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RESUMO 

 

 

O Brasil tem aproximadamente 45 milhões ou 23,9% de pessoas que declaram 
ter alguma deficiência. O contexto pesquisado revelou-se com as experiências 
vividas pela autora em Paraty, pois o deslocamento nesta cidade, em 
particular, no seu Centro Histórico, sempre foi dificultoso para todos, em 
especial para pessoas com deficiência (PCD). Trata-se de uma cidade de 
patrimônios naturais, históricos e culturais, que lhe deram o título de 
Patrimônio Mundial como Sítio Misto, destacando-a no segmento de 
Ecoturismo, Turismo Cultural, entre outros, mas que não possibilita que todas 
as pessoas possam visitá-la, de forma autônoma e segura. Destarte, delineou-
se como objetivos da pesquisa: a investigação das barreiras para a mobilidade 
de pessoas com deficiência no Centro Histórico de Paraty e entorno, e ainda, a 
verificação se há um paradoxo entre tombamento de patrimônio e 
acessibilidade, observando o posicionamento de alguns agentes sociais do 
turismo, tais como o IPHAN, a Gestão Pública Municipal e a pessoa com 
deficiência física quanto à acessibilidade naquela cidade. Para tanto, usou-se a 
metodologia de Pesquisa de Base Etnográfica, com observações diretas em 
campo, entrevistas semiestruturadas e acompanhamento da experiência 
turística in loco de uma pessoa com deficiência física. Dessa forma, essa 
pesquisa se propõe a trazer à luz o debate sobre os motivos pelos quais uma 
cidade que tem um fluxo de turistas constante durante todo o ano, fomentado 
por seus eventos e desejosos em conhecer seu patrimônio, ainda não 
proporciona total acessibilidade às pessoas com deficiência. Com isso, 
pretende-se contribuir para a inclusão de PCD na sociedade, mostrando a 
importância da acessibilidade para que todos tenham direito à mobilidade e, 
por consequência, todos possam desfrutar de experiências turísticas nos 
destinos que desejarem conhecer, sendo o Turismo Acessível o resultado de 
uma sociedade justa. 

 

Palavras-chave:Acessibilidade. Paraty. Patrimônio. Pessoas com 
Deficiência.Turismo. 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

ABSTRACT 

 

There are about 45 million or 23.9% of people with disabilities in Brazil. The 
context of this research arose from the experiences the author had lived in 
Paraty due to the difficult mobility in that city, particularly, in its Historical 
Center, which has caused problems for everyone to walk around it, especially 
for disabled people. It is a city of natural, historical and cultural heritage, which 
was inscribed on UNESCO’s World Heritage List as a Mixed Site, highlighting it 
as a destination for Ecotourism, Cultural Tourism and others, but, in reality, the 
city does not allow all kinds of people to visit it safely and autonomously. 
Thus, the research objectives were outlined to investigate the barriers to 
mobility of disabled people in the Historical Center and its surroundings, and 
also, to verify if there is a paradox between heritage and accessibility, 
observing the role of some social tourism agents, such as IPHAN, the 
Municipal Management and disabled people regarding accessibility in that city. 
Also, the methodology chosen to carry out the research was the Ethnographic 
Study-Based, with direct observations in field, semi-structured interviews 
conducted and monitoring of the tourist experience of a disabled person. 
Consequently, this research aims to promote the debate on the reasons why 
Paraty, which is one of the most visited city in the country by national and 
international tourists, has not provided total accessibility to disabled people 
yet. As a result, this study intends to contribute to the inclusion of disabled 
people in society, showing the importance of accessibility as a right of 
everyone to have tourist experiences, so that the Acessible Tourism reflects a 
just society. 

 

Keywords:Accessibility. Disabled People. Heritage. Paraty. Tourism. 
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INTRODUÇÃO 

 

Tudo começou quando criança, eu convivia com um vizinho que tinha 

deficiência intelectual. Sua família, formada por pais e irmã, sofria com os olhares e 

pensamentos, ainda que velados, de descriminação. Como era difícil para aquela 

mãe levar o filho a médicos, dentistas e ao seu trabalho em um pequeno comércio. 

A irmã estava sempre envergonhada em ver sua mãe buscá-la na escola junto com 

seu irmão, e seus colegas saberem que ela tinha um irmão “doente mental” (como 

se dizia naquela época). Então, essa menina, vez ou outra, destratava seu irmão. 

Comecei a fazer o oposto dela; tratá-lo com atenção, a ponto dele afeiçoar-se a 

mim. Cresci vendo aquilo e sentindo um pesar por eles, como se vivessem um 

“fardo”, como eles mesmos deixavam transparecer. 

Anos mais tarde, ao trabalhar com intercâmbio em um curso de idiomas, me 

encantei pelo mundo do Turismo e fui em busca de conhecimentos na área. Durante 

a Graduação em Turismo, uma colega de turma sofreu um acidente de carro, no 

qual seu braço direito (ela era destra) foi amputado. Foi um choque para nós, que 

após a notícia do ocorrido, fomos visitá-la no hospital. Ela estava forte, corajosa, 

determinada a seguir sua nova vida, agora como Pessoa com Deficiência (PCD). Ela 

foi um exemplo de luta e que me impactou positivamente. 

Eu sempre quis fazer trabalho voluntário, em especial, voltado para as 

pessoas com deficiência que tanto me atraíam. Em 2014, voluntariei-me na APAE1 

para dar aula de Língua Inglesa (sou professora de inglês, fruto da minha primeira 

graduação) aos alunos com deficiência intelectual da instituição. Quanto carinho, 

desafio e aprendizado tive por lá. Eu achava que estava ensinando-os, mas na 

verdade, eles é que me ensinavam muito sobre a vida. 

No magistério, são 19 anos, sendo 14 desses lecionando para o ensino 

médio, no qual tive alunos com deficiências física, auditiva e intelectual. Entretanto, 

sonhava em fazer mestrado a fim de um dia também trabalhar no ensino superior. 

Para a candidatura do processo seletivo do mestrado no ano de 2017, deveríamos 

apresentar um anteprojeto de pesquisa. Nesse momento, não tive dúvidas. 

Estudaria sobre as minhas queridas pessoas com deficiência. 

                                                           
1Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. 
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Assim, o campo a ser pesquisado desvelou-se com as minhas experiências 

vividas em Paraty, que costumavam ocorrer algumas vezes ao ano, durante visitas a 

familiares, e que pode ter sido a primeira revelação de que a observação direta é: 

 
 

A técnica para investigar os saberes e as práticas na vida social, se 

engajando em uma experiência de percepção de contrastes sociais, 

culturais, e históricos, norteados pelo olhar atento ao contexto e a 

tudo que acontece no espaço observado (ROCHA; ECKERT, 2008, 

p.2). 

 
 

O deslocamento em Paraty, em particular, no seu Centro Histórico, sempre 

foi dificultoso para mim e para todos que eu observava quando lá estava devido à 

irregularidade do seu calçamento, que além de ter uma certa inclinação, é conhecido 

popularmente como pedras “pé de moleque”, que torna-se escorregadio, 

principalmente quando molhado pela chuva e pela alta da maré, o que 

ocasionalmente resulta em quedas das pessoas. É praticamente impossível andar 

sobre esse calçamento sem ter que olhar para baixo o tempo todo, o que pode até 

causar dores no pescoço e coluna. Como disse um dos entrevistados durante essa 

pesquisa: “Antigamente eu andava correndo no Centro Histórico, mas hoje em dia 

eu já ando olhando porque estão tão irregulares as pedras” (ENTREVISTADO 3, 

2019). Com isso, uma indagação sempre se fazia presente em meus pensamentos: 

“por que tem que ser tão difícil andar aqui”? Um lugar de tantos atrativos naturais, 

históricos e culturais, que o torna uma cidade de identidade única, destacando-a no 

segmento de Ecoturismo, Turismo Cultural, Turismo de Eventos, entre outros, mas 

que parece não possibilitar que todas as pessoas possam visitá-la em virtude da 

instabilidade de sua pavimentação. O “todas as pessoas” ecoava em minha mente e 

me impulsionou a investigar, surgindo então a questão norteadora dessa pesquisa: 

“por quais motivos não há acessibilidade, em especial, para as Pessoas com 

Deficiência deslocarem-se no Centro Histórico de Paraty com segurança e 

autonomia?” 

Assim, o título desse trabalho foi inspirado na famosa obra “Hamlet” de 

William Shakespeare, a qual li na minha Graduação em Letras, em que o 

personagem homônimo, transborda-se de dúvida, ao proferir: "Ser ou não ser, eis a 
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questão". Analogamente, “Acessível ou não? Eis a questão!”, também sobreveio da 

inquietação a respeito da ausência de acessibilidade em Paraty. 

Contudo, antes de dar prosseguimento, é preciso apresentar o contexto 

geográfico, histórico e cultural em que o campo dessa pesquisa está inserido. 

Segundo o Ministério do Turismo (BRASIL, 2010), Paraty, um dos municípios do 

estado do Rio de Janeiro, é um destino turístico reconhecido por seus casarios e 

igrejas em estilo colonial, calendário cultural diversificado, celebrações de festas 

tradicionais e manifestações artísticas, que representam a essência do povo 

paratiense: indígena, quilombola e caiçara. Trata-se de uma cidade cujo patrimônio 

histórico e arquitetônico foi tombado pelo IPHAN2 e que, em 2019, recebeu o título 

de Patrimônio Mundial na categoria Sítio Misto. Além disso, situada na Baía da Ilha 

Grande, suas belas praias, ilhas e cachoeiras, que integram a Mata Atlântica, 

contribuem para formar o seu patrimônio natural, que também é protegido através 

das Unidades de Conservação (UCs)3, que nesta cidade são a APA Cairuçu, a 

Estação Ecológica de Tamoios e o Parque Nacional da Serra da Bocaina, bem como 

a Reserva Ecológica Estadual da Juatinga (CASTRO, 2015) e a APA Municipal da 

Baía de Paraty, Paraty-Mirim e Saco do Mamanguá. 

Diante desse cenário abundante de atrativos naturais, culturais e históricos, 

delineou-se como objetivos de investigação dessa pesquisa: a) verificar quais são os 

fatores impeditivos (barreiras) para a mobilidade de Pessoas com Deficiência no 

Centro Histórico de Paraty, e de que forma esses fatores as limitam; b) analisar se 

há um paradoxo entre tombamento e acessibilidade, observando o posicionamento 

do IPHAN, da Gestão Pública Municipal e de pessoas com deficiência quanto à 

acessibilidade em Paraty, pois entende-se que esta questão é um componente 

transversal que concerne a todos esses atores do turismo. 

A partir de então, estruturou-se esse trabalho em três etapas: 1) 

levantamento bibliográfico e escolha de metodologia; 2) pesquisa de campo (com 

observação direta, registrada em anotações e fotografias; e com entrevistas 

semiestruturadas realizadas com representantes do IPHAN, da Secretaria Municipal 

                                                           
2Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 
3UCs são áreas protegidas pelo poder público (Lei Federal n° 9.985/2000), classificadas como UCs 
de Proteção Integral (Estação Ecológica, Reserva Biológica, Parque Nacional (PARNA), Monumento 
Natural e Refúgio da Vida Silvestre e UCs de Uso Sustentável (Área de Proteção Ambiental (APA), 
Área de Relevante Interesse Ecológico, Floresta Nacional, Reserva Extrativista, Reserva da Fauna, 
Reserva de Desenvolvimento Sustentável e Reserva Particular do Patrimônio Natural) (DIAS; 
SEIXAS, 2017). 
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de Turismo, da Secretaria Municipal de Urbanismo, do Centro de Informações 

Turísticas, além de conversas informais com pessoas do comércio, agências de 

turismo local, turistas, etc.); 3) pesquisa de campo, com acompanhamento da 

experiência turística de uma pessoa com deficiência, que por meio de um tour no 

Centro Histórico, relatou sobre o que vivenciou lá. 

É preciso ressaltar que todos os entrevistados assinaram um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido no qual autorizaram a entrevista com ou sem 

gravação de voz/vídeo, e ainda, com ou sem a sua identificação. Desses 

entrevistados, apenas dois permitiram a revelação de suas identidades. Portanto, 

por razões éticas, decidi padronizar as suas apresentações, então, todos eles não 

terão suas identidades reveladas nesse trabalho, sendo identificados apenas por 

gênero, idade aproximada, instituição e chamados de Entrevistados. Posto isso, os 

dois representantes do IPHAN serão os entrevistados 1 (mulher, 35 anos) e 2 

(mulher, 37 anos); o representante da Secretaria de Turismo de Paraty será o 

entrevistado 3 (homem, 40 anos); o da Secretaria Municipal de Urbanismo será o 

entrevistado 4 (homem, 38 anos); o representante do Centro de Informações 

Turísticas será o entrevistado 5 (homem, 25 anos); e por fim, a pessoa com 

deficiência que participou da experiência turística será reconhecida como voluntário 

(homem, 50 anos). Os demais que participaram informalmente das entrevistas serão 

apontados, mas mantendo-se o seu anonimato. 

Dessa forma, para compor a primeira etapa, o levantamento de literatura, 

iniciou-se a coleta de dados nas principais bases de dados científicos e em 

sites/portais institucionais, em que um dado espaço de tempo de publicações 

(preferencialmente, os últimos 15 anos) e a combinação de palavras-chaves foram 

determinantes, tais como: turismo, acessibilidade, pessoas com deficiência, cidades 

históricas, centros históricos, tombamento, cidades tombadas, patrimônio, turismo 

acessível, Paraty. Após a obtenção de artigos, dissertações e teses, foi realizada a 

leitura exploratória deles a fim de escolher quais seriam pertinentes para a 

fundamentação teórica desse trabalho. 

Ainda na primeira etapa, em relação à Metodologia, isto é, ao caminho que o 

pesquisador percorre em busca da compreensão da realidade, do fato, do fenômeno 

(ZANELLA, 2009), buscou-se um percurso metodológico que fosse mais adequado à 

temática e à realidade a ser investigada, chegando-se à decisão de que esta 

pesquisa teria natureza qualitativa, do tipo exploratória e descritiva, por meio da 
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Pesquisa de Base Etnográfica. Consoante Zanella (2009), este trabalho tem as 

seguintes características: 

 

É uma Pesquisa Qualitativa, uma vez que tem o ambiente natural 
como fonte direta dos dados e o pesquisador como instrumento-
chave, em que os estudos qualitativos têm como preocupação básica 
o mundo empírico em seu ambiente natural. No trabalho de campo, o 
pesquisador é fundamental no processo de coleta e análise de 
dados, por isso não pode ser substituído por nenhuma outra pessoa 
ou técnica: é ele quem observa, seleciona, interpreta e registra os 
comentários e as informações do mundo natural; 
É exploratória porque tem a finalidade de ampliar o conhecimento a 
respeito de um determinado fenômeno. 
É descritiva, pois se preocupa em descrever os fenômenos por meio 
dos significados que o ambiente manifesta. Assim, os resultados são 
expressos na forma de transcrição de entrevistas, narrativas, 
declarações, fotografias, desenhos, documentos, diários pessoais, 
dentre outras formas de coleta de dados e informações (ZANELLA, 
2009, p.75; p.79). 

 
 

De acordo com Rocha e Eckert (2008) a pesquisa de cunho etnográfico tem 

sua origem na Etnografia para a interpretação da realidade social: 

 
 

A prática da pesquisa de campo etnográfica responde, pois a uma 
demanda científica de produção de dados de conhecimento 
antropológico a partir de uma inter-relação entre o (a) pesquisador(a) 
e o(s) sujeito(s) pesquisados que interagem no contexto recorrendo 
primordialmente as técnicas de pesquisa da observação direta, de 
conversas informais e formais, as entrevistas não-diretivas, etc. 
(ROCHA; ECKERT, 2008, p.1). 

 
 

Entretanto, esse trabalho não é uma Etnografia, visto que desenvolvida no 

âmbito da disciplina antropológica, é composta de técnicas e de procedimentos de 

coletas de dados associados a uma prática do trabalho de campo a partir de uma 

convivência mais ou menos prolongada do(a) pesquisador(a) junto ao grupo social a 

ser estudado (ROCHA; ECKERT, 2008). Por eu dispor de um tempo mais curto que 

o necessário para fazer uma etnografia, realizei uma investigação de base 

etnográfica em Paraty. 

A segunda etapa desse estudo foi introduzida pela observação direta de 25 

a 27 de maio de 2018, quando estive no evento musical “Bourbon Festival” em 

Paraty, época em que a cidade fica muito cheia de turistas, o que dificulta ainda 

mais a mobilidade de qualquer pessoa. Esse evento, como a maioria dos outros, foi 
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realizado no Centro Histórico, e nessa ocasião, não percebi a presença de pessoas 

com deficiência participando do festival. Depois, ocorreram outras visitas ao campo, 

por curtos períodos de tempo (em média, dois dias) no ano de 2018, em que foram 

feitas observações diretas com registros fotográficos e anotações em caderno de 

campo. 

Dando continuidade à segunda etapa, com os dados conseguidos na etapa 

anterior, delimitei os sujeitos a serem entrevistados e elaborei os roteiros. O primeiro 

contato estabelecido foi com o IPHAN, órgão federal responsável por zelar pelo 

patrimônio do país. Através de uma rede de contatos, cheguei a um representante 

do instituto, que havia trabalhado, em alguns períodos, no escritório técnico de 

Paraty. Após algumas trocas de e-mails, agendamos a nossa entrevista para o dia 

06 de agosto de 2018, na Superintendência do IPHAN no Rio de Janeiro. A segunda 

pessoa entrevistada foi indicada pela primeira, visto que aquela tem conhecimento 

do território de Paraty maior, por ter atuado lá durante seis anos. No entanto, por ter 

uma agenda de trabalho cheia, devido ao seu cargo, levei mais tempo para 

conseguir contatá-lo. Enviei e-mails, telefonei algumas vezes para a 

Superintendência no Rio, e outras vezes para o escritório técnico em Paraty, sem 

sucesso. Apesar disso, continuei insistindo até conseguir conversar com ele ao 

telefone e agendarmos a nossa entrevista. Próximo ao dia marcado, ele precisou 

cancelar por motivos profissionais. Reagendamos, e por fim, concretizamos nossa 

entrevista em 18 de setembro de 2018, também na Superintendência. 

Nessas duas entrevistas com roteiros semiestruturados, com gravação 

concedida pelos entrevistados, abordei os seguintes itens: apresentação da 

pesquisadora e do entrevistado, sua formação, seu cargo atual e atribuições, sua 

trajetória profissional, sua experiência profissional com Paraty, a relação da 

comunidade paratiense com o patrimônio e tombamentos e sua participação no 

planejamento do IPHAN de proteção do patrimônio, os bens já tombados e em 

processo de tombamento, a candidatura de Paraty como sítio misto a patrimônio 

mundial pela UNESCO, o Programa Nacional de Mobilidade e Acessibilidade Urbana 

em Áreas Tombadas do IPHAN, a obra de cabeamento subterrâneo da rede elétrica 

e a nova iluminação pública do Centro Histórico, e o paradoxo entre tombamento e 

acessibilidade. Todavia, ao passo que os entrevistados traziam novas e pertinentes 

informações, fui expandindo as perguntas para além daquelas previamente 

estabelecidas. Em ambas as entrevistas, os entrevistados receberam-me de forma 
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atenciosa, parecendo o segundo estar mais confiante e assertivo que o primeiro, 

porém os conteúdos expressados nesses encontros contribuíram bastante para esta 

pesquisa. 

Já no ano de 2019, ainda compondo a segunda etapa, a próxima visita a 

campo teve duração de uma semana, na qual transcorreram as entrevistas com a 

gestão pública municipal de Paraty. O contato com o representante da Secretaria de 

Turismo de Paraty foi conseguido através de uma pessoa conhecida, que já havia 

trabalhado lá, e me passou o e-mail da secretaria em outubro de 2018. Mandei 

alguns e-mails e não obtive retorno. Então, fiz um telefonema para a secretaria, no 

qual o novo e-mail desse representante foi fornecido a mim (ele assumiu o cargo em 

outubro também). Após meu envio de e-mail explicando a pesquisa e solicitando 

uma entrevista, ele forneceu seu número de celular e agendamos para uma data 

futura, quando ambos teriam disponibilidade. Finalmente, em 29 de janeiro de 2019, 

realizamos nossa entrevista com roteiro semiestruturado e com gravação permitida 

por ele, em um estabelecimento comercial no período da noite. O entrevistado foi 

cortês. O roteiro dessa entrevista baseou-se nos seguintes tópicos: apresentação da 

pesquisadora e do entrevistado, sua formação e trajetória profissional, sua relação 

com Paraty, seu cargo atual e atribuições, participação da população no 

planejamento do turismo da cidade, o papel da prefeitura na candidatura de Paraty 

como sítio misto a patrimônio mundial pela UNESCO, a ausência de acessibilidade. 

Contudo, por estar à vontade durante a conversa, o entrevistado falou além das 

perguntas feitas, o que me possibilitou criar novos questionamentos naquele 

momento, conforme o assunto que ele apresentava. 

Neste mesmo dia, pela manhã, também entrevistei formalmente um 

funcionário do Centro de Informações Turísticas, que optou pelo diálogo sem 

gravação, durante o qual fui fazendo apontamentos das respostas do entrevistado. 

O roteiro foi baseado em sua formação, cargo e atribuições, idiomas, sua relação 

com Paraty, assim como a sua opinião sobre: participação da população paratiense 

no planejamento do turismo, registro e controle de turistas na cidade, forma como 

Paraty recebe os turistas com deficiência, treinamento dado pela prefeitura aos 

funcionários de como atender as pessoas com deficiência, garantia de 

acessibilidade a moradores e turistas com deficiência no Centro Histórico, debate 

público da prefeitura com a população local e comerciantes sobre adaptação de 

estabelecimentos para receberem PCD, e outras ideias. 
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No dia seguinte, 30 de janeiro de 2019, entrevistei formalmente, com 

gravação autorizada, um representante da Secretaria Municipal de Urbanismo de 

Paraty. Cheguei a ele através de um conhecido de Paraty, que me forneceu o 

telefone do representante. Agendamos a entrevista e fui à sede da Secretaria de 

Urbanismo, que compartilha o escritório com a Secretaria de Meio Ambiente. Porém, 

a entrevista aconteceu em um estabelecimento comercial ao lado. O entrevistado 

me pediu antecipadamente uma pauta da conversa e trouxe consigo alguns 

documentos para fundamentar suas colocações. No roteiro dessa entrevista 

perguntei-o acerca de sua formação, cargo e atribuições, sua relação com Paraty, se 

há alguma parceria de trabalho entre a Secretaria de Urbanismo e o IPHAN quanto 

aos tombamentos de patrimônio, sobre a mobilidade urbana de Paraty, se há 

participação da população no plano municipal de mobilidade urbana, e sobre o 

paradoxo entre a questão do tombamento e a acessibilidade. No decorrer da 

conversa, outros assuntos foram sendo citados pelo entrevistado e usei-os para 

ampliar a entrevista. 

Além dessas, algumas conversas informais com comerciantes, com 

funcionários da principal agência de turismo local, com turistas e outros se 

sucederam durante a pesquisa de campo. A escolha dessas pessoas foi aleatória, 

exceto pela agência, que fora escolhida por ter maior destaque na cidade. 

A terceira etapa, que corresponde à experiência turística de uma pessoa 

com deficiência in loco ocorreu em 15 de junho de 2019, corroborando assim com a 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da Organização das 

Nações Unidas (ONU, 2006) e com o movimento internacional “Nada sobre nós, sem 

nós” (Nothing about us, without us), em que as pessoas com deficiência têm lugar de 

fala e são as que sabem o que é melhor para elas e por isso devem ser ouvidas em 

todas as ações que as envolvam (RESENDE; VITAL, 2008). Para ilustrar, o artigo 21 

da Convenção defende: 

 
 

Os Estados Partes tomarão todas as medidas apropriadas para 
assegurar que as pessoas com deficiência possam exercer o direito 
à liberdade de expressão e opinião, incluindo a liberdade de buscar, 
receber e transmitir informações e ideias, em igualdade de 
oportunidades com as demais pessoas e por meio de todas as 
formas de comunicação de sua escolha (ONU, 2006)4. 

 
                                                           
4Documento publicado não paginado. 
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Não obstante, encontrar uma pessoa com deficiência para realizar a 

experiência turística não foi tão fácil. A princípio, o plano era de que uma pessoa 

com deficiência de fora de Paraty, na posição de turista, pudesse ir à cidade e 

passasse pelo tour, de forma que seu olhar estaria menos habituado ao local de 

pesquisa. Todavia, após tentativas de levar um cadeirante da cidade do Rio de 

Janeiro e outro de Niterói, que não foram concretizadas devido ao custo e à duração 

da viagem até Paraty (em torno de 05 horas), uma pessoa conhecida mencionou o 

nosso voluntário e nos deu seu contato. Ao contatá-lo e explicar-lhe sobre a 

pesquisa, ele prontamente aceitou voluntariar-se. Apesar dele não ser da cidade do 

Rio de Janeiro ou de Niterói, ele é morador do município de Angra dos Reis, e 

devido aos entraves da falta de acessibilidade, ele praticamente não ia à Paraty, o 

que poderia considerá-lo como um visitante, um turista do local. Assim, a terceira 

etapa dessa pesquisa foi concluída através da vivência do voluntário no Centro 

Histórico. 

Diante do exposto, observa-se que essa pesquisa apresenta uma 

significância social e acadêmica, pois apesar dos avanços de estudos e pesquisas 

no setor, observam-se ainda lacunas, em especial, há carência de dados de 

diagnósticos e de boas práticas de acessibilidade no turismo e sobre o perfil do 

turista com deficiência (BRASIL, 2014). Como consequência, gestores púbicos e 

privados pouco sabem sobre as necessidades das pessoas com deficiência ou com 

mobilidade reduzida, o que impossibilita a formatação de produtos e a qualificação 

de serviços que atendam a esse público, apesar das leis defenderem um turismo 

inclusivo a todos os cidadãos, sem discriminação de acessos de qualquer natureza 

(BRASIL, 2014). Por essa razão, é recomendável conhecer os tipos de deficiências, 

as necessidades e os anseios do público que as têm, a fim de que ocorram medidas 

adaptativas para lhe oferecer acessibilidade, viabilizada pela gestão público-privada. 

Portanto, essa pesquisa não se propõe a ser conclusiva ou definitiva, nem 

dar soluções para Paraty, mas fomentar a reflexão sobre uma questão 

contemporânea: “o que é mais importante? Manter a forma, o aspecto visível do 

espaço urbano que nos remete à história (através do tombamento de patrimônio) ou 

‘perder’ parcialmente, a sua estética arquitetônica pretérita, porém garantir que uma 

parcela significativa da população, as Pessoas com Deficiência, possa também 
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alcançar seus direitos e visitar esse mesmo patrimônio, através de sua adaptação 

que proporcione a acessibilidade?”. 

Dessa maneira, como resultado preliminar, almeja-se contribuir com 

informações que promovam o debate sobre a inclusão de PCD na sociedade, 

mostrando a relevância da acessibilidade para que todos tenham direito à 

mobilidade igualitariamente, autonomamente e com segurança e, por consequência, 

todos possam desfrutar de experiências turísticas nos destinos que desejarem 

conhecer. Sendo assim, espera-se que o Turismo Acessível não seja uma causa, 

mas sim consequência de uma sociedade justa. 
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2 PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 

Ao longo dos tempos, Pessoas com Deficiência (PCD) eram vistas como 

inválidas, anormais, monstros, degenerados. Seus corpos eram resultado da ira ou 

do milagre divino. A anomalia congênita era vista como corporificação da ira dos 

deuses e o destino da pessoa era a morte imediata. No entanto, com a entrada da 

biomedicina, a PCD passou a ser diagnosticada como um corpo patológico ou 

deficiente, buscando-se o saber e o controle sobre ele (GAUDENZI; ORTEGA, 

2016). 

Gaudenzi e Ortega (2016) apresentam a compreensão da deficiência como 

um fenômeno no âmbito da patologia que ficou conhecido como o Modelo Médico da 

Deficiência ou Modelo da Tragédia Pessoal. Nesta perspectiva, a desvantagem 

vivida pelos deficientes era efeito de desvantagens naturais inerentes aos contornos 

do corpo e, portanto, seus impedimentos eram reconhecidos como infortúnios 

privados, uma tragédia pessoal. Assim, por várias épocas, em seus contextos 

sociais e históricos, diversos termos foram utilizados para identificar o grupo social 

das Pessoas com Deficiência. Afinal, também na linguagem se expressa, voluntária 

ou involuntariamente, o respeito ou a discriminação em relação às pessoas 

(SASSAKI, 2010). 

Dessa forma, Sassaki (2010) enumerou palavras ou expressões pejorativas 

que foram usadas durante períodos aproximados para referir-se às Pessoas com 

Deficiência, comparadas aos termos corretos usados atualmente, como mostra o 

quadro 1. 

Todavia, em 1980, a rejeição ao modelo médico e à ideia de que a 

deficiência precisa ser “corrigida” ganhou força, assim como a defesa de que os 

“ajustamentos” não deveriam ser dos indivíduos deficientes, mas da sociedade, pois 

ela que era desajustada em relação a estes. Entendia-se que a opressão social e a 

exclusão dos deficientes não resultavam de suas limitações físico-mentais e que a 

experiência da desigualdade apenas se manifestava em uma sociedade pouco 

sensível à diversidade de estilos de vida. Em contraposição ao Modelo Médico, 

emergiu o Modelo Social da Deficiência. Assim, o foco da atenção seria permitir às 

pessoas com deficiência a liberdade para participar da vida social e das 

oportunidades (GAUDENZI e ORTEGA, 2016). 
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Quadro 1 – Termos antigos e atuais para denominar Pessoas com Deficiência. 
 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS: AO 

LONGO DO TEMPO  

PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS: 

ATUALMENTE  

Da Antiguidade a 1980: aleijados; 

defeituosos; incapacitados; inválidos 

Pessoas com Deficiência (PCD) 

1981 a 1987: pessoa deficiente Pessoas com Deficiência (PCD) 

1988 a 1993: pessoa portadora de 

deficiência 

Pessoas com Deficiência (PCD) 

1990: pessoas com necessidades 

especiais; pessoas especiais 

Pessoas com Deficiência (PCD) 

1994 em diante: pessoas com deficiência Pessoas com Deficiência (PCD) 

Décadas de 50, 60 e 70: Excepcionais   Deficiência Cognitiva / Intelectual ou Pessoas 

com Altas Habilidades 

Retardo mental, retardamento mental Deficiência Cognitiva / Intelectual 

Mudo, mudinho Pessoas com Deficiência Auditiva; surdo5; 

pessoa surda; deficiente auditivo 

Pessoa presa (confinada, condenada) a 

uma cadeira de rodas 

Pessoas com Deficiência Física/Motora; 

cadeirante; pessoa em cadeira de rodas 

Ceguinho Pessoa com Deficiência Visual; deficiente 

visual; Pessoa cega 

Fonte: Adaptado de SASSAKI, 2010. 
 

Por isso, nas últimas décadas surgiram movimentos em defesa da plena 

cidadania das PCD. E assim, aos poucos as deficiências foram sendo conceituadas 

legalmente por instrumentos normativos, como o exposto a seguir. 

Deficiências, no geral, são definidas, consoante o artigo 3° do Decreto 

Federal nº 3298/1999: 

 
 

I - deficiência – toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou 
função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade 
para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado 
normal para o ser humano; 
II - deficiência permanente – aquela que ocorreu ou se estabilizou 
durante um período de tempo suficiente para não permitir 

                                                           
5Surdos: reconhecem-se por meio de uma identidade compartilhada por pessoas que utilizam a 
língua de sinais e não vêem a si mesmas como sendo marcadas por uma perda (deficiência), mas 
como “membros de uma minoria linguística e cultural com normas, atitudes e valores distintos e uma 
constituição física distinta” (LANE, 2008, p. 284 apud BISOL; SPERB, 2010, p. 8). Ademais, muitos 
surdos fazem leitura labial e/ou oralizam, ou seja, falam português, apesar de não ouvirem. 
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recuperação ou ter probabilidade de que se altere, apesar de novos 
tratamentos;  
III - incapacidade – uma redução efetiva e acentuada da capacidade 
de integração social, com necessidade de equipamentos, 
adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa 
portadora de deficiência possa receber ou transmitir informações 
necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função 
ou atividade a ser exercida (BRASIL, 1999)6. 

 
 

Ademais, o Decreto nº 5296/2004, no artigo 4º, considera pessoa com 

deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias: 

 
 

I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais 
segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da 
função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, 
paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, 
triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou 
ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com 
deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades 
estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de 
funções; 
II - deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e 
um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 
500 Hz, 1.000 Hz, 2.000Hz e 3.000Hz; 
III - deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou 
menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a 
baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor 
olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória 
da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor 
que 60°; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições 
anteriores; 
IV - deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente 
inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e 
limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades 
adaptativas, tais como: 
a) comunicação; 
b) cuidado pessoal; 
c) habilidades sociais;  
d) utilização dos recursos da comunidade;  
e) saúde e segurança; 
f) habilidades acadêmicas; 
g) lazer;  
h) trabalho;  
V - deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências 
(BRASIL, 2004)7. 

 
 

                                                           
6Documento publicado não paginado. 
7Documento publicado não paginado. 
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A tipologia utilizada para caracterizar a deficiência pela Organização Mundial 

da Saúde (OMS) e usualmente aceita divide-se em: deficiência física (tetraplegia, 

paraplegia e outros), deficiência intelectual (leve, moderada, severa e profunda), 

deficiência auditiva (total ou parcial), deficiência visual (cegueira total e baixa visão) 

e deficiência múltipla (duas ou mais deficiências associadas). Acrescenta-se a este 

grupo as demais parcelas da população que possuem mobilidade reduzida (BRASIL, 

2009). 

Segundo dados do Centro Regional de Informação das Nações Unidas 

(UNRIC)8, cerca de 10% da população mundial, ou seja, 650 milhões de pessoas 

vivem com algum tipo de deficiência. E conforme o último Censo Demográfico do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE, 2010), o Brasil tem 

aproximadamente 45 milhões ou 23,9% de pessoas que declaram ter deficiências, 

sendo a deficiência visual a que apresentou a maior ocorrência, afetando 18,6% da 

população brasileira. Em segundo lugar está a deficiência motora/física, ocorrendo 

em 7% da população, seguida da deficiência auditiva, em 5,10% e da deficiência 

mental ou intelectual, em 1,40% dos brasileiros. 

No tocante à população de Paraty, o último Censo (IBGE, 2010) constatou o 

número de 37.533 pessoas e o estimado para o ano de 2018 foi de 42.630 pessoas. 

No mesmo censo (IBGE, 2010), a partir de uma amostra de aproximadamente 

31.561 pessoas, de 10 anos ou mais de idade, da população residente de Paraty, 

pode-se apreender o seguinte quantitativo de Pessoas com Deficiência no 

município, conforme a tabela 1. 

Dessa forma, a deficiência considerada neste trabalho é a do tipo 

Física/Motora, com ênfase nas pessoas em cadeiras de rodas (cadeirantes), uma 

vez que ela envolve, essencialmente, questões relacionadas à mobilidade urbana, 

ou seja, ao deslocamento, e por apresentar uma grande expressividade em Paraty 

dentre as outras deficiências, com 2.382 Pessoas com Deficiência Física. Apesar de 

não ser o foco da pesquisa, acredito que consequentemente as Pessoas com 

Mobilidade Reduzida9 serão contempladas, uma vez que também são atingidas pela 

presença ou ausência de acessibilidade. As demais deficiências não serão 

                                                           
8Informação coletada do site UNRIC e não tem data de publicação. Disponível em: 
https://www.unric.org/pt/pessoas-com-deficiencia/5459. Acesso em: 1 jul. 2019. 

9Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT 9050/2004, p.4): Pessoa com 
Mobilidade Reduzida é aquela que, temporária ou permanentemente, tem limitada sua capacidade 
de relacionar-se com o meio e de utilizá-lo. Entende-se por pessoa com mobilidade reduzida, a 
pessoa com deficiência, idosa, obesa, gestante, entre outros. 
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abordadas, pois presume-se que não haveria tempo hábil de pesquisar as 

dificuldades e necessidades dos outros tipos de deficiência a fim de inseri-las nesse 

trabalho. 

 

Tabela 1 – Amostra de Pessoas com Deficiência em Paraty. 
 

Tipo de deficiência Pessoas 

Auditiva 0 

Deficiência mental /intelectual 448 

Física / motora (total dificuldade) 137 

Física / motora (grande dificuldade) 715 

Física / motora (alguma dificuldade) 1530 

Visual 0 

Sem declaração de deficiência 32 
Com nenhuma dessas deficiências 28611 

TOTAL 31473 
Fonte: Adaptado de IBGE, 2010. 

 

É pertinente esclarecer que, apesar das Pessoas com Deficiência terem 

muitas vezes a sua mobilidade reduzida, para fins de estudo, aqui elas serão 

tratadas como uma categoria independente da categoria Pessoas com Mobilidade 

Reduzida. Posto isso, destacarei a seguir, informações sobre as Pessoas com 

Deficiência Física, que serão os principais sujeitos dessa investigação. 

Os dados do Censo (IBGE, 2010) mostraram que a deficiência atinge as 

pessoas em qualquer idade, algumas pessoas nascem com ela, outras a adquirem 

ao longo da vida. Como mencionado anteriormente nos Decreto nº 5.296/04, art. 5º 

e Decreto nº 3.298/99, art. 4º, Pessoas com Deficiência Física são aquelas que 

possuem a alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo 

humano, acarretando o comprometimento da função física, e apresentando-se sob 

as seguintes formas: 

 
 

Amputação - perda total ou parcial de um determinado membro ou 
segmento de membro; 
Paraplegia - perda total das funções motoras dos membros 
inferiores; 
Paraparesia - perda parcial das funções motoras dos membros 
inferiores; 
Monoplegia - perda total das funções motoras de um só membro 
(inferior ou superior); 
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Monoparesia - perda parcial das funções motoras de um só membro 
(inferior ou superior); 
Tetraplegia - perda total das funções motoras dos membros inferiores 
e superiores; 
Tetraparesia - perda parcial das funções motoras dos membros 
inferiores e superiores; 
Triplegia - perda total das funções motoras em três membros; 
Triparesia - perda parcial das funções motoras em três membros; 
Hemiplegia - perda total das funções motoras de um hemisfério do 
corpo (direito ou esquerdo); 
Hemiparesia - perda parcial das funções motoras de um hemisfério 
do corpo (direito ou esquerdo); 
Ostomia - intervenção cirúrgica para a criação de um ostoma 
(abertura, ostio) na parede abdominal para adaptação de bolsa 
coletora para eliminação de fezes e/ou urina (colostomia: para desvio 
intestinal; urostomia: para desvio urinário); 
Paralisia Cerebral - lesão de uma ou mais áreas do sistema nervoso 
central, tendo como conseqüência, alterações psicomotoras, 
podendo ou não causar deficiência mental; 
Nanismo - deficiência acentuada no crescimento (INSTITUTO 
PARADIGMA, 2011, p.9). 

 
 

Para Costa et al. (2010, p. 6), a condição de deficiência, em que a 

apresentação do corpo evidencia a diferença entre o inteiro e o fragmentado, entre o 

perfeito e o imperfeito, associado a um equipamento como a cadeira de rodas, pode 

reforçar as características estigmatizantes e preconceituosas de sua representação 

social. Por outro lado, pode representar, durante o processo de reabilitação, a 

transição para uma vida mais independente, pela convivência cotidiana com esse 

equipamento. 

Então, sob a ótica da compreensão das representações sociais, enraizada 

na realidade psicossocial e cultural, a cadeira de rodas pode se manifestar como: 

um equipamento indispensável; símbolo de deficiência; meio de locomoção e 

transporte; extensão dos membros inferiores e do corpo; e expressão de autonomia 

(COSTA et al., 2010). 

Portanto, é preciso conhecer um pouco mais sobre a cadeira de rodas. 

Consoante a ABNT NBR 9050 (2015), a cadeira de rodas, motorizada ou não 

(exceto a esportiva ou cambada), tem uma projeção no piso de 0,80m por 1,20m, ou 

seja, a cadeira tem as seguintes dimensões, mostradas na figura 1. 

 

Figura 1 – Dimensões de uma cadeira de rodas. 
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Fonte: ABNT NBR9050, 2015. 

 

Em vista disso, a cadeira de rodas se apresenta como facilitadora da 

mobilidade corporal, permitindo a liberdade de movimentos de parte ou do corpo 

inteiro, e a capacidade de poder ir e vir, para ou de qualquer lugar, pelas pessoas 

com deficiência, como a real expressão de autonomia. Ela é um instrumento 

importante para proporcionar a independência funcional, possibilitando o 

aproveitamento das oportunidades sociais, educacionais, vocacionais e 

recreacionais, conduzindo a pessoa à integração social, em um estilo de vida 

produtivo e recompensador (COSTA et al., 2010). 

Não obstante, o efeito combinado da precária mobilidade urbana e a 

inacessibilidade, itinerários de exclusão acabam perfazendo o trajeto das PCD. Em 

muitos casos a ida ou não para algum lugar acaba dependendo de fatores impostos 

pela estrutura urbana e não do simples desejo de ir e vir (BELTRAME, 2018), e isso 

pode ser desconcertante para quem quer realizar turismo. 

No tocante o Turismo, no capítulo a seguir serão colocados alguns conceitos 

e sua importância de ser acessível a todos. 
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3 O TURISMO É PARA TODOS? 

 

Para a Organização Mundial de Turismo (OMT), o Turismo são as 

“atividades realizadas pelas pessoas durante suas viagens e estadas em lugares 

diferentes do seu entorno habitual, por um período inferior a um ano, com finalidade 

de lazer, negócios ou outros” (BRASIL, 2006, p.4). No Brasil, a gestão do turismo é 

estabelecida pela Lei nº 11.771 (BRASIL, 2008), que dispõe sobre a Política 

Nacional de Turismo, e adota em seu artigo 2º o mesmo conceito turístico da OMT. 

Por conseguinte, estabeleceu-se como órgão federal responsável pela sua gestão o 

Ministério do Turismo (Mtur). Portanto, para fins de planejamento, gestão e mercado, 

o ministério instituiu segmentações turísticas dentro do âmbito nacional, que são 

definidas “pela identificação de certos grupos de consumidores10caracterizados a 

partir das suas especificidades em relação a alguns fatores que determinam suas 

decisões, preferências e motivações” (BRASIL, 2006, p. 3). 

Um dos segmentos estabelecidos pelo Ministério do Turismo, o Turismo 

Social, é assim definido: “Turismo Social é a forma de conduzir e praticar a atividade 

turística promovendo a igualdade de oportunidades, a equidade, a solidariedade e o 

exercício da cidadania na perspectiva da inclusão” (BRASIL, 2006, p.6). 

Essa modalidade fortalece a premissa do Turismo para Todos (Tourism for 

All), que segundo Camisão (2006), é o planejamento, o projeto e o desenvolvimento 

de atividades turísticas de lazer e de tempo livre que podem ser apreciadas por 

todos os tipos de pessoas, independente de suas condições físicas, sociais ou 

culturais (OMT, 2016). Uma vez que o lazer pode gerar oportunidades significativas 

de criação, espontaneidade, desinteresse, fruição, prazer concreto e cidadania, e 

sendo considerado como um direito social, suas configurações não deveriam 

representar nenhum tipo de privilégio (CHEIBUB, 2009). 

Dentro dessa perspectiva de inclusão, o Turismo Acessível, ora conhecido 

também por outros termos, tais como Turismo Inclusivo, Turismo Adaptado e 

Turismo Universal (OMT, 2016), vem buscando a inserção de grupos menos 

favorecidos da sociedade. Assim, a OMT lançou um Manual de Turismo Acessível 

para Todos em que defende: 

                                                           
10Segundo o Mtur, os grupos de consumidores são: Adolescentes, Idosos, Pessoas com Deficiência, 

Grupos Familiares, Grupos Religiosos e inúmeros outros grupos. 
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Turismo Acessível é uma forma de turismo que implica em processos 
de colaboração estrategicamente planejados entre as partes 
interessadas, que permitem às pessoas com necessidades de 
acesso, incluindo mobilidade, visão, audição e dimensões cognitivas, 
para atuarem de forma independente, com equidade e dignidade 
através da oferta de produtos, serviços e ambientes turísticos 
desenhados universalmente (OMT, 2016, p.19). 

 
 

Ademais, a OMT (2016) enfatiza que Pessoas com Deficiência e 

necessidades de acesso específicas estão cada vez mais exigindo um lugar em 

atividades de turismo. Por essa razão, é preciso mudar a mentalidade e o modelo de 

prestação de serviços de turismo, não só para respeitar os direitos humanos das 

pessoas com deficiência, mas também para atender a uma grande demanda do 

mercado, que pode aumentar significativamente a competitividade e o crescimento 

dos destinos turísticos e das empresas. Segundo Bordallo (2008), em alguns países, 

o Turismo Adaptado tem uma movimentação financeira significativa e em 

crescimento. A demanda é existente, pois não é porque a pessoa tem deficiência, 

que ela não tenha sonhos, desejos de viajar e de conhecer pessoas e lugares.  

Ao encontro dessa ideia, a lei nº 11.771 (BRASIL, 2008), no artigo 6º, Inciso 

V, já postulava que o Plano Nacional de Turismo (PNT), elaborado pelo Ministério do 

Turismo, deveria ter o intuito de promover: 

 
 

A incorporação de segmentos especiais de demanda ao mercado 
interno, em especial os idosos, os jovens e as pessoas portadoras de 
deficiência ou com mobilidade reduzida, pelo incentivo a programas 
de descontos e facilitação de deslocamentos, hospedagem e fruição 
dos produtos turísticos em geral e campanhas institucionais de 
promoção (BRASIL, 2008)11. 

 
 

Para isso, na tentativa de proporcionar a inclusão social e o acesso de 

pessoas com deficiência à atividade turística, permitindo o alcance e a utilização de 

serviços, edificações eequipamentos turísticos com segurança e autonomia, o Mtur 

criou o Programa Turismo Acessível (2014) para sensibilizar e qualificar gestores 

públicos, privados e prestadores de serviços turísticos para o atendimento adequado 

às PCD e adequar empreendimentos e atividades turísticas para possibilitar a 

independência desse público, algo que se torna imprescindível e urgente (BRASIL, 

2014). Promover o Turismo Acessível é uma questão ética e social. É reconhecer 
                                                           
11Documento publicado não paginado. 
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que o turismo é um componente importante no desenvolvimento pessoal e na 

melhoria da qualidade de vida de todas as pessoas. Isso faz parte de um turismo 

sustentável (DEVILE, 2009). 

Assim, o trade12 deve estar atento para essa questão, e para isso, é 

importante preparar-se. No caso de Paraty, o trade, que tem uma representação 

através do Convention&Visitors Bureau13, não tem se mostrado muito disponível 

para esse tipo de ação, como explicitado nas palavras do entrevistado 3, da 

Secretaria de Turismo: 

 
 

É desenvolver o trade[...]. Temos uma deficiência muito grande em 
Paraty com os comerciantes, com os empresários que não têm 
capacitação, não têm nada, é muito incipiente, muito ruim[...]. E 
também fazer com que o trade aceite isso, que também é difícil. 
Fazer, trazer um curso para cá (...) (ENTREVISTADO 3). 

 
 

Quanto à participação da população paratiense nas ações e planos turísticos 

do município, há um Conselho Municipal de Turismo, que segundo o entrevistado 3 

da Secretaria de Turismo, é muito atuante ao contrário da população em geral. De 

acordo com o entrevistado 3: “Ela (população) participa pouco”, mas “hoje mesmo a 

gente teve reunião e o pessoal (Conselho Municipal) está ativamente lá”. 

Todavia, não é só o trade que deve preparar-se para atender 

adequadamente todo tipo de turista, a gestão pública também. Quando perguntando 

se havia treinamento ou capacitação dado pela Prefeitura de Paraty para seus 

funcionários atenderem aos turistas, em especial, as pessoas com deficiência, o 

entrevistado 5, do Centro de Informações Turísticas me disse: “Não. Treinamento, 

informação... nada”. 

É preciso incentivar uma “cultura” de acessibilidade nos destinos turísticos 

que, juntamente com seus atrativos naturais e culturais, possa contribuir para sua 

imagem, como pontuam Smith, Amorim e Soares (2013): 

 
 

Um destino turístico ter sua imagem relacionada ao Turismo 
Acessível pode dar lhes oportunidades de diferenciação e atração de 

                                                           
12Trade: equipamentos, produtos, serviços, agentes constituintes do turismo, isto é, a cadeia 

produtiva do turismo. 
13Paraty Convention&Visitors Bureau é uma associação sem fins lucrativos, constituída por 

empresários e profissionais do setor de Turismo da cidade de Paraty. Disponível 
em:http://www.paratycvb.com.br/. Acesso em: 28 jul. 2019. 
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visitantes que outros destinos não possuem, promovendo, sobretudo, 
a imagem relacionada à sustentabilidade e aos aspectos relativos à 
responsabilidade social, o que nos dias atuais tem feito diferença 
para escolha de determinados grupos de consumidores (SMITH; 
AMORIM; SOARES, 2013, p.101) 

 
 

Dessa maneira, o Turismo Acessível apresenta-se como um diferencial não 

só para as pessoas com deficiência de agora, mas qualquer pessoa que hoje está 

saudável e futuramente pode apresentar algum tipo de limitação temporária ou 

permanente (SMITH; AMORIM; SOARES, 2013, p.98). Dados da OMT (2017) dizem 

que 1/3 das pessoas precisarão de acessibilidade em algum momento da vida. 

Estima-se que mais de 650 milhões de pessoas possuem alguma deficiência, o que 

significa 10% da população mundial ou cerca de 7 – 8% dos visitantes internacionais 

(SMITH; AMORIM; SOARES, 2013 apud DARCY et al., 2008). O turismo mundial 

ultrapassou 1 bilhão de turistas, em dezembro de 2012, o que significa que o 

número de turistas de Turismo Acessível é de cerca de 70 a 80 milhões (SMITH; 

AMORIM; SOARES, 2013 apud OMT, 2013). 

Entretanto, Paraty ainda tem muito o que melhorar como destino turístico, 

principalmente em relação ao Turismo Acessível. Chama a atenção a logo criada 

pela Prefeitura da cidade, a qual tem o lema “Uma cidade melhor para todos” e o 

slogan “Paraty: quem ama, cuida”, pois me leva a indagar sobre o “para todos” e 

sobre “se ama, por que não cuida de todos?”, demonstrada na figura 2. 

 

Figura 2 – Logo da Prefeitura de Paraty. 

 
Fonte: Prefeitura de Paraty, 2019. 

 

Se a cidade fosse melhor para todos e realmente fosse cuidada, por que 

apresentaria um quociente baixo na pesquisa sobre o Índice de Competitividade do 

Turismo Nacional, na qual o município situa-se no nível 3 de competitividade, sendo 

o seu resultado inferior à média Brasil e inferior à média das não capitais (BRASIL, 

2015)? O gráfico 1 revela as dimensões avaliadas de Paraty. 
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Gráfico 1 – Índices de Paraty por dimensão de desempenho. 
 

 
Fontes: FGV/MTUR/SEBRAE, 2015. 

 

Pelo gráfico 1, nota-se que as dimensões com os maiores índices de Paraty 

são aspectos culturais e atrativos turísticos, resultados que atingiram o nível 4, 

indicativo de que essas são a maior atração da cidade e que ainda há espaço para 

melhorias e inovações (BRASIL, 2015). Por outro lado, aspectos como acesso, 

infraestutura geral, serviços e equipamentos turísticos estão no nível 3, significando 

que aqueles atrativos por si só não conseguem alavancar o pleno desenvolvimento 

do local. Exemplo disso são os relatos levantados na pesquisa do índice: 

 
 

Os pontos fortes de Paraty são: sua beleza natural e seu grande 
apelo histórico-cultural, gerando atratividade para diversos 
segmentos; seu posicionamento turístico e evidente notoriedade em 
âmbito nacional e internacional; sua diversidade na oferta de eventos 
fixos da cidade, o que reduz os impactos da sazonalidade no turismo. 
Os pontos fracos são: a sensação de insegurança, o que influencia 
negativamente na imagem da cidade; o saneamento básico precário 
e a instabilidade no fornecimento de energia elétrica que demandam 
investimentos, uma vez que impactam na qualidade dos serviços 
prestados; a ausência de um planejamento de marketing para o 
destino para nortear as ações e direcionar as estratégias de 
promoção (BRASIL, 2015, p.11-12). 
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O entrevistado 5, do Centro de Informações Turística, enumerou algumas 

fraquezas de Paraty: 

 
 

_ Não há banheiros pela cidade, no Centro de Informações 
Turísticas, nem no Centro Histórico, nem nas praias para os turistas 
usarem. Há banheiro na rodoviária, mas muito precários. Não há 
lixeiras pela cidade. Tudo isso é muito necessário. 
_ O turismo está engatinhando. É tudo muito lento. Paraty tem um 
problema muito grande de infraestrutura para contemplar os próprios 
moradores e, consequentemente, aos turistas. Seu desenvolvimento 
é muito devagar.  
_Não há um estudo para saber sobre o turista: “quem vem?”, “por 
que vem?”, “como divulgam Paraty?”, “quem divulga?”, “qual ponto 
de vista é usado para divulgar a cidade?”, etc. Tenho esses 
questionamentos em mente. 
_ Não há controle do fluxo turístico. Por exemplo, em Trindade, não 
há plano de capacidade de carga. O lugar está lotado, não aguenta 
mais e em algum momento “isso vai estourar”, vai passar do que é 
possível, do que é suportável. Então, algo urgente precisa ser feito 
em Trindade, que faz parte de Paraty. 
_ Falta muita coisa para melhorar o turismo para os turistas em 
Paraty (ENTREVISTADO 5). 

 
 

Outra fraqueza salientada no próprio Índice foi a ausência de condições de 

acessibilidade para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida no 

principal atrativo cultural – Centro Histórico de Paraty – que permitam a circulação 

dessas pessoas, o que poderia ser feito a partir de um estudo de viabilidade com o 

acompanhamento dos órgãos responsáveis, ainda que o local seja tombado como 

Patrimônio Histórico Nacional (BRASIL, 2015). 

Para comprovar os pontos fracos dos serviços turísticos de Paraty para 

pessoas com deficiência, numa conversa informal durante a pesquisa de campo, um 

funcionário da principal agência de turismo local, quando questionado se ofereciam 

algum produto acessível para aquele público, me disse: “Infelizmente não porque a 

cidade não ajuda”. Continuei investigando se havia algum serviço com adaptação, 

para praia, para passeio cultural ou se havia alguma previsão de ter. Um segundo 

funcionário da agência, introduzindo-se na conversa, respondeu sem hesitação: 

“não”, ao passo que o primeiro funcionário, mostrando-se consternado e ao mesmo 

tempo solidário com a questão das PCD não poderem fazer passeios, exclamou: 
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“Nossa! Que chato isso, né?”. Nesse diálogo, pareceu-me haver uma barreira 

atitudinal do segundo funcionário e uma empatia da parte do primeiro. 

Isso me lembra que apesar das pessoas com deficiência estarem 

participando mais de atividades turísticas, como resultado de seu crescente nível de 

integração econômica e social, muitos impedimentos e barreiras de todos os tipos 

permanecem, dificultando o acesso aos serviços de turismo (OMT, 2016). Segundo 

Tomé (2014), a maioria das cidades e destinações turísticas não são acessíveis, ou 

melhor, a acessibilidade é limitada, restringindo e muitas vezes impedindo a fruição 

turística por pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Para o autor (2014), a 

necessidade de espaços acessíveis não deve estar relacionada exclusivamente, 

nem prioritariamente ao turismo, devendo ser pensada em primeiro lugar ao morador 

que vivencia cotidianamente aquele espaço ou edificação, através da eliminação ou 

minimização das barreiras. 

Dessa forma, este trabalho, mais adiante, verificará as barreiras que 

impedem a realização de algumas experiências turísticas na cidade de Paraty, 

justamente pela inacessibilidade de sua área tombada como patrimônio, como 

colocarei nesse próximo capítulo. 
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4 PARATY: UM PATRIMÔNIO TOMBADO 

 

Paraty é uma cidade com uma grande importância na história do país. 

Segundo o portal do IPHAN14, desde o início do século XVI, portugueses vindos da 

Capitania de São Vicente15 se instalaram na região e, com a descoberta do ouro em 

Minas Gerais, o local se tornou ponto obrigatório para os que seguiam do Rio de 

Janeiro em direção às minas. O povoado era o único local por onde a Serra do Mar 

podia ser transposta: havia uma antiga trilha dos índios Guaianás para alcançar o 

Vale do Paraíba (SP) e seguir para os sertões das minas de ouro. Em princípio do 

século XVII, mais colonos vindos de São Vicente se instalaram neste local e 

ergueram a Capela de São Roque. Posteriormente, seus moradores transferiram-se 

para local mais favorável e construíram, por volta de 1646, uma capela em 

homenagem a Nossa Senhora dos Remédios. A povoação foi transferida para a 

baixada, na margem direita do Perequê-Açu, próximo ao mar, onde foi construída a 

nova Igreja Matriz Nossa Senhora dos Remédios. Surgiu, assim, um dos pontos 

geradores da futura povoação, que cresceu lentamente, se estendendo pelas ilhas 

próximas. Graças a sua situação de caminho único para o Vale do Paraíba e Minas 

Gerais, para quem vinha do norte, a povoação prosperou rapidamente. Os paulistas 

do Vale desciam a serra com os produtos de sua lavoura para negociá-los e ali 

adquirir os artigos de que necessitavam. O Porto de Paraty era muito frequentado, 

com grande comércio de café, arroz, milho, feijão, aguardente e farinha. Por ali, 

escoava-se grande parte do ouro de Minas. 

Após a abertura do novo caminho do Rio de Janeiro para Minas Gerais, 

durante a segunda década do século XVIII, Paraty sofreu o primeiro declínio. A 

viagem passou a ser feita pela Serra dos Órgãos, de Paraíba do Sul a Borda do 

Campo (Barbacena), o que encurtava para 15 dias a jornada para os sertões do 

ouro. Mesmo assim, a cidade continuou sendo um importante porto marítimo, até 

fins do século XIX, onde as caravelas que vinham da Europa faziam escala quase 

obrigatória. Paraty foi anexada à Capitania do Rio de Janeiro, em 1827, e elevada à 

                                                           
14Informações coletadas do site do IPHAN e não têm data de publicação. Disponível em: 
http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/1510/. Acesso em: 15 fev. 2019. 
15Em 1532, o Rei D. João III decidiu empregar em seu território, no Novo Mundo, o sistema de divisão 

em Capitanias Hereditárias. Todo o litoral brasileiro foi repartido em 14 capitanias que foram doadas 
a figuras importantes da corte, que deveriam ser responsáveis pela colonização (SECRETARIA DA 
EDUCAÇÃO DO PARANÁ, [2019]). 
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categoria de vila em 1836. Porém, com a abolição da escravatura, em 1888, houve o 

colapso de sua economia, baseadano trabalho escravo e na cultura da cana-de-

açúcar e do café. O isolamento geográfico durou cerca de cem anos e resultou na 

sua estagnação econômica. Somente no século XX, na década de 1970, com a 

construção da Rodovia Rio – Santos (BR101), Paraty voltou a se integrar à nova 

economia da região (IPHAN)16, pois a cidade foi descoberta pelo turismo e como 

local de veraneio para pessoas vindas de São Paulo, do Rio de Janeiro e de alguns 

estrangeiros, que lá compraram propriedades, e assim, tornou-se um cenário 

desejado, de cinema (KOATZ, 2018). 

Diante de tamanha riqueza histórica, observa-se a relevância da cidade de 

Paraty, de seus tombamentos do patrimônio material, de seus registros do 

patrimônio imaterial, e de preservação do seu patrimônio natural, que estimularam 

instituições públicas a candidatarem Paraty à Patrimônio Mundial, na categoria de 

Sítio Misto, buscando o seu reconhecimento pela Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). Para ilustrar a motivação do 

município por tal título, o entrevistado 2 do IPHAN explanou sobre esse assunto em 

sua entrevista: 

 
 

Existe uma trajetória de candidaturas de Paraty. Primeiramente se 
pensou no sítio, depois fez-se o caminho do ouro e sua paisagem, e 
agora como sítio misto. O que eu vejo desse processo e o ganho 
atual? Paraty está como candidata a patrimônio mundial, 
considerando a relação homem-natureza, considerando as 
ocupações daquele território, e aí entra as questões desde os sítios 
arqueológicos pré-coloniais que evidenciam essa ocupação pretérita 
até os históricos, já coloniais, o sítio histórico colonial e as relações 
com as comunidades tradicionais que a gente tem representada lá, 
quilombolas, caiçaras e guarani-M’biá. Então, essa ocupação 
associada a essa exuberância da natureza é o que é a grande 
motivação dessa candidatura. Então, acho que é um desafio que a 
gente está enfrentando porque se a gente for identificar os sítios 
mistos hoje reconhecidos pela UNESCO, quase nenhum deles tem 
gente associada a ele, são normalmente sítios arqueológicos, enfim, 
numa natureza exuberante. E o que a gente está trazendo é a 
questão humana, é o homem e a sua relação com a natureza. Então 
foi importante para verem inúmeras formas dessa ocupação e dessa 
relação, de manejo da floresta, de utilização de diversos materiais, 
artesanatos, modos de vida, saberes e fazeres dessas comunidades 
que está muito associado à natureza, com as palmeiras, com a 
madeira para fazer a embarcação, a rede, a pesca, enfim, tem uma 

                                                           
16Informações coletadas do site do IPHAN e não têm data de publicação. Disponível 

em:http://portal.iphan.gov.br/. Acesso em: 15 fev. 2019. 
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série de elementos que estão sendo enaltecidos nessa candidatura. 
E por isso, eu acredito nela porque acho que esse é um diferencial 
de Paraty (ENTREVISTADO 2). 

 
 

Mediante esse cenário, qual é o papel do IPHAN, como órgão federal, para 

com o patrimônio de Paraty? A respeito da patrimonialização, a Constituição Federal 

de 1988, em seu Artigo 216, ampliou o conceito de patrimônio estabelecido pelo 

Decreto-lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, substituindo a nominação Patrimônio 

Histórico e Artístico, por Patrimônio Cultural Brasileiro. Essa alteração incorporou o 

conceito de referência cultural e a definição dos bens passíveis de reconhecimento, 

sobretudo os de caráter imaterial. A Constituição estabelece ainda a parceria entre o 

poder público e as comunidades para a promoção e proteção do Patrimônio Cultural 

Brasileiro, no entanto, mantém a gestão do patrimônio e da documentação relativa 

aos bens sob responsabilidade da administração pública. Sendo assim, a função do 

IPHAN é zelar pelo cumprimento dos marcos legais, efetivando a gestão do 

Patrimônio Cultural Brasileiro e dos bens reconhecidos pela Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), gerindo 

patrimônios classificados em grupos: Patrimônio Material, Patrimônio Imaterial, 

Patrimônio Arqueológico, Patrimônio da Humanidade ou Patrimônio Mundial 

(IPHAN)17. 

Porém, o que entende-se por Patrimônio? Nas palavras de Gonçalves 

(2003), o patrimônio tem sua origem no Mundo Clássico e na Idade Média, e 

também se faz presente em sociedades tribais, sendo a categoria “colecionamento” 

a que traduz, de certo modo, o processo de formação de patrimônios, que em seu 

sentido moderno são coleções de objetos móveis e imóveis, apropriados e expostos 

por determinados grupos sociais, cujo efeito é demarcar um domínio subjetivo em 

oposição a um determinado “outro”. Para aquele autor (2003, p.28), a categoria 

patrimônio vem a ser pensada etnograficamente, tomando-se como referência o 

ponto de vista do outro, perguntando-se: “em que medida essa categoria é útil para 

entender outras culturas e permite entender o universo mental e social de outras 

populações?”. 

No panorama institucional brasileiro, o IPHAN explica o que é patrimônio: 

 

                                                           
17 Informações coletadas do site do IPHAN e não têm data de publicação. Disponível em: 
http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/218. Acesso em: 15 fev. 2019. 
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Enquanto o Decreto de 1937 estabelece como patrimônio “o conjunto 
de bens móveis e imóveis existentes no País e cuja conservação 
seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos 
memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor 
arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico”, o Artigo 216 
da Constituição conceitua patrimônio cultural como sendo os bens 
“de natureza material e imaterial18, tomados individualmente ou em 
conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória 
dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira” (IPHAN)19. 

 
 

Sob a ótica da UNESCO20, patrimônio é “o legado que recebemos do 

passado, vivemos no presente e transmitimos às futuras gerações. Nosso patrimônio 

cultural e natural é fonte insubstituível de vida e inspiração, nossa pedra de toque, 

nosso ponto de referência, nossa identidade”. 

Assim, para a salvaguarda, preservação e conservação do patrimônio é 

necessário que aconteça o seu Tombamento, ou seja, haja um instrumento de 

reconhecimento e proteção do patrimônio cultural mais conhecido, e que pode ser 

feito pela administração federal, estadual e municipal. Em âmbito federal, o 

tombamento foi instituído pelo Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, o 

primeiro instrumento legal de proteção do Patrimônio Cultural Brasileiro e o primeiro 

das Américas, e cujos preceitos fundamentais se mantêm atuais e em uso até os 

nossos dias (IPHAN). 

No caso de Paraty, na esfera federal, seu patrimônio cultural é tombado pelo 

IPHAN, e seu patrimônio natural é protegido peloInstituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade (ICMBIO). No nível estadual, o tombamento é 

desempenhado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (INEPAC). Este último 

realizou otombamentodos bensparatienses mostrados na tabela 2. 

 

                                                           
18Patrimônio Material: bens que podem ser imóveis como as cidades históricas, sítios arqueológicos e 

paisagísticos e bens individuais; ou móveis, como coleções arqueológicas, acervos museológicos, 
documentais, bibliográficos, arquivísticos, videográficos, fotográficos e cinematográficos. Patrimônio 
Imaterial: sãoas referências simbólicas dos processos e dinâmicas socioculturais de invenção, 
transmissão e prática contínua de tradições fundamentais para as identidades de grupos, 
segmentos sociais, comunidades, povos e nações, por exemplo, celebrações e saberes da cultura 
popular, as festas, a religiosidade, a musicalidade e as danças, as comidas e bebidas, as artes e 
artesanatos, mitologias e narrativas, as línguas, a literatura oral (IPHAN). 

19Informações coletadas do site do IPHAN e não têm data de publicação. Disponível em:  
http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/218. Acesso em: 16 mai. 2019. 
20Informação coletada do site da UNESCO sem data de publicação. Disponível em: 

http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/culture/world-heritage/heritage-legacy-from-past-to-the-future/. 
Acesso em: 16 mai. 2019. 
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Tabela 2– Lista de bens tombados pelo INEPAC em Paraty. 

 

BENS TOMBADOS DE PARATY (INEPAC) 

Número do 

Processo 
Nome do Bem Tombamento 

Provisório 
Tombamento 

Definitivo 

E-18/000.172/91 Serra do Mar / Mata Atlântica  06/03/1991   

E-18/300.459/85 Litoral Fluminense: Paraty 09/12/1985 11/05/1987 
Fonte: Adaptado de INEPAC. 

 

O INEPAC, que realizou dois tombamentos em Paraty, os descreve21: 
 
 

Com o tombamento, buscava-se, através do olhar da cultura, 
reconhecer o valor simbólico e documental dos diferentes 
ecossistemas naturais e sua íntima relação com a construção da 
identidade fluminense. Ele visa impedir a devastação de praias, 
costões rochosos, restingas, manguezais, ilhas – muitos deles, 
paisagens que respaldam implantações históricas da pesca artesanal 
ameaçadas.No município de Paraty abrange a Costa de Trindade, 
desde a ponta do mesmo nome até a ponta da Fazenda; a enseada 
do Sono e praia da Ponta do Caju, a enseada do Pouso e Ilha de 
Itaoca, o Saco e Manguezal de Mamanguá, a enseada de Paraty 
Mirim e Ilha das Almas; a Praia Grande; a Ilha do Araújo; a Praia de 
Tarituba (INEPAC)22. 

 
 

Como mostro na tabela 3, o INEPAC realiza tombamentos de bens culturais 

e naturais. No entanto, no âmbito federal, bens que têm um marco na história do 

país, são subdivididos em dois grupos: cultural (englobando o histórico, 

arquitetônico, etc.) e natural, de forma que há um órgão responsável por cada um. 

Em Paraty, o Centro Histórico foi tombado pelo IPHAN, portanto, essa instituição 

será o foco desse trabalho. 

Nas entrevistas, dois representantes do IPHAN, que atuaram diretamente no 

seu escritório técnico em Paraty, teceram comentários sobre os tombamentos dos 

patrimônios da cidade. O entrevistado 1 foi mais generalista que o segundo: 

 
 

O município é tombado, e fora isso, nós temos tombamentos 
isolados de alguns monumentos e igrejas com seus acervos, são 

                                                           
21Informação retirada do site do INEPAC sem data de publicação. Disponível 

em:http://www.inepac.rj.gov.br/index.php/bens_tombados/realizabusca?municipios=53&BemCultural
=&PalavraChave=. Acesso em: 17 mai. 2019. 

22Documento publicado sem data e não paginado. 
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tombamentos isolados dentro do tombamento mais amplo do 
município. Isso é uma questão. As igrejas do Centro Histórico são 
tombadas pelo IPHAN. Existe um tombamento também pelo Estado, 
é um tombamento mais novo, que são das comunidades do litoral, os 
caiçaras. (ENTREVISTADO 1). 
 
 

O entrevistado 2 foi mais específico ao informar sobre os tombamentos de 
Paraty: 

 
 

O primeiro tombamento de Paraty é de 1945, pelo Estado. Depois ela 
é elegida monumento nacional em 1966; antes disso, em 1958, é 
tombado o Centro Histórico. Paraty tem essa particularidade em que 
tombou-se o Centro Histórico, mas sempre teve à tona a questão da 
paisagem. Então é feito o plano de 1972, que é o Plano de 
Desenvolvimento Integrado (...) e teve como base os primeiros 
estudos do Conde Frederick, que fez os primeiros estudos de 
planejamento para Paraty. Esse plano foi publicado em 1972, e já 
cria diretrizes tanto de preservação do Centro Histórico, como das 
áreas de entorno do centro, e culmina em 1974 no tombamento de 
todo o município. Daí, passa então o IPHAN a ter a ação institucional 
muito próxima à da prefeitura, considerando que a gente é ouvido em 
tudo que for intervenção na área tombada do município, ou seja, se 
sobrepõe a mesma área de atuação da prefeitura, então a gente 
precisa fazer uma gestão compartilhada desse sítio 
(ENTREVISTADO 2). 

 
 

Por conseguinte, a tabela 3 resume os tombamentos de patrimônio material 

de Paraty, que constam na lista de bens tombados e processos em andamento de 

1938 a 2017, segundo sua forma de proteção, nome do patrimônio, número e ano de 

abertura do processo de tombamento, situação deste e que tipo de patrimônio ele é 

considerado. 

Na tabela 3, observa-se que dos oito bens indicados a patrimônios de 

Paraty, sete deles já estão tombados, e somente um está em estágio de instrução 

desde 1998, isto é, trata-se de um processo administrativo em que: 

 

 O registro requer pesquisa documental e de campo, mobilização e 
consenso social sobre motivações e propósitos; argumentação sobre 
o valor patrimonial da expressão cultural; diagnóstico sobre 
vulnerabilidade e recomendações para salvaguarda do bem cultural 
(IPHAN)23. 

 

 

                                                           
23 Documento publicado sem data e não paginado. 
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Tabela 3– Lista de bens tombados e processos em andamento de 1938 a 2017 em Paraty. 
 

 
Fonte: Adaptado de IPHAN, 2017. 

 

Também percebe-se na tabela 3 que os patrimônios são classificados por 

categorias ou tipos, tais como: 

 
 

a) Arqueológico, etnográfico e paisagístico: são bens culturais em 
função do valor arqueológico, relacionado a vestígios da ocupação 
humana pré-histórica ou histórica; de valor etnográfico ou de 
referência para determinados grupos sociais; e de valor paisagístico, 
englobando tanto áreas naturais, quanto lugares criados pelo homem 
aos quais é atribuído valor à sua configuração paisagística, a 
exemplo de jardins, mas também cidades ou conjuntos arquitetônicos 
que se destaquem por sua relação com o território onde estão 
implantados; 
b) Histórico: são bens culturais em função do valor histórico no Brasil 
e cuja conservação seja de interesse público por sua vinculação a 
fatos memoráveis da história do país. Reúne, especificamente, os 
bens culturais em função do seu valor histórico que se dividem em 
bens imóveis (edificações, fazendas, marcos, chafarizes, pontes, 
centros históricos, por exemplo) e móveis (imagens, mobiliário, 
quadros e xilogravuras, entre outras peças); 
c) Belas Artes: são bens culturais em função do valor artístico. O 
termo belas-artes é aplicado às artes de caráter não utilitário, 
opostas às artes aplicadas e às artes decorativas. Para a História da 

Classificação (forma 
de proteção)

Nome atribuído
Número do 

Processo "T"
Ano de 

abertura

Estágio da 
Instrução 

(Portaria 11/86)

Arqueológico, 
etnográfico e 
paisagístico

Histórico Belas Artes
Artes 

Aplicadas

Edificação Forte Defensor Perpétuo 532 1955 tombado jan/57

Conjunto Urbano

Município de Paraty (nome 
original: Conjunto 

arquitetônico e paisagístico da 
cidade de Paraty. 

Separadamente, edifício da 
Santa Casa)

563 1957 tombado
13/2/1958; 
1/3/1974

13/2/1958; 
1/3/1974

Edificação e Acervo
Igreja Matriz de Nossa 

Senhora dos Remédios, e 
respectivas imagens e alfaias

655 1961 tombado fev/62

Edificação e Acervo
Igreja de Santa Rita, e 

respectivas imagens e alfaias
656 1962 tombado fev/62

Edificação e Acervo
Igreja de Nossa Senhora das 
Dores, e respectivas imagens 

e alfaias
657 1962 tombado fev/62

Edificação e Acervo
Igreja de Nossa Senhora do 

Rosário, e respectivas 
imagens e alfaias

658 1962 tombado fev/62

Edificação
Fazenda de Nossa Senhora da 

Conceição: casa
783 1966 tombado out/67

Quilombo

Área ocupada por 
comunidade remanescente de 
Quilombo, conhecida como 

"Campinho da 
Independência"

1420 1998 instrução

 TOMBAMENTOS DE PARATY
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Arte, imitam a beleza natural e são consideradas diferentes daquelas 
que combinam beleza e utilidade; 
d) Artes Aplicadas: são bens culturais em função do valor artístico, 
associado à função utilitária. Essa denominação (em oposição às 
belas artes) se refere à produção artística que se orienta para a 
criação de objetos, peças e construções utilitárias, por exemplo, 
alguns setores da arquitetura, das artes decorativas, design, artes 
gráficas e mobiliário (IPHAN24). 

 
 

Quanto ao patrimônio imaterial de Paraty, o IPHAN registrou a Festa do 

Divino Espírito Santo em 2013, no Livro de Registro de Celebrações, por ser uma 

manifestação cultural e religiosa, de origem portuguesa, disseminada no período da 

colonização e ainda hoje presente. É a festa religiosa mais complexa daquele 

município, enraizada no cotidiano dos moradores, não somente por agregar o maior 

número de pessoas, mas por uma intensa preparação por parte da comissão 

coordenadora do festeiro, durante todo o ano, e reunir um conjunto de celebrações, 

formas de expressão, lugares, ofícios, práticas e saberes. Sua realização mobiliza 

uma significativa solidariedade social, e é uma reiteração de sua identidade e 

determinante dos padrões de sociabilidade local (IPHAN). Esse patrimônio está 

listado na tabela 4: 

 

Tabela 4 – Patrimônio Imaterial registrado de Paraty. 
 

PATRIMÔNIO IMATERIAL REGISTRADO DE PARATY 

Nome atribuído 
Ano de 
registro 

Classificação 

Festa do Divino Espírito Santo de 
Paraty 2013 

Livro de Registro das 
Celebrações 

Fonte: Adaptado de IPHAN, 2013. 
 

Ademais, perguntou-se nas entrevistas se havia processos em andamento 

ou a previsão de futuros tombamentos em Paraty. Sobre isso, o Entrevistado 1, do 

IPHAN, disse: 

 
 

Como já é uma cidade tombada e como já temos bens tombados, 
não. Temos outros tipos de bens com outros acautelamentos, por 
exemplo, a Festa do Divino que foi registrada como patrimônio 
imaterial faz dois ou três anos, temos sítios arqueológicos que têm 
outro tipo de proteção, como a 3924/1961, isso lá naquele território. 
E estou falando de instrumentos de proteção do IPHAN. Mas como 

                                                           
24Documento publicado sem data e não paginado. 
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temos vários tipos de instrumentos, acaba que um vai 
complementando o outro. Então, um tombamento novo ali, uma vez 
que aquele território inteiro é tombado, acho que não é provável, nem 
temos nada aberto para Paraty; tem um processo de tombamento 
aberto para Angra, alguns em instrução, Mangaratiba não lembro. 
Mas Paraty não (ENTREVISTADO 1). 

 
 

Em meio a tanta riqueza patrimonial, resguardada pelo IPHAN, surgiu o 

questionamento de qual seria a participação da comunidade local nessa proteção. 

Logo, em algumas entrevistas foi questionada como é a relação da comunidade 

paratiense com o tombamento do patrimônio. O Entrevistado 1, do IPHAN, 

respondeu: 

 
 

Como é um tombamento antigo, a comunidade paratiense já sabe 
que existe esse tombamento há muito tempo, os locais estão 
acostumados com isso, eles respeitam, eles têm a noção do que 
pode, quais são os cuidados que se deve ter; enfim, para a 
comunidade, os nascidos e criados em Paraty, estão lá há muito 
tempo, lidar com patrimônio está enraizado, eles lidam com isso de 
forma natural (ENTREVISTADO 1). 
 
 

Para reforçar essa ideia, o Entrevistado 1 referenciou um dos eventos mais 

conhecidos de Paraty, a Festa Literária Internacional de Paraty (FLIP), que na 

edição de 2018, trabalhou junto à Secretaria Municipal de Educaçãoo tema 

Patrimônio com as comunidades locais: 

 
 

Devido à peculiaridade de Paraty ser um município tombado, a 
relação das comunidades com o patrimônio cultural é uma relação há 
bastante tempo já consolidada. Eles estão acostumados, eles ouvem 
o que é patrimônio, às vezes, mesmo que eles tenham uma 
perspectiva de patrimônio, que não é o patrimônio acautelado pelo 
Estado, mas os próprios patrimônios reproduzidos pelas 
comunidades, eles estão vivendo isso cotidianamente. E o que é 
mais interessante nessa questão é chamar atenção, dar visibilidade 
tanto aos patrimônios que eles (re) produzem e são importantes 
(porque também são patrimônio), quanto a compreensão do 
patrimônio do Estado, o que é tombamento, os instrumentos de 
proteção; então, é um trabalho que deve ser feito em duas frentes 
(ENTREVISTADO 1). 
 
 

Em Paraty, percebe-se um trabalho de Educação Patrimonial que é 

realizado diretamente com a população, pois como afirma Gonçalves (2002, p. 27), 
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“o patrimônio não existe apenas para representar ideias e valores abstratos e para 

ser contemplado. Ele, de certo modo, constrói, forma as pessoas”. Por isso, o IPHAN 

estabelece parcerias, por exemplo, com a organizadora da FLIP 2018, na qual foram 

exibidos “estandartes que crianças fizeram de seus mapas afetivos, das narrativas 

patrimoniais, sobre o que elas consideram patrimônio de seu território” 

(ENTREVISTADO 1). O senso de patrimonialização paratiense é estabelecido 

também no sistema público escolar. Naquela FLIP, “foi feito com escolas do centro 

de Paraty, com as escolas das áreas quilombolas, das ilhas. Foi bem diversificado. E 

também houve oficinas de fotografia voltadas à questão do patrimônio para 

formação dos jovens repórteres, que é um programa do educativo” 

(ENTREVISTADO 1). Quanto a isso, o entrevistado 1 declarou: 

 
 

[...] Pelo o que eu entendi, mas não posso falar com exatidão para 
você, mas pelo o que entendi da Secretaria de Educação de Paraty, 
é uma proposta deles, porque o patrimônio sempre trabalham 
através da relação daquelas pessoas com o território, com o meio 
ambiente, com seus recursos, enfim, parece que existe uma proposta 
da prefeitura de formalizar no currículo uma disciplina ou vai 
trabalhar a transversal, não sei, de oficializar essa temática da 
educação patrimonial (ENTREVISTADO 1). 

 
 

Um exemplo de como o sentido de patrimonialização é formado na 

comunidade paratiense está presente no relato de duas pessoas entrevistadas 

informalmente durante a pesquisa de campo. Uma delas, que trabalha numa livraria 

do Centro Histórico, defende a permanência do calçamento “pé de moleque” 

naquela área como a expressão do patrimônio da cidade. Para ela: 

 
 

Se mudarem um pouco o calçamento do Centro Histórico para deixá-
lo acessível às pessoas com deficiência, isso vai descaracterizar. 
Qualquer “mexidinha” vai descaracterizar, não importa que seja um 
pouquinho ou muito, vai perder o sentido das ruas de pedra “pé de 
moleque”. Deve-se manter as ruas históricas, como sempre foram, 
senão Paraty perde o sentido de ser uma cidade Patrimônio Histórico 
do Brasil. 
 
 

A outra pessoa com quem conversei informalmente é funcionária da mais 

conhecida agência de turismo local e ela também mostrou-se disciplinada pela atual 

ideia de patrimonialização, em que a manutenção do patrimônio está acima de tudo. 
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De acordo com ela: “o Centro Histórico é o único que não vai mudar porque senão 

deixa de ser patrimônio da cidade. Dá para adaptar, mas aí não vai ser mais o 

Centro Histórico da cidade”. 

Dessa forma, nota-se que a relação patrimônio e tombamento é de grande 

magnitude para a gestão pública federal, sendo incentivada através de ações 

pontuais na sociedade paratiense. Segundo o próprio IPHAN, a sua missão é 

“promover e coordenar o processo de preservação do patrimônio cultural brasileiro 

para fortalecer identidades, garantir o direito à memória e contribuir para o 

desenvolvimento socioeconômico do país”. Enquanto que seus valores são “a 

qualidade de vida; as memórias e identidades; o acesso ao patrimônio cultural; a 

valorização da diversidade; ao desenvolvimento sustentável; a cidadania cultural; a 

descentralização, regionalização e desconcentração; e a inclusão social” (IPHAN)25.  

Contudo, isso não justifica a indagação inicial de “qual seria o propósito 

emmanter uma cidade com patrimônios atraentes, protegidos por tombamentos, se 

ela não está acessível a todos os cidadãos locais e aos visitantes? Onde estão o 

real acesso ao patrimônio, a real cidadania cultural e a inclusão social, defendidos 

por aquela instituição, quando a falta de acessibilidade prejudica a mobilidade de 

alguns grupos?” Essa discussão sera retomada mais a frente. 

  

                                                           
25Informações sem data de publicação, disponíveis em: http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/314. 

Acesso em: 18 mai. 2019. 
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5 ACESSÍVEL OU NÃO? EIS A QUESTÃO! 

 

Ainda hoje, muito pouco vem acontecendo para tornar as cidades 

acessíveis, embora todo o mundo parece estar em movimento. Muitos corpos 

diferentes estão em movimento e este movimento mostra relativamente poucos 

sinais de diminuição substancial a longo prazo (SHELLER; URRY, 2006). Para Urry 

(2007, p.7), “os fenômenos sociais mais importantes só serão satisfatoriamente 

analisados se eles forem colocados ‘em movimento’ (mobilized)”. Assim, há um 

“novo paradigma de mobilidades”, composto não só de viagens, mas de movimentos 

distintos: 

 
 

1) De Corpos (pessoas a trabalho, lazer, prazer, desde os 
deslocamentos cotidianos até as viagens de exílio, que se faz uma 
vez na vida); 
2) De Objetos entre produtores, consumidores e vendedores; 
3) Imaginativos, representadas por imagens de lugares na mídia 
impressa ou visual; 
4) Virtuais, que transcendem a distância geográfica e social; 
5)Comunicativos, através de mecanismos que ligam as pessoas 
(mensagens, cartas, telefone, etc.)(URRY, 2007, p. 8) 

 
 

Destarte, a afirmação de um “novo paradigma das mobilidades” tenta dar 

conta não só da aceleração da fluidez dentro de alguns domínios, mas também de 

padrões concomitantes de concentração que criam zonas de conectividade, 

centralidade, e empoderamento em alguns casos, e de desconexão, exclusão social 

e inaudibilidade em outros casos. Logo, “a mobilidade e controle da mobilidade 

reflete e reforça o poder. Ela é um recurso com o qual nem todo mundo tem um 

relacionamento igual'' (SHELLER e URRY, 2006, p.211). 

Por essa razão, essa pesquisa se propôs a demonstrar como a 

acessibilidade está ligada à mobilidade, através do movimento de pessoas com 

deficiência no Centro Histórico de Paraty, no qual elas relatarão sobre a experiência 

vivida, indo ao encontro do lema mundialmente conhecido como “Nada sobre nós, 

sem nós” (Nothing About Us, Without Us”) da Convenção sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência (ONU, 2008). De acordo com essa prerrogativa, as PCD 

passaram a ter lugar de fala para manifestarem suas necessidades e decisões, uma 

vez que por mais que pessoas sem deficiência lutem pelos direitos das PCD, 
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somente elas próprias podem realmente expressar o que vivem e anseiam. Afinal, 

como Sheller e Urry (2006, apud EDENSOR E SHELLER, 2002; 2004a) sustentam, 

o próprio corpo é um veículo afetivo através do qual nós sentimos o lugar e o 

movimento, e construímos geografias emocionais. Para sustentar essa afirmação, 

Duarte e Cohen (2018) pontuam: 

 
 

[...] nosso corpo não se restringe a seus limites físicos. Nossos 
sentidos são capazes de alargar o nosso Eu para além do que 
podemos tocar com as mãos e se conecta a tudo o que conseguimos 
enxergar, sentir, tocar, cheirar. É com esse corpo expandido pelos 
sentidos que desenvolvemos nossa compreensão não apenas da 
ambiência que nos envolve, como também de nosso pertencimento 
de mundo (DUARTE; COHEN, 2018, p.2). 
 
 

Portanto, cada meio de viagem fornece diferentes experiências, 

performances e possibilidades. Tais geografias não estão localizadas apenas dentro 

de corpos individualmente, mas se estendem a espaços, bairros, regiões, culturas 

nacionais e espaços de lazer com particular disposições cinestésicas. 

Para ilustrar essa declaração, Imrie (2000) ressalta: 

 
 

A mobilidade e a capacidade de ir e vir são fundamentais para a 
identidade das pessoas, suas experiências de vida e oportunidades, 
principalmente para aquelas cuja mobilidade e padrões de 
movimento são limitados por circunstâncias sociais ou situacionais 
mais amplas, sobre as quais se tem pouco ou nenhum controle 
(IMRIE, 2000, p.1). 
 
 

Posto isso, o Turismo, por ser um fenômeno sócio-espacial, foi e ainda é um 

dos principais causadores de mobilidades no mundo. Segundo Cheibub (2010), o 

Turismo – inerente as características do lazer – seria a relação do sujeito social com 

o deslocamento espacial (viagem, visita ou passeio), em um tempo específico 

(geralmente de não-trabalho ou não-obrigatoriedade). O autor enfatiza: 

 
 

[…] nem toda viagem é turística, assim como nem toda experiência 
turística precisa estar atrelado à viagem, podendo ser, por exemplo, 
um passeio dentro da sua própria cidade. Nesta situação, devem ser 
levadas em consideração logicamente o deslocamento e a busca por 
conhecer espaços e pessoas diferentes do seu dia-a-dia [...] 
(CHEIBUB, 2010, p.10). 
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Ademais, conforme Freire-Medeiros e Pinho (2016, p.5) destacam: “Os 

movimentos voluntários, isto é, não mandatórios, configuram-se como objeto de 

desejo e como característica do sujeito cosmopolita, confirmando, portanto, o status 

de direito do cidadão”. 

Portanto, é preciso pensar sobre como os processos de planejamento e 

gestão de territórios propiciam a melhoria na qualidade de vida de seus atores locais 

(trabalhadores diretos e indiretos, residentes, empresários) e, consequentemente, 

favorecem outros atores sociais (turistas), pois a acessibilidade não é um requisito 

exclusivo para pessoas com deficiência, uma vez que elas não são seus únicos 

beneficiários. Os destinos turísticos que atendem a esses requisitos e os entendem 

como medidas positivas, facilitam assim a experiência turística e a melhoria da 

qualidade de vida de todos os seus residentes e visitantes (OMT, 2016). 

Para elucidar os processos de planejamento e gestão de territórios, o 

Entrevistado 4, da Secretaria de Urbanismo de Paraty, comunica: 

 
 

[...] A partir do Estatuto das Cidades26 tudo começou. Começou essa 
questão da mobilidade, da função social da cidade, trazendo que a 
mobilidade urbana trabalha toda essa questão. E depois de 10 anos, 
veio nosso primeiro marco regulatório que a gente chama de Política 
Nacional de Mobilidade Urbana27 [...], vinda de uma lei federal, ela 
norteia todas as outras; primeiro ela faz um plano no âmbito federal, 
norteando a questão macro, e orienta os municípios a fazerem o seu 
plano municipal, observando as características de cada local, 
potencialidades, características, jeito de se locomover de cada local 
de forma independente, particular, só que observando os princípios, 
objetivos e diretrizes que o governo federal pensa para o Brasil. 
Então, no final das contas, vejo que de 2012 para cá, não tenho 
muito conhecimento, mas eu não acredito que todos os entes 
federados já tenham feito seus planos, como por exemplo Paraty, 
que ainda não conseguiu concluir seu Plano Municipal de Mobilidade 
Urbana (ENTREVISTADO 4). 
 
 

Conforme referenciado pelo entrevistado, a Política Nacional de Mobilidade 

Urbana, dentre outras providências, trata de acessibilidade e mobilidade das 

pessoas e cargas no território do município. Em seu artigo 4°, a lei considera: “II - 

mobilidade urbana: condição em que se realizam os deslocamentos de pessoas e 

                                                           
26Estatuto da Cidade (Lei n°10.257, de 10 de julho de 2001), que regulamenta os artigos 182 e 183 da 

Constituição Federal, e estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. 
27Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei n°12.587, de 3 janeiro de 2012), que dentre outras 

providências, trata de acessibilidade e mobilidade das pessoas e cargas no território do município. 
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cargas no espaço urbano; III - acessibilidade: facilidade disponibilizada às pessoas 

que possibilite a todos autonomia nos deslocamentos desejados, respeitando-se a 

legislação em vigor” (BRASIL, 2012, grifo nosso). Em seu artigo 7°, essa política 

objetiva: 

 
 

I - reduzir as desigualdades e promover a inclusão social;  
II - promover o acesso aos serviços básicos e equipamentos 
sociais; 
III - proporcionar melhoria nas condições urbanas da 
população no que se refere à acessibilidade e à 
mobilidade; 
IV - promover o desenvolvimento sustentável com a 
mitigação dos custos ambientais e socioeconômicos dos 
deslocamentos de pessoas e cargas nas cidades; 
V - consolidar a gestão democrática como instrumento e 
garantia da construção contínua do aprimoramento da 
mobilidade urbana (BRASIL, 2012, grifo nosso28). 

 
 

Entretanto, a Política Nacional de Mobilidade Urbana ainda não conseguiu 

consolidar todos os seus objetivos, como o Entrevistado 4, da Secretaria Municipal 

de Urbanismo, exprimiu: 

 
 

Ela passou a ser tratada como uma macropolítica, não sei se de fato, 
mas deve ser tratada como macropolítica, como habitação é, como 
saneamento básico é, como gestão do território, de ocupação do solo 
é... acho que a mobilidade urbana, principalmente, depois que o 
Estatuto das Cidades ventilou isso, e criou até essa expressão, deve 
ser tratada, mas de fato, acho que ela não é. Acho que deveria ir 
além; [...] acho que ela deveria ser um direito social, você se 
locomover com equidade, de forma igual (ENTREVISTADO 4). 

 
 

Não obstante, uma das formas de alcançar tais objetivos seria por meio da 

continuação do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), iniciado em 2007 

pelo governo federal, para o planejamento e execução de grandes obras de 

infraestrutura social, urbana, logística e energética do Brasil, que em 2013 criou uma 

linha destinada exclusivamente aos sítios históricos urbanosque possuíam bens 

tombados, o chamado PAC Cidades Históricas (IPHAN). Para tanto, “44 cidades, 

presentes em 20 estados da federação, reconhecidas como patrimônio nacional e 11 

como patrimônio mundial, receberiam cerca de R$1,6 bilhão de investimentos para a 

                                                           
28Documento publicado não paginado. 
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recuperação, restauro e qualificação de seus conjuntos urbanos e monumentos” 

(IPHAN, p.2). Esse financiamento não seria apenas federal, mas “investimentos, das 

três esferas de governo, articulado às demais políticas públicas, especialmente 

àquelas de caráter social e econômico, como a educação, a saúde, o turismo e a 

geração de empregos e oportunidades econômicas” (IPHAN, p.2). Com o PAC 

Cidades Históricas, a “gestão desse patrimônio ganha uma nova dimensão que vai 

além da intervenção física nos monumentos protegidos e reforça o sentimento de 

pertencimento e de cidadania dos brasileiros em relação aos símbolos de nossa 

cultura” (IPHAN, p.2). Todavia, Paraty que possui três tombamentos e é considerada 

Monumento Nacional, não foi contemplada naquele programa. Essa lacuna levou-

me a um questionamento nas entrevistas, que foi replicado por um dos entrevistados 

do IPHAN, a saber: 

 
 

Sobre o PAC não posso te falar, eu não sei. Sei que teve uma 
proposta em 2009, não sei se aconteceu ou não, não sei em 
detalhes. Teve uma proposta em 2009, mas não sei se foi só uma 
proposta ou se foi efetivado, implantado, isso não posso te ajudar. 
Sei que esse ano, não tem (ENTREVISTADO 1). 
 
 

Além do PAC Cidades Históricas, outro instrumento do IPHAN que buscou 

contemplara mobilidade e acessibilidade, foi o Programa Nacional de Mobilidade e 

Acessibilidade em Áreas Tombadas29 em 2010, que tinha como objetivos:  

 
 

A produção de conhecimento técnico sobre as soluções praticadas 
nacional e internacionalmente, além da análise da malha urbana da 
área tombada, suas características, especificidades de 
deslocamentos e necessidades de mobilidade, incluindo veículos 
privados e coletivos, motorizados ou não, fluxos de pedestres e 
impacto do tráfego nos conjuntos arquitetônicos. Além disso, 
contempla propostas de circulação viária e formas de humanização 
dos espaços públicos, priorizando a permanência e acessibilidade 
nestes espaços, partindo do princípio cidadão e espaços 
multimodais, onde bicicletas e pedestres terão prioridade no ir e vir 
pela cidade. Outro foco é a acessibilidade física das pessoas com 
mobilidade reduzida e pessoas com deficiência física. A proposta 
também considera como condicionantes de projeto as relações entre 
mobilidade, moderação do tráfego e projetos de desenvolvimento 

                                                           
29Programa Nacional de Mobilidade e Acessibilidade em Áreas Tombadas foi criado pela Portaria 

IPHAN n°623 (D.O.U., Seção 02, p.10, de 09 de outubro de 2009, não paginado). Disponível 
em:https://www.jusbrasil.com.br/diarios/901924/pg-10-secao-2-diario-oficial-da-uniao-dou-de-09-10-
2009. Acesso em: 19 mai. 2019. 
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local como a promoção turística no centro histórico (IPHAN, 
2010, grifo nosso30). 
 

 
De acordo com o IPHAN, essa proposta foi estruturadaem etapas. A primeira 

constituía na produção de um diagnóstico que contemplava análises funcionais 

sobre as relações entre mobilidade, acessibilidade e patrimônio cultural e a visão da 

população sobre mobilidade. O diagnóstico incluía também a articulação com o 

governo local, associações civis e movimentos sociais. A segunda etapa tratava da 

produção do Plano Geral de Mobilidade e Acessibilidade. A última etapa era a 

apresentação para a população e debate sobre as propostas. O programa foi 

implementado a partir de quatro projetos piloto e da edição do Caderno Técnico de 

Mobilidade Urbana em Áreas Tombadas (Caderno Técnico n°09)31 em Ouro Preto 

(MG), São Francisco do Sul (SC), Laguna (SC) e Paranaguá (PR). 

Mais uma vez, constata-se que Paraty não foi contemplada por esse 

programa, ou seja, novamente a implementação da acessibilidade nesta cidade foi 

postergada. O entrevistado 1, do IPHAN, confirmou ao dizer: 

 
 

Como fico em Paraty em períodos, por acaso nesses períodos em 
que eu fiquei e fico como chefe, não há nenhuma iniciativa nesse 
sentido. A não ser algumas preocupações, por exemplo, projetuais; 
então se alguém faz algum projeto de algum equipamento público, 
tem essa preocupação em trabalhar essa questão do desenho 
universal, de acessibilidade, mas para aquele projeto especificado 
ali, não como um projeto de cidade [...] (ENTREVISTADO 1). 

 
 

Essa visão impede que o seu desenvolvimento contribua plenamente para 

um processo sustentável gerador de melhorias na qualidade de vida das sociedades 

envolvidas (FRATUCCI, 2014), pois se a gestão pública realmente quisesse 

promover o turismo em centros históricos através da acessibilidade, Paraty deveria 

ter sido uma das cidades a serem escolhidas como projeto piloto do PAC. 

Por outro lado, é pertinente destacar que os programas e documentos do 

IPHAN têm mostrado a instituição sensível à causa da acessibilidade. Exemplo 

disso, foi a citação do entrevistado2, do IPHAN: 

                                                           
30Documento publicado não paginado. 
31Caderno Técnico n°09 - Mobilidade e Acessibilidade Urbana em Centros Históricos (2014). 

Disponívelem:http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Manual%20de%20Acessibilidade
%20em%20Centros%20Hist%C3%B3ricos%202014.pdf. Acesso em: 19 mai. 2019. 
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A necessidade é clara que precisa ser feita, e isso é uma das coisas 
que a gente está incluindo no plano de gestão da candidatura de 
Paraty a Patrimônio Mundial, por quê? Porque são os compromissos 
do governo brasileiro em relação à gestão de um sítio que pode se 
tornar Patrimônio Mundial, porque a gente entende o quão 
fundamental isso é. Por que não entrou? Isso são coisas indefinidas 
no âmbito da área central. Nessa época como eu estava ainda... se 
eu estivesse na Superintendência, talvez eu pudesse ter um pouco 
mais de noção em relação a isso, mas como eu estava no escritório 
técnico32 nessa ocasião, eu soube que teve o programa, mas não foi 
uma demanda que se efetivou em relação à Paraty 
(ENTREVISTADO 2). 

 
 

Destarte, esse trabalho trata a mobilidade, como sinônimo de deslocamento, 

e a vincula diretamente à acessibilidade. Por conseguinte, faz-se indispensável 

entender este conceito, seus desdobramentose sua relevância para a locomoção de 

pessoas, sobretudo, das pessoas com deficiência. Desse modo, a definição de 

acessibilidade, segundo aLei nº 10.098 de 19 de dezembro de 2000, conhecida 

como Lei da Acessibilidade é: 

 
 

ARTI - possibilidade e condição de alcance para utilização, com 
segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos 
urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, 
inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços 
e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso 
coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com 
deficiência ou com mobilidade reduzida (BRASIL, 2000)33. 
 
 

Comparativamente, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) por 

meio da NBR9050 (2015), caracteriza a Acessibilidade de forma similar, mas com 

ênfase no item grifado, que quer dizer de utilização facilmente compreendida: 

 
 

A possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento 
para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, 
mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, 
informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, 
bem como outros serviços e instalações abertos ao público, de uso 
público ou privado de uso coletivo, tanto na zona urbana como na 

                                                           
32No estado do Rio de Janeiro, o IPHAN tem quatro escritórios técnicos: Escritório Técnico na Costa 

Verde (localizado em Paraty),Escritório Técnico na Região dos Lagos, Escritório Técnico na Região 
do Médio Vale do Paraíba e Escritório Técnico na Região Serrana. Disponível 
em:http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/640. Acesso em: 19 mai. 2019. 

33Documento publicado não paginado. 
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rural, por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida (ABNT, 
2015, p. 2, grifo nosso). 
 
 

Ainda, na Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, chamada de Lei Brasileira de 

Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), o artigo 

3° ratifica a conceituação de Acessibilidade da Lei nº 10.098 (BRASIL, 2000). 

Para sintetizar, essas e outras legislações nacionais defendem o direito à 

acessibilidade de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, conforme disposto 

na tabela 5: 

 

Tabela 5 – Legislações nacionais em prol da acessibilidade. 
 

Constituição Federal 
da República 
Federativa do Brasil 
de 05 de outubro de 
1988. 

Art. 227 § 2º A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e 
dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte 
coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de 
deficiência (BRASIL, 1988, grifo nosso). 
Ibid., Art. 244.  

Lei nº 10.098, de 19 
de dezembro de 2000 
(Lei da Acessibilidade) 

CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 1o Esta Lei estabelece normas gerais e critérios básicos para a 
promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência 
ou com mobilidade reduzida, mediante a supressão de barreiras e de 
obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na 
construção e reforma de edifícios e nos meios de transporte e de 
comunicação (BRASIL, 2000, grifo nosso) 

Decreto nº 5.296, de 2 
de dezembro de 2004  

Seção IV - Da Acessibilidade aos Bens Culturais Imóveis 
Art. 30.  As soluções destinadas à eliminação, redução ou superação 
de barreiras na promoção da acessibilidade a todos os bens culturais 
imóveis devem estar de acordo com o que estabelece a Instrução 
Normativa no 1 do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional -
 IPHAN, de 25 de novembro de 2003 (BRASIL, 2004, grifo nosso); 
 
CAPÍTULO VIII - DO PROGRAMA NACIONAL DE ACESSIBILIDADE 
Art. 68.  A Secretaria Especial dos Direitos Humanos, na condição de 
coordenadora do Programa Nacional de Acessibilidade, desenvolverá, 
dentre outras, as seguintes ações: IV - cooperação com Estados, Distrito 
Federal e Municípios para a elaboração de estudos e diagnósticos 
sobre a situação da acessibilidade arquitetônica, urbanística, de 
transporte, comunicação e informação. (BRASIL, 2004, grifo nosso) 

Decreto Legislativo nº 
186, de 9 de julho de 
2008 - Aprovao texto 
da Convenção 
Internacional sobre os 
Direitos das Pessoas 
com Deficiência e de 
seu Protocolo 
Facultativo, assinados 
em Nova Iorque, em 

CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA34 
Preâmbulo 
Os Estados Partes da presente Convenção: 
v) Reconhecendo a importância da acessibilidade aos meios físico, social, 
econômico e cultural, à saúde, à educação e à informação e 
comunicação, para possibilitar às pessoas com deficiência o pleno gozo 
de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais (BRASIL, 2008); 
 
Artigo 3 - Princípios gerais 

                                                           
34Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009 (BRASIL, 2009) – Promulga a Convenção Internacional 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova 
York, em 30 de março de 2007. Disponível em:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2009/decreto/d6949.htm. Acesso em: 21 mai. 2019. 
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30 de março de 2007. Os princípios da presente Convenção são: 
f) A acessibilidade (BRASIL, 2008); 
 
Art. 9° - Acessibilidade 
1. A fim de possibilitar às pessoas com deficiência viver de forma 
independente e participar plenamente de todos os aspectos da vida, os 
Estados Partes tomarão as medidas apropriadas para assegurar às 
pessoas com deficiência o acesso, em igualdade de oportunidades 
com as demais pessoas, ao meio físico, ao transporte, à informação e 
comunicação, inclusive aos sistemas e tecnologias da informação e 
comunicação, bem como a outros serviços e instalações abertos ao 
público ou de uso público, tanto na zona urbana como na rural. Essas 
medidas, que incluirão a identificação e a eliminação de obstáculos e 
barreiras à acessibilidade, serão aplicadas, entre outros [...](BRASIL, 
2008, grifo nosso). 

Lei nº 13.146, de 6 de 
julho de 2015 – Lei 
Brasileira de Inclusão 
da Pessoa com 
Deficiência (Estatuto 
da Pessoa com 
Deficiência) 

CAPÍTULO II - DA IGUALDADE E DA NÃO DISCRIMINAÇÃO 
Art. 8º É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa 
com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à 
vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à 
alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à 
previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à 
acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à 
informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, 
entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das 
leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e 
econômico (BRASIL, 2015, grifo nosso); 
 
CAPÍTULO IX - DO DIREITO À CULTURA, AO ESPORTE, AO TURISMO 
E AO LAZER 
Art. 42. A pessoa com deficiência tem direito à cultura, ao esporte, ao 
turismo e ao lazer em igualdade de oportunidades com as demais 
pessoas, sendo-lhe garantido o acesso: 
I - a bens culturais em formato acessível; 
§ 2º O poder público deve adotar soluções destinadas à eliminação, à 
redução ou à superação de barreiras para a promoção do acesso a 
todo patrimônio cultural, observadas as normas de acessibilidade, 
ambientais e de proteção do patrimônio histórico e artístico nacional 
(BRASIL, 2015, grifo nosso); 
 
TÍTULO III - DA ACESSIBILIDADE - CAPÍTULO  
Art. 57. As edificações públicas e privadas de uso coletivo já existentes 
devem garantir acessibilidade à pessoa com deficiência em todas as suas 
dependências e serviços, tendo como referência as normas de 
acessibilidade vigentes (BRASIL, 2015). 

Fonte:Adaptado de BRASIL, 1988, 2000, 2004, 2008, 2015. 
 

É possível perceber na tabela 5, através dos grifos, que as normativas 

citadas pleiteam o direito do acesso das PCD através da extinção de barreiras, para 

usufruto de espaços públicos e privados, de bens culturais, patrimoniais, de lazer e 

turismo, entre outros, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. 

Entretanto, por que as pessoas com deficiência ainda continuam tendo que se 

adaptarem aos lugares e às situações, e não o contrário? De acordo com Tomé 
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(2014), se ainda não há conhecimento e tecnologia para solucionar o aspecto 

pessoal (físico) das pessoas com deficiência, há paraabolir as barreiras, reduzindo 

assim os problemas de fruição e interação dos indivíduos no ambiente e nos objetos 

urbanos que utilizam, através de ações que tornem o espaço acessível. 

Para reforçar essa ideia, aquela mesma pessoa que trabalha na livraria do 

Centro Histórico, com quem dialoguei informalmente na visita a campo, concordou 

que é preciso adaptar os lugares e não as pessoas a eles. Segundo ela: 

 
 

Acho que hoje em dia, com os recursos e com a tecnologia, deveria 
haver uma base para recepcionar os cadeirantes, onde o carro ou a 
cadeira de rodas possa chegar, tipo do outro lado da ponte, e de lá 
para cá, haver um outro tipo de veículo para trazê-los até onde eles 
querem conhecer; um carrinho elétrico. Deve existir algum meio. Aí, 
eu teria dentro da minha loja uma rampa móvel. 
 
 

Dessa forma, o primeiro passo seria a eliminação de diversas barreiras. 

Segundo a mais recente norma que dispõe sobre as PCD, Lei nº 13.146/2015, a Lei 

Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência ou Estatuto da Pessoa com 

Deficiência (BRASIL, 2015), em seu artigo 3°, inciso IV, as barreiras são:  

 
 

Qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou 
impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição 
e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de 
movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, 
à compreensão, à circulação com segurança (BRASIL, 201535). 
 
 

A referida lei classifica as barreiras em seis tipos. São elas: 

 
 

a) barreiras urbanísticas: as existentes nas vias e nos espaços 
públicos e privados abertos ao público ou de uso coletivo; 
b) barreiras arquitetônicas: as existentes nos edifícios públicos e 
privados; 
c) barreiras nos transportes: as existentes nos sistemas e meios de 
transportes; 
d) barreiras nas comunicações e na informação: qualquer entrave, 
obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a 
expressão ou o recebimento de mensagens e de informações por 
intermédio de sistemas de comunicação e de tecnologia da 
informação; 

                                                           
35Documento publicado não paginado. 
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e) barreiras atitudinais: atitudes ou comportamentos que impeçam ou 
prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência em 
igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas; 
f) barreiras tecnológicas: as que dificultam ou impedem o acesso da 
pessoa com deficiência às tecnologias (BRASIL, 201536). 

 
 

Nas visitas à Paraty, observei diretamente algumas barreiras, atingindo 

assim oprimeiro objetivo dessa pesquisa que era o de investigar quais são os fatores 

impeditivos para a mobilidade de pessoas com deficiência no Centro Histórico e 

comoesses fatores as limitam. Para tanto, usarei como base, as definições de 

barreiras da lei supracitada.Apesar do micro-campo escolhido para esse trabalho ser 

o Centro Histórico, uma vez que este é o local onde está concentrada a maior parte 

das construções tombadas e onde o turismo notadamente ocorre, não poderei deixar 

de abranger o seu entorno, que é rota de passagem para o Centro Histórico.  

Para melhor ilustrar a sua localização, a figura 1 mostra o mapa do Centro 

Histórico e suas entradas, no qual observa-se que há diferentes tipos de acesso a 

ele:um é pelo mar, via Cais ou Quebra-Mar (letra A) e outros dois, via terrestre. Uma 

das entradas terrestres fica na saída da BR101 com a Av. Candido Portinari, no 

bairro Portal das Artes (letra B), que faz conexão com a Avenida Otávio Gama/Beira 

Rio (popularmente conhecida como Rua do Canal). Seguindo a Avenida Otávio 

Gama/Beira Rio até o final, chega-se à Ponte Paulo Dias Carvalho Mendonça (letra 

C), que a liga ao Centro Histórico, pela Rua Josefina Gibrail Costa (D), que depois 

vira Travessa Gragoatá. A figura 3 mostra essas entradas. 

A outra entrada terrestre para o Centro Histórico, considerada o “portal de 

entrada” da cidade, é pela BR101 (Rio-Santos) ou pela RJ 165 (Estrada Paraty-

Cunha), em que passa-se pelo Trevo (E) que dá na Avenida Roberto Silveira (letra 

F), como sinalizado na figura 3. 

Continuando pela Avenida Roberto Silveira, talvez a mais importante do 

município devido à concentração de comércio, bancos, restaurantes e outros 

estabelecimentos nela, pode-se adentrar outras ruas adjacentes, que convergem 

com a Rua Domingos Gonçalves de Abreu (letra G), sendo esta a rua em frente ao 

Centro Histórico. As vias adjacentes são: Rua Marechal Deodoro (letra H), Rua 

Presidente Pedreira (letra I), Rua José Vieira Ramos (letra J), Av. Jango Pádua (letra 

                                                           
36Documento publicado não paginado. 



60 
 

 

K), Rua Dr. Derly Elena (letra L), Rua Abel de Oliveira (letra M). A figura 4 mostra o 

posicionamento dessas ruas. 

 

Figura 3 – Mapa do Centro Histórico e suas entradas. 
 

 
Fonte: Adaptado de Secretaria de Turismo de Paraty. 

 

Figura 4 – Mapa do Centro Histórico e ruas do entorno. 
 

 
Fonte: Adaptado de Secretaria de Turismo de Paraty. 

 

Foi necessário ampliara observação das barreiras para além do Centro 

Histórico, considerando as ruas supracitadas, visto que transita-se por elas como 
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rota deacesso a ele. Portanto, começarei a mapear aqui as barreiras encontradas, 

segundo a classificação da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência ou 

Estatuto da Pessoa com Deficiência (BRASIL, 2015). 

Principiando peloacessomarítimo, o Cais oferece barreira no transporte, 

que além da minha observação, foi confirmada numa conversa informal com 

funcionários de uma famosa agência de turismo de Paraty. Um deles pontuou: “Se 

eu indicar um passeio a barco, vai ter que um táxi levar o cadeirante até o Cais. Ele 

até consegue subir com a cadeira de rodas porque o barco coloca uma rampa, mas 

para entrar no barco já vai ter degraus”. A figura 5 indica tal obstáculo: 

 

Figura 5 – Cais de Paraty. 
 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

Amais conhecida entrada terrestre, que aqui denominarei de Rota 1, é pela 

BR101 (Rio-Santos) ou pela RJ 165 (Estrada Paraty-Cunha), passando pelo Trevo e 

seguindo pela Av. Roberto Silveira. Nela, encontra-se o portal da cidade, situado ao 
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lado do antigo Centro de Informações Turísticas (CIT), que hoje abriga a Secretaria 

Municipal de Turismo (SECTUR), registrados nas figuras 6 e 7. 

 

Figura 6 – Portal de entrada de Paraty. 
 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

Figura 7 – Antigo Centro de Informações Turísticas, ao lado do Portal de entrada. 
 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

Na pesquisa de campo, em busca de mais dados, visitei o antigo Centro de 

Informações Turísticas, porém lá não há nehuma identificação que faça menção ao 

CIT, somente à SECTUR. Isso deu-me a impressão que eles não querem mais ser 

procurados pelos turistas ali. Ainda há um balcão de atendimento, alguns panfletos e 

mapas. Fui atendida por um funcionário da SECTUR, e lhe fiz várias perguntas, 
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cujas respostas ele não sabia a maioria. Ele se dirigia a outro funcionário que estava 

lá dentro para pegar as informações que eu perguntava. Senti que eles procuram 

encaminhar as pessoas que, eventualmente, parem ali (talvez por saberem que já foi 

o CIT principal) para o CIT do Centro Histórico. Assim, um turista que chega de 

ônibus regular intermunicipal, desembarca na rodoviária, onde não há um CIT ou 

qualquer outro atendimento e material turístico, tem que conseguir sairdeláechegar 

ao Centro Histórico sozinho, para então obter informações essenciais para sua 

estada.Tal situação levou-me ao pensamento de como os turistas estrangeiros, por 

exemplo, conseguem encontrar o caminho que devam seguir, visto que muitos não 

falam o Português, e grande parte da população de Paraty não é falante de línguas 

estrangeiras. Percebo todo esse contexto como uma barreirana comunicação e na 

informação. 

Outrossim, cumpre salientar que os turistas ainda deparam-se com 

barreiras no transporteque prejudicam a sua mobilidade, conforme o entrevistado 

4 da Secretaria de Urbanismo atestou: 

 
 

[...] Mas voltando ao transporte público: é muito fraco. Eu acho que o 
turista quando vem a Paraty, ele “de cara” entende que ele vai ter 
que andar à pé, durante um trecho grande e importante, para depois 
ele se locomover de ônibus; às vezes ele percorre um trecho á pé 
que é tão igual quanto ao trecho que ele vai percorrer de ônibus 
depois. Ou, existe uma via aqui que circula toda a Paraty, vai até o 
Jabaquara... até o centro que circula tudo e isso é muito demorada a 
viagem, e ele acaba tendo que ir a lugares onde ele não 
propriamente precisaria ir para poder chegar no destino final dele 
(ENTREVISTADO 4). 

 
 

Enfim, ainda no antigo CIT, questionei o funcionário se eles tinham algum 

registro e/ou controle da entrada de turistas na cidade, ele respondeu-me 

negativamente, reforçando o argumento do Agente de Informações do Centro 

Histórico que também fora entrevistado. Perguntei se costumam atender ali as 

Pessoas com Deficiência. Ele disse que é muito raro. A última vez que isso 

aconteceu, um pai e sua filha com deficiência intelectual pediu indicação de 

pousadas acessíveis. Eles indicaram, e segundo o funcionário, no seu retorno à 

casa, o pai passou no antigo CIT para agradecê-los pela indicação. Contudo, a 

figura 8 retrata que alguma acessibilidade arquitetônica existe no antigo CIT, 

apesar do seu mau estado de conservação: 
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Figura 8 – Acessibilidade arquitetônica no antigo CIT. 
 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

De qualquer maneira, aquele fato demonstra o despreparo da equipe 

municipal da SECTUR para bem atender a todo tipo de turista, situação esta que 

atinge também o trade local, o que pode se comprovado nas palavras do 

entrevistado 3 da Secretaria de Turismo: 

 
 

Isso foi um ponto bem complicado quando a gente começou. 
Percebemos que a Secretaria de Turismo de Paraty é uma secretaria 
de eventos. E é um desafio transformar ela numa Secretaria de 
Turismo que tem uma coordenação de eventos, mas é o setor de 
turismo. Penso em Turismo como desenvolvimento econômico 
também. Não é só ir lá fazer uma festa, ir embora, acabou e volta. É 
desenvolver o trade, desenvolver o trabalho das comunidades de 
base (TBC)37, desenvolver todo o tipo de turismo, mas também o 
trade de turismo. Então, a ideia da Secretaria que a gente propõe é 
essa. Tem os eventos, continuar com os eventos que já andam 
sozinhos, liga lá e é automático, mas é o desafio de chegar na 
Secretaria e falar para as pessoas que a gente quer isso, e elas 
falam...“mas a gente não faz isso” [...]. E também fazer com que o 
trade aceite isso, que também é difícil. Fazer, trazer um curso para 
cá. Outro dia eu trouxe o SENAC para fazer um mapeamento de 
pousadas e o trade não foi. Para saber a demanda de camareiras, 
recepcionista, e o trade não foi! [...] Então a Secretaria de Turismo 
hoje é de eventos, mas a gente está tentando sair desse foco para 
desenvolver o trade e desenvolver novos equipamentos turísticos, 
novos atrativos, sair um pouco dessa mesmice (ENTREVISTADO 3). 

 

                                                           
37TBC: Turismo de Base Comunitária 
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Enfim, seguindo em frente pela Av. Roberto Silveira, percebe-se que as 

calçadas são planas, com algumas rampas de rebaixamento de calçada e umas 

passagens do nível da calçada para a rua. A maioria das lojas está no nível da 

calçada, permitindo o fácil acesso de uma cadeira de rodas ao seu interior. Portanto, 

pode-se avaliar esse trecho como acessível. A figura 9 retrata esse quadro. 

 

Figura 9 – Passagem do nível da calçada para a rua. 
 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

Avançando, chega-se à rua Domingos Gonçalves de Abreu, onde está 

localizado o Centro de Informações Turísticas atual, defronte a Praça do Chafariz e 

aoCentro Histórico. Esse CIT pode ser considerável acessível, pois tem entrada sem 

obstáculos, composta de rampa, piso tátil, porta larga, como mostrado na figura 10. 

Internamente, o CIT tem piso plano e possui um banheiro razoavelmente 

acessível, mas não disponível ao público geral, ficando restrito apenas para 

funcionários. Tenho conhecimento desse banheiro porque num dos dias de pesquisa 

de campo fui picada por uma abelha na rua, próximo ao CIT, e fui buscar ajuda lá (a 
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UPA38 estava mais distante, assim como o hospital). Diante da circunstância, o 

funcionário autorizou que eu usasse o banheiro para tentar amenizar com água e 

sabão o ferimento da picada e percebi que o banheiro tem alguma adaptação para 

PCD, como exposto na figura 11. 

 

Figura 10 – Centro de Informações Turísticas no Centro Histórico. 
 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

Figura 11 – Banheiro do Centro de Informações Turísticas no Centro Histórico. 
 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 

                                                           
38UPA: Unidade de Pronto Atendimento 
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A propósito, na pesquisa de campo em janeiro, entrevistei um servidor 

municipal concursado, com ensino médio completo, que trabalha há 10 anos na 

função de Agente de Informações Turísticas no CIT, cujas atribuições é dar 

informações sobre a cidade, indicar pontos turísticos, dar assistência aos turistas. 

Nascido e criado na cidade, não fala idiomas, mas disse que outros agentes falam. 

Ele não quis gravar a entrevista, mas autorizou a sua realização, sendo assim o 

Entrevistado 5. Os dados foram coletados através das anotações de suas palavras.  

Ele estava sozinho no local. Após a entrevista, chegou um casal de 

estrangeiros (parecia que falavam alemão entre si). A princípio, eles só pegaram 

panfletos. Saí do local, pois senti que o Agente parecia preocupado com a minha 

presença e de estrangeiros ao mesmo tempo, e como ele não falava idiomas, talvez 

estivesse constrangido. 

Contudo, na conversa que antecedeu esse momento, o perguntei sobre o 

mapa da cidade, ele disse que haviam acabado e não sabia quando chegariam. 

Havia somente o mapa em um quadro, de tal forma que era necessário tirar uma 

foto dele, e ainda sim, nem sempre a imagem final tinha uma boa resolução. Só 

havia uma televisão, nada tecnológico (por exemplo, um QR Code), nem interativo. 

Os panfletoseram principalmente de pousadas, restaurantes, agências de turismo. 

No local, havia somente um caderno de visita, no qual se escreve o nome, cidade de 

origem e data de visita. O funcionário pareceu estar bastante ciente das dificuldades 

e necessidades da cidade. Alguém que, aparentemente, tenta se esforçar, atender 

da melhor forma possível, mas que não tem um respaldo dos órgãos públicos com 

treinamento e incentivo à capacitação, conforme ele me confessou. O entrevistado 5 

contou que realmente não há registro ou controle de turistas, a maioria acaba não 

passando pelo CIT, embora ele pense que deveria haver um registro formal dos 

visitantes. Quanto às Pessoas com Deficiência, falou que poucas PCD vêm ao 

Centro de Informações Turísticas. Quando vêm, reclamam, deixam sugestões. 

Aqueles que vêm, são geralmente pessoas com deficiência física (cadeirantes) ou 

com mobilidade reduzida. 

No CIT, encontra-se a barreira na comunicação e na informação, haja 

visto que no local não há material adaptado, em Braille ou com tecnologia assistiva 

para atender PCD, principalmente, pessoas com deficiência visual e auditiva. O 

próprio balcão de atendimento parece não possuir uma altura adequada para um 

cadeirante. Entretanto, no que diz respeito à acessibilidade, o entrevistado 5 
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posicionou-se a favor dela: “tem que fazer de alguma forma a acessibilidade. É 

preciso, é urgente. Se uma PCD chega à cidade, ela tem duas opções: ou ela tenta 

se locomover na própria cadeira de rodas ou vai de charrete” (ENTREVISTADO 5). 

Prosseguindo, chega-se à Rua Domingos Gonçalves de Abreu, onde o 

calçamento “pé de moleque” é totalmente irregular. É uma rua onde carros transitam 

vagarosamente, ligando essa parte do Centro Histórico à outra entrada, que citarei 

adiante. Nesse ponto, é praticamente impossível um cadeirante conduzir sua cadeira 

sozinho. É preciso um auxílio que será muito exigido em relação à força física para 

empurrar a cadeira. Segueem detalhes o calçamento desta rua na figura 12. 

 

Figura 12 – Detalhe do calçamento da Rua Domingos Gonçalves de Abreu. 
 

Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

As figuras 13, 14 e 15 chamamatenção para alguns aspectos. Nessa Rua 

Domingos Gonçalves de Abreu está localizado o Departamento de Trânsito (Detran), 

cujafachada tem o Símbolo Internacional de Acesso e há uma placa de 

estacionamento preferencial para PCD. Ao lado, está o casario da Empresa 

Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios), cuja entrada é formada por degraus. 

Todavia, para o cadeirante chegar aos dois estabelecimentos, só há duas opções: 

ele precisa ir de automóvel ou em sua cadeira, passando por todos os transtornos 

do calçamento tombado como patrimônio. Essa situação mais uma vez demonstra 
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que as dificuldades para um cidadão com deficiência gozar de seu direito de acessar 

edificações públicas, está condicionado à sua adaptação ao bem imóvele não o 

contrário. Identifico aqui uma barreira urbanística e arquitetônica. 

 

Figura 13 – Rua Domingos Gonçalves de Abreu, com destaque para Correios e Detran. 
 

Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

Figura 14– Fachada do Detran com Símbolo Internacional de Acesso e placa de estacionamento 
preferencial para PCD. 

 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 
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Figura 15 – Entrada dos Correios. 
 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

Ao mesmo tempo, na situação descrita, percebe-se uma tentativa de 

promover alguma acessibilidade às pessoas com deficiência através do 

estacionamento preferencial. Entretanto, ela não é suficiente para sobrepor-se a 

todos os entraves decorrentes do deslocamento pelo Centro Histórico e da entrada 

nos casarios tombados. Ainda é preciso mais que um muro pintado com um símbolo 

de acesso para significar acessibilidade real. De acordo com Duarte e Cohen (2018), 

“apenas uma boa acessibilidade física ao espaço não é suficiente para gerar 

empatia espacial e promover condições agradáveis de experienciação do lugar”. É 

necessário que haja Acessibilidade Emocional. Em suas palavras: 

 
 

Acessibilidade Emocional significa, portanto, a capacidade do Lugar 
de acolher seus visitantes, de gerar afeto, de despertar a sensação 
de fazer parte do ambiente e de se reconhecer como pessoa bem-
vinda. Esse conceito destitui a ideia de que a acessibilidade acontece 
apenas com a supressão de barreiras físicas. Assim, a 
“Acessibilidade Emocional” engloba toda a ambiência que envolve o 
usuário do lugar, tratando-o como um ser total, capaz de ativar 
sistemas complexos de relação com o espaço e com o Outro 
(DUARTE E COHEN, 2018, p.3). 
 
 

Em relação às vias adjacentes, já assinaladas nos mapas, que culminam 

com a Rua Domingos Gonçalves de Abreu, algumas apresentam-se com o 

calçamento “pé de moleque” e outra não. A Rua Marechal Deodoro tem calçamento 
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de “paralelepípedo”, com calçadas planas, estreitas, mas onde uma pessoa em 

cadeira de rodas talvez consiga transitar de forma autônoma. Veículos podem 

passar por ela, como mostra a figura 16. 

 

Figura 16 – Rua Marechal Deodoro. 
 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

Contudo, o entroncamento desta rua com a Rua Domingos Gonçalves de 

Abreu, já revela a barreira urbanística das pedras “pé de moleque”, como observo 

na figura 17. 

 

Figura 17 – Entroncamento da Rua Marechal Deodoro com Domingos Gonçalves de Abreu. 
 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 

CORREIOS 
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A próxima rua adjacente é a Rua Presidente Pedreira. Nela está situada a 

Praça do Chafariz, que fica entre o Centro de Informações Turísticas e o Colégio 

Estadual CEMBRA.  Esta rua começa com as pedras “pé de moleque” e depois de 

um trecho, passa a ter “paralelepípedos” e suas calçadas são muito estreitas para 

uma cadeira de rodas, de acordo com a figura 18. Nela, carros podem transitar, 

tendo em vista que o ponto de taxi do Centro Histórico está localizado naquela 

Praça. 

 

Figura 18 – Limite entre pedras “pé de moleque” e paralelepípedos na Rua Presidente Pedreira. 
 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

A Praça do Chafariz possui quatro rampas de acesso lisas e o piso da 

própria praça, apesar de ser de pedras, é um pouco mais plano, possibilitando que o 

cadeirante se locomova nela por si próprio. A figura 19 revela um dos lados da 

rampa: 
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Figura 19 – Rampa da Praça do Chafariz na Rua Presidente Pedreira. 
 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

Na Rua José Vieira Ramos, o piso é de “paralelepípedo”. Nela está 

localizado o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS)39 e 

a Associação de Mães Especiais da Equoterapia (AME)40, uma organização local 

que tem como público-alvo crianças e jovens com necessidades especiais e/ou 

distúrbios associados à aprendizagem escolar, trabalhando através da terapia com 

cavalo (equoterapia), o acompanhamento terapêutico familiar, psicológico e 

fonoaudiológico. Isto é, nessa rua, pessoas com deficiências em geral buscam 

assistência pública e privada. Portanto, é preciso que haja acessibilidade para bem 

atendê-las. Infelizmente, a descoberta dessas instituições aconteceu na última 

pesquisa de campo, e por ser um final de semana, estavam fechadas.  

Prosseguindo, a rua adjacente seguinte é a Rua Jango Pádua, que durante 

a pesquisa de campo em junho de 2019, estava em obras para repavimentação 

                                                           
39CREAS: unidade pública da política de Assistência Social onde são atendidas famílias e pessoas 

que estão em situação de risco social ou tiveram seus direitos violados. Deve, obrigatoriamente, 
ofertar o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI), 
podendo ofertar outros serviços, como Abordagem Social e Serviço para Pessoas com Deficiência, 
Idosas e suas famílias. Disponível em: http://mds.gov.br/assuntos/assistencia-social/unidades-de-
atendimento/creas. Acesso em: 15 jul. 2019. 

40Informação disponível em:https://www.facebook.com/groups/151555235384415/photos/. Acesso 
em: 15 jul. 2019. 
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asfáltica, o que não dava indícios se seria de calçamento plano ou de 

“paralelepípedo”, mostrada na figura 20. 

 

Figura 20–Obras para repavimentação asfáltica na Rua Jango Pádua. 
 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

A última rua adjacente é a Dr. Derly Elena, cujo calçamento é liso e plano. 

Nessa rua encontrei uma placa informativa da Secretaria Municipal de Obras e 

Transportes de Paraty, indicando que obras de revitalização com drenagem, 

pavimentação e calçada de algumas ruas adjacentes ao Centro Histórico estavam 

em execução. Nenhuma referência à acessibilidade foi sinalizada. Todavia, espera-

se que essa questão esteja incorporada ao plano de obras. A figura 21mostra a 

placa informativa. 

 

Figura 21 – Placa informativa de obras de revitalização das ruas adjacentes ao Centro Histórico. 
 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 
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É pertinenteobservar que na placa, a ordem de serviço data de 21 de agosto 

de 2017 e teria o prazo de encerramento das obras em 180 dias. Contudo, quase 

dois anos depois é que percebe-se a referida obra em real execução. Isso 

demonstra mais um descaso da gestão pública quanto ao atendimento das 

necessidades urbanísticas e arquitetônicas de sua população. E ainda, não se trata 

de ruas de um bairro longínquo, mas de ruas que desembocam no Centro Histórico, 

um dos principais atrativos turísticos da cidade. 

Por fim, a Rua Abel de Oliveira é a continuação da Rua Domingos 

Gonçalves de Abreu. Nela também há calçamento de pedras, e depois de um 

trecho, ela continua com asfalto liso, como apresentado na figura 22. 

 

Figura 22 – Rua Abel de Oliveira. 
 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

Nesse momento, antes de realmente adentrar e explorar as ruas do Centro 

Histórico, apresentarei a Rota 2 para chegar-se até lá. Tal rota está localizada na 

saída da BR101 com a Av. Candido Portinari (bairro Portal das Artes). Seguindo por 

ela até o início da ciclovia na Avenida Otávio Gama/Beira Rio, há barreiras 

urbanísticas. Lá é preciso que o caminho seja seguido de transporte motorizado 

(carro ou ônibus), caso contrário, o pedestre, seja ele pessoa com ou sem 

deficiência, será obrigado a transitar pela pista da rua, pois as calçadas, que não 

são todas planas, em alguns trechos se encerram e só há a pista para andar. Por 
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exemplo, na altura do número 766 da Avenida Otávio Gama/Beira Rio, quase em 

frente a uma ponte interditada, anda-se pela rua correndo perigo, onde há uma 

curva. A figura 23 retrata essa situação. 

 

Figura 23 – Interrupção na Ciclovia da Avenida Otávio Gama/Beira Rio. 
 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

Continuando pela Avenida Otávio Gama/Beira Rio, conhecida popularmente 

como Rua do Canal, onde há uma ciclovia que permite que bicicletas e pessoas em 

cadeira de rodas possam transitar, mais algumas barreiras urbanísticas foram 

detectadas. Uma delas refere-se à falta de manutenção da ciclovia, que tem seu 

pavimento com rachaduras e elevações. A figura 24 as expõe. 

É pertinente mencionar que a Secretaria Municipal de Urbanismo está 

atualmente localizada na Rua Sabiá, que é perpendicular à Avenida Otávio 

Gama/Beira Rio, isto é, para chegar-se à secretaria, o caminho principal é por 

aquela avenida. Então, nesse momento, vem a indagação: “Será que ninguém da 

secretaria percebeu as más condições estruturais da ciclovia?”. 
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Figura 24 – Ciclovia com barreira na Avenida Otávio Gama/Beira Rio. 
 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

Prosseguindo na Avenida Otávio Gama/Beira Rio, atravessa-se a interseção 

entre ela e a Avenida Caborê, onde há a Ponte Hilton Silva (que a liga à Avenida 

Roberto Silveira). Nesse ponto, a ciclovia sofre uma interrupção e interliga-se à 

ponte por uma rampa. No entanto, as suas condições podem ser consideradas 

também como barreiras urbanísticas, pois apresentam piso elevado e buracos, 

consoante as figuras 25 e 26 demonstram. 

 

Figura 25 – Ponte Hilton Silva, no cruzamento entre Av. Otávio Gama/Beira Rio e Av. Caborê. 
 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 
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Figura 26 – Interseção da Ciclovia com Ponte Hilton Silva, lado direito e esquerdo, vista da Av.Otavio 
Gama/Beira Rio. 

 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

Adiante, ainda na ciclovia da Av.Otavio Gama/Beira Rio, próximo ao número 

420, há uma passagem para o outro lado, onde está a rodoviária. Apesar de haver 

rampas para a subida na passagem, grades foram colocadas para bloquear o 

acesso de motocicletas e similares, o que consequentemente impede também o 

acesso de cadeiras de rodas, configurando assim mais uma barreira urbanística, 

conforme mostram as figuras 27 e 28. 

 

Figura 27 – Rampa na Avenida Otávio Gama/Beira Rio para a subida na passagem,vista do seu lado 
direito e esquerdo. 

 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 
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Figura 28 – Passagem com grades na Avenida Otávio Gama/Beira Rio. 
 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

Após atravessar a referida passagem, que faz ligação com a Rua Martins de 

Almeida, mais barreiras urbanísticas foram encontradas, mesmo havendo uma 

rampa improvisada ao lado de degraus, a sua dimensão parece ser estreita para 

uma cadeira de rodas e não ter a angulação adequada. Ademais, aquela rua tem 

pavimento de paralelepípedo e calçadas muito irregulares, como ilustrado nas 

figuras 29 e 30. 

 

Figura 29 – Passagem vista do outro lado, na Rua Martins de Almeida. 
 

 
Fonte: Autoria própria, 2018. 
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Figura 30 – Rampa improvisada ao lado dos degraus, na Rua Martins de Almeida. 
 

 
Fonte: Autoria própria, 2018. 

 

Devido às barreiras até aqui citadas, ainda o melhor caminho para o 

cadeirante chegar por esta rota ao Centro Histórico, seria não subir a passagem, 

mas continuar pela ciclovia até o seu final, que culmina com a Ponte Paulo Dias 

Carvalho Mendonça, representada na figura 31. 

 

Figura 31 – Final da ciclovia com a Ponte Paulo Dias Carvalho Mendonça. 
 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 
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Passando pela ponte chega-se à Rua Josefina Gibrail Costa, cuja 

continuação chama-se Travessa Gragoatá. Em tal ponto, começa o Centro Histórico. 

A ponte, apesar do ângulo elevado, permite a subida da cadeira de rodas e de 

carros em mão única, que devem ser estacionados logo a seguir, na área lateral da 

Igreja Matriz Nossa Senhora dos Remédios, como ilustrado pela figura 32. 

 

Figura 32 – Ponte que liga a Av. Otávio Gama/Beira Rio ao Centro Histórico. 
 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

Do outro ladoda ponte, adentra-se o Centro Histórico com seu calçamento 

“pé de moleque”, retratado na figura 33. 

 

Figura 33 – Fim da ponte e início do Centro Histórico naRua Josefina Gibrail Costa. 
 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 
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Finalmente, estando no Centro Histórico propriamente dito, independente de 

qual rota pega-se, outras barreiras são detectadas, como descreverei na sequência. 

A divisa entre as demais ruas da cidade e a área do Centro Histórico é 

sinalizada com correntes, impedindo assim a circulação de veículos. A Rua da Lapa 

está situada em frente à Av. Roberto Silveira. Dali em diante, inicia-se o calçamento 

“pé de moleque”, conforme a figura 34. 

 

Figura 34 – Entrada do Centro Histórico pela Rua da Lapa. 
 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

Em praticamente todos os estabelecimentos comerciais e imóveis do Centro 

Histórico, há um ou mais degraus para que possa-se adentrar o recinto, o que já 

consitui uma barreira arquitetônica para cadeirantes, por exemplo. Isso sem contar 

com os obstáculos móveis, que eventualmente, são colocados até mesmo pela 

própria gestão pública, como explicitado na figura 35. 

É preciso destacar que a figura 35 foi obtida no período em que o tour do 

cadeirante foi realizado, isto é, seis dias após o fim da Festa do Divino Espírito 

Santo41. Diante desse cenário, novamente vem a dúvida: seria descaso da gestão 

pública, contratante da empresa de eventos que fez a festa, em não retirar 

imediatamente o obstáculo por pensar que ele não “atrapalharia” ninguém? 

Infelizmente, fico aqui sem uma explicação. 

                                                           
41Segundo o calendário de eventos de Paraty, a Festa do Divino Espírito Santo foi realizada de 31 de 

maio a 9 de junho de 2019. Disponível em: http://www.paraty.com.br/calendario.asp. Acesso em: 29 
ago. 2019. 
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Figura 35 – Obstáculo móvel deixado na entrada do Centro Histórico. 
 

 
Fonte: autoria própria, 2019. 

 

Todavia, há algumas tentativas pontuais de proporcionar a acessibilidade em 

certos imóveis do Centro Histórico, por exemplo, no cinema, na Casa de Cultura, no 

Centro Cultural do SESC e no Paço Municipal, como ilustrado na figura 36. 

 

Figura 36 – Paço Municipal de Paraty. 
 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 
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Acredito que as tentativas são válidas e demonstram uma certa consciência 

para o problema da inacessibilidade, contudo, elas não resolvem a questão macro: 

como chegar até ali de forma independente e segura? É preciso pensar além. 

Portanto, ninguém melhor do que as PCD para falaram por elas mesmas. 

Dessa forma, descreverei em seguida o relato da experiência turística do cadeirante 

voluntário, representando as pessoas com deficiência física. 
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6 NADA SOBRE NÓS, SEM NÓS 

 

A experiência turística do cadeirante voluntário ocorreu no dia 15 de junho 

de 2019. O voluntário é morador da Vila Histórica, bairro de Angra dos Reis, onde 

marquei o ponto de encontro para ir buscá-lo, no carro de um parente. Ele estava 

acompanhado de um sobrinho que nos ajudou durante toda a experiência. Eu não o 

conhecia. Após tentativas de levar um cadeirante da cidade do Rio de Janeiro e 

outro de Niterói, que não foram concretizadas devido ao custo e à duração da 

viagem até Paraty (em torno de 05h), uma pessoa conhecida, moradora de Angra e 

trabalhadora de Paraty, mencionou o nosso voluntário e nos deu seu contato. Ao 

contatá-lo e explicar-lhe sobre a pesquisa, ele prontamente aceitou voluntariar-se. 

Enfim, no local marcado, os buscamos. 

Ao chegarmos em Paraty, fizemos uma entrevista semiestruturada, com 

gravação, na qual ele relatou sua história de vida e sua rotina. O voluntário é 

aposentando pelo INSS42 há alguns anos, pois consoanteaquela autarquia, ele ficou 

inapto para continuar trabalhando formalmente e dessa forma, vive com um salário 

mínimo por mês (atualmente R$998,00)43. A sua deficiência apresentou-se ao longo 

da vida, devido ao desenvolvimento da doença Diabetes. De acordo com o 

Ministério da Saúde44, essa doença “reduz o fluxo de sangue para os pés. Além 

disso, pode haver redução de sensibilidade devido aos danos que a falta de controle 

da glicose causa aos nervos. Essas duas condições fazem com que seja mais fácil 

sofrer com úlceras e infecções, que podem levar à amputação”. Dessa forma, o 

voluntário aos poucos foi passando pelo processo de amputação de suas pernas e 

há quase seis anos ele é cadeirante. Segundo ele: 

 
 

Então começou a amputar (amputação) um dedo, depois outro dedo, 
e assim foi sucessivamente. Foi a perna direita... aí eu consegui 
sobreviver uns quatro, cinco meses com uma perna só, só com a 
perna esquerda; mas logo em seguida, começou o mesmo problema 

                                                           
42INSS: Instituto Nacional do Seguro Social. Órgão federal responsável pela aposentadoria de 

assalariados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho. Disponível em: www.inss.gov.br. 
Acesso em: 15 jul. 2019. 

43Informação do Decreto nº 9.661, de 1º de janeiro de 2019.Disponível 
em:http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/57510734/do1esp-
2019-01-01-decreto-n-9-661-de-1-de-janeiro-de-2019-57510684. Acesso em: 15 jul. 2019. 

44Informação sem data de publicação. Disponível em: http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/diabetes. 
Acesso em: 15 jul. 2019. 
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na perna esquerda e também o mesmo procedimento: amputa um 
dedo, amputa outro; os médicos sempre procurando salvar para não 
precisar amputar. Um médico me falou que não fez dez anos de 
faculdade para ficar amputando perna de ninguém, até então, achei 
bonito o gesto dele. Mas infelizmente até chegar ao ponto que 
cheguei (VOLUNTÁRIO). 
 

 
Contudo, o voluntário disse ter uma vida normal: “procuro fazer o máximo 

possível para não depender de ninguém, o que é difícil [...], mas procuro fazer o 

possível para viver bem [...]. Faço o possível e o impossível para viver bem. Procuro 

fazer atividades de música, toco na igreja, faço parte de um grupo de jongo”. 

Felizmente, a sua casa foi adaptada durante a construção, que antecedeu a todo o 

processo de amputação: 

 
 

Por incrível que pareça minha casa já foi feita praticamente adaptada 
para mim. Parecia que eu estava adivinhando que eu ia passar por 
isso. Na construção tudo foi de 0,80 cm e tem muito a ver com a 
cadeira. Essa cadeira aqui com menos de 0,80 não passa. É o 
tamanho padrão. Por exemplo, eu tomo o meu banho sozinho, ando 
no quintal sozinho. É bem pouca coisa que eu preciso de ajuda. Às 
vezes a minha esposa sai e eu lavo a louça. A pia não é rebaixada, 
mas dá altura para mim. Às vezes tem que fazer um café, eu vou 
para o fogão e faço café. Só que eu sei o meu limite, né? A gente fica 
restrito a certas coisas. Mas minha dificuldade é mais fora de casa. 
Em casa não tenho tanta dificuldade assim não (VOLUNTÁRIO). 

 
 

Quando questionado a respeito das dificuldades de mobilidade, o voluntário 

mencionou as barreiras no transporte, que inicialmente já o impedem de sair de 

casa para passear. Com isso, ele fica na dependência de alguém ter um carro e 

levá-lo para atividades externas de lazer e turísticas. Em suas palavras: 

 
 

[...] A região aqui é muito difícil, muito difícil! A começar pelo meu 
transporte. Eu sair da minha casa para chegar à Paraty, eu não 
venho. Chego no ponto do ônibus e não tem ônibus com elevador 
para cadeirante. Aí, eu já fico em casa. Eu tenho que ter uma pessoa 
de carro para me trazer aqui, quando tem. É muito difícil ter ônibus 
com elevador para cadeirante (VOLUNTÁRIO). 

 
 

Para atestar essa realidade, o entrevistado 4 da Secretaria de Urbanismo, 

noticiou que o sistema de transporte de Paraty é muito deficitário. Segundo ele: 
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É muito fraco. Por exemplo, passa um ônibus lá... existe uma 
justificativa, que não justifica... o ônibus passa, mas existe uma 
variação muito grande de horários, que mudam de tempos em 
tempos; às vezes, aumenta o fluxo na cidade e não é informado, não 
existe pontos de ônibus definidos, são raríssimos, principalmente  em 
lugares de menor fluxo, onde deveria pelo menos ter uma placa com 
o horário e qual ônibus passa, mas isso está longe de acontecer, a 
não ser que uma política, um plano municipal comece a intervir de 
forma mais sistêmica, com força de lei para que isso venha 
acontecer [...] (ENTREVISTADO 4). 

 
 

Para comprovar essa e outras dificuldades enfrentadas por cadeirantes, 

depois da entrevista, começamos a experiência turística (tour) no Centro Histórico, 

cujo registro se deu por vídeos, fotos e minhas anotações. Tivemos também o 

auxílio de um parente meu, que ficou incumbido de fotografar, enquanto eu filmava e 

fazia apontamentos. Antes, instruí o cadeirante a ficar à vontade durante a 

experiência, respeitando seus limites e necessidades. Por ser diabético, ele me 

alertou que precisaria almoçar por volta de 11h30 devido à dieta restrita que segue. 

Para o tour, planejei um itinerário que poderia ser seguido ou não, pois tudo 

dependeria das condições de deslocamento, dos obstáculos e da disposição do 

voluntário e de seu acompanhante, responsável por empurrar a cadeira.  

O itinerário seria iniciado pela ponte no final da Av. Otavio Gama, seguiria 

pelas ruas do Centro Histórico e terminaria na Rua da Lapa com Av. Roberto da 

Silveira, onde está o Centro de Informações Turísticas, como detalhado na figura 37. 

Dessa forma, nosso ponto de partida foi o final da ciclovia, localizada na Av. 

Otávio Gama e subida da ponte Paulo Dias Carvalho Mendonça, que termina na 

Rua Josefina Gibrail Costa, isto é, na entrada do Centro Histórico. 

Optamos por iniciar a experiência desse ponto porque as duas pousadas 

com acessibilidade para PCD que tenho conhecimento até o momento, estão no 

bairro Caborê, que tem a Av. Otávio Gama como a principal via. Além disso, a 

maioria dos eventos de Paraty, por exemplo, a Festa Literária Internacional de 

Paraty (FLIP), acontece numa área em frente à ponte ou no estacionamento da 

Igreja Matriz Nossa Senhora dos Remédios, que fica do outro lado da ponte, já na 

entrada do Centro Histórico. 
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Figura 37 – Centro Histórico em detalhe com indicação do início e fim do tour. 
 

 
Fonte: Adaptado de Secretaria de Turismo de Paraty. 

 

Então, às 10h00, subimos a ponte, com o acompanhante do voluntário 

empurrando a cadeira. Segundo eles, a subida e descida foram tranquilas. Logo na 

descida, há a interseção da ponte (de calçamento liso) com as ruas de calçamento 

“pé de moleque”. Aqui, o acompanhante tentou empurrar a cadeira de costas, mas 

sentiu que seria complicado, então fez uma manobra e a empurrou de frente. 

Perguntei ao voluntário sobre esse momento e ele exclamou: “aqui foi péssimo! 

Horrível!”. Vejamos tal situação na figura 38. 

 

Figura 38 – Entrada do Centro Histórico pela Rua do Comércio. 
 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 

INÍCIO 

FIM 
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Seguimos em frente, pela Rua do Comércio, onde havia um trecho de “terra 

batida”, um pouco mais plano, através do qual o cadeirante até conseguiria conduzir 

sua cadeira, mas optou pelo acompanhante em empurrá-la. A figura 39 mostra tal 

trecho. 

 

Figura 39 – Rua do Comércio com um trecho de “terra batida”. 
 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

 Nesse ponto, chama a atenção um poste com uma placa de sinalização 

proibindo veículos automotores no Centro Histórico, como representado na figura 40. 

Isso significa que para transitar só é permitido que seja a pé, na cadeira de rodas ou 

nas charretes que dão uma volta pelo Centro e não perpassam por todas as suas 

ruas. 

 

Figura 40– Placa de sinalização proibindo veículos automotores no Centro Histórico. 
 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 
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Essa situação que obriga a mobilidade nas ruas do Centro Histórico somente 

caminhando, com a cadeira de rodas ou por meio das charretes, leva-nos a refletir 

sobre qual seria uma possível solução para a inacessibilidade do local que não seja 

por meio automotor, tendo em vista que a situação das charretes é controversa, por 

usar força animal. Quanto a isso, o entrevistado 5 do Centro de Informações 

Turísticas me revelou: 

 
 

As charretes são polêmicas na cidade, muitos querem que sejam 
abolidas devido ao uso de animal, mas continuam atuando. Apesar 
de polêmicas, hoje elas são o que consegue contemplar um pouco 
as Pessoas com Deficiência, ainda que para subirem nas charretes, 
as Pessoas com Deficiência são carregadas no colo e colocadas na 
charrete; passam por essa situação constrangedora, mas é o que 
hoje ainda pode favorecer a mobilidade dessas pessoas no Centro 
Histórico (ENTREVISTADO 5). 
 
 

Com isso, percebe-se que as charretes também não são o melhor recurso 

para a mobilidade de pessoas com deficiência no Centro Histórico, inclusive porque 

não permitem o acesso autônomo e seguro para subir nelas, isso pode configurar 

como uma barreira no transporte. 

Sem mais delongas, logo adiante, entramos à esquerda na Rua da Cadeia 

que também é de “terra batida”, passando ao lado da Igreja Nossa Senhora dos 

Remédios, e chegando à Praça Matriz. Ao lado da igreja, há uma quadra, onde 

vários eventos também acontecem. Seu piso é plano, mas para subir nela há 

degraus, compondo mais uma barreira urbanística, conforme a figura 41. 

 

Figura 41 – Quadra na Rua da Cadeia ao lado da Igreja N. S. Remédios. 
 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 
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A praça, que foi reformada em 2011, tem rampas nas suas extremidades e 

piso tátil ao seu redor. No entanto, da Rua da Cadeia até chegarmos à rampa mais 

próxima (em torno de 4m de distância), teríamos que andar mais pelo calçamento 

“pé de moleque” e neste trecho, as pedras são muito grandes e irregulares, 

conforme revela a figura 42. Aqui encontramos uma falha na acessibilidade 

urbanística, pois deveria haver outra rampa nesse cruzamento de quem vem pela 

Rua da Cadeia e chega à praça, para justamente evitar que o cadeirante tenha que 

transitar pelas pedras. 

 

Figura 42 – Cruzamento da Rua da Cadeia com Praça Matriz. 
 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

Então, o voluntário e seu acompanhante optaram por subir a escada da 

praça, em um trecho onde há uma inclinação e o número de degraus cai de 4 para 

3. Ali, manobraram para a cadeira subir de costas. Uma situação que exigiu muita 

força nos braços de ambos, pois o acompanhante puxa a cadeira e o voluntário gira 

as rodas. A figura 43 ilustra esse trecho e a figura 44 mostra a situação enfrentada 

pelo voluntário e seu acompanhante. 

 

 

 

 

RUA DA CADEIA 

IGREJA N.S.REMÉDIOS 
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Figura 43 – Degraus na Praça Matriz, em frente à Rua da Cadeia. 
 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

Figura 44 – Dificuldade enfrentada pelo voluntário e acompanhante na Praça Matriz. 
 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

Diante disso, entende-se que a gestão pública fez uma tentativa de 

promover a acessibilidade na praça e em alguns lugares pontuais do Centro 

PISO TÁTIL 
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Histórico, mas isso não resolve a problemática de como as pessoas com deficiência 

chegam até lá com segurança e autonomia. O próprio representante da Secretaria 

de Turismo, entrevistado 3 assim o afirmou: 

 
 

[...] Porque foi feita a Praça da Matriz, tem acessibilidade, mas como 
ele chega até lá? Foi feita rampa de acesso para chegar na 
praça[...].Tem piso tátil, mas quando o cara chega lá morreu ou 
caiu... não entendo isso. É impossível! No momento de hoje, eu se 
tivesse um parente assim, eu diria: “não vá à Paraty”, sendo muito 
sincero (ENTREVISTADO 3). 

 
 

Já na praça, o nosso voluntário pôde conduzir sua cadeira sozinho, uma vez 

que o piso é liso. Demos uma volta nela, até mesmo para “testar” a sua 

acessibilidade, e decidimos descê-la pela rampa que fica em frente ao edifício do 

IPHAN (esquina da Rua da Praia com Rua da Capela) e onde as charretes fazem 

seu ponto, como ilustrada na figura 45. 

 

Figura 45 – Rampa na Praça Matriz, em frente ao edifício do IPHAN e ponto das charretes. 
 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

Nesse momento, o voluntário sinalizou sua necessidade de ir ao banheiro. 

Então, pensamos em ir à Casa da Cultura (entre a Rua da Praia e Rua Dona 
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Geralda) em busca de um banheiro para o cadeirante, uma vez que eu sabia que lá 

havia alguma acessibilidade arquitetônica e o local já estava no planejamento do 

trajeto a ser seguido. 

Para isso, seguimos a Rua da Capela e viramos na Rua da Praia (atual Rua 

Dr. Pereira). Nessas ruas, o acompanhante conduziu a cadeira pela parte central (a 

capistrana), por esta apresentar um certo desgaste das pedras “pé de moleque”, 

condição mais favorável ao deslocamento, talvez devido à rota das charretes passar 

por ali e ter causado um certo achatamento das pedras, retratadona figura 46. 

 

Figura 46 – Calçamento desgastado do Centro Histórico. 
 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

Nesse trecho, o voluntário disse: “aqui até que não está balançando muito 

não. Mas nós estamos escolhendo o lugar para passar”, isto é, pela capistrana onde 

a pedras estão desgastadas. Na Rua da Praianão há tantas pedras “pé de moleque”. 

O calçamento é de areia, talvez pela maior proximidade com o mar, o vento pode ter 
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trazido mais areia que cobriu consideravelmente as pedras, ou porque as charretes 

ao passarem por ali, acabam por desgastar as pedras. A figura 47 revela esse 

cenário. 

 

Figura 47 – Rua da Praia com desgaste do calçamento. 
 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

Depois, viramos na Rua Samuel da Costa, em direção à Casa da Cultura (na 

Rua Dona Geralda), cuja entrada possui uma rampa móvel de metal, embora as 

pedras “pé de molque” sejam muito irregulares ali. Perguntei ao voluntário sobre a 

sensação de ser conduzido por essas ruas e ele falou: “É desconfortável. Balança 

muito! Dá medo de quebrar o eixo da cadeira”. A casa de Cultura está ilustrada na 

figura 48. 
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Figura 48 – Casa da Cultura de Paraty. 
 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

Porém, constatamos que a Casa da Culturaainda estava fechada durante 

nosso tour. Como o dia era de sol forte e temperatura quente, paramos na Livraria 

de Paraty, situada na Rua da Praia mesmo, para comprarmos água. Mais uma vez, 

o voluntário teve que esperar do lado de fora do estabelecimento, visto que havia um 

degrau para adentrá-lo, constituindo uma barreira arquitetônica, conforme a figura 

49. 

 

Figura 49 – Livraria do Centro Histórico. 
 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 

CASA DA CULTURA 
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Aproveitei a compra da água para uma breve conversa com uma profissional 

da livraria, que expressou ser a favor da acessibilidade na cidade e que isso é um 

direito, desde que não se remova o calçamento “pé de moleque”, que segundo ela, é 

o que caracteriza o Centro Histórico como Patrimônio. Ela acha que algum meio de 

transporte alternativo deva ser disponibilizado para pessoas com deficiência 

circularem por lá e ela usaria uma rampa móvel para recebê-las. 

Nesse ínterim, o voluntário confirmou a sua necessidade de ir ao banheiro. 

Então, fui sozinha ao Centro Cultural do SESC, pois eu já havia constatado que lá 

há acessibilidade arquitetônica, inclusive nos sanitários. Enquanto o voluntário e seu 

acompanhante me aguardavam em frente à livraria, segui a Rua Dona Geralda até a 

Rua Santa Rita, onde situa-se a edificação do SESC, que também estava fechada. É 

oportuno colocar que o Centro Cultural do SESC, por ser um imóvel mais recente, 

apresenta adaptações para disponibilizar a acessibilidade. Há banheiro para PCD, 

rampas, piso plano, as cadeiras da sala de projeção são removíveis e para chegar-

se ao segundo andar, uma cadeira-elevador foi instalada na escada, a qual pode ser 

operada por controle remoto e com ajuste de velocidade, conforme mostro na figura 

50. 

 

Figura 50 – Centro Cultural SESC Paraty. 
 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 
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Um outro local comalguma acessibilidade arquitetônica éo Cinema da 

Praça45, que foi reformado e reaberto em 2018, mas que por funcionarsomente à 

tarde e à noite, estava fechado durante o nosso tour. Entretanto, é preciso registrar 

aqui suas adaptações: banheiro para PCD, rampa, rebaixamento de piso, piso 

podotátil e elevador, ilustradas na figura 51. 

 

Figura 51 – Cinema da Praça de Paraty. 
 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

Contudo, perante a urgência do voluntário de ir ao banheiro, naquele 

momento, ocorreu-me de retornármos ao local de partida e dali pegarmos o carro 

para levá-lo ao Centro de Informações Turísticas, que fica do outro lado do Centro 

Histórico, onde há um banheiro um pouco acessível (não disponível ao público 

geral), pois se fossemos de onde estávamos (Livraria) até o CIT empurrando a 

cadeira de rodas, talvez não chegaríamosa tempo de evitar um constrangimento por 

parte do voluntário. 

                                                           
45Informação disponível em: http://casadaculturaparaty.org.br/cinema-da-praca/. Acesso em: 25 ago. 

2019. 
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Portanto, voltamos pelo mesmo caminho que fizemos até chegar à livraria, 

isto é, seguimos a Rua da Praia até a Rua da Cadeia, na qual cruzamos por uma 

charrete, observada na figura 52. 

 

Figura 52 – Charrete passando pela Rua da Praia. 
 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

Chegamos à Praça Matriz e, desta vez, o voluntário optou por descer pela 

rampa, até como uma forma de testá-la. Após a descida, mais pedras “pé de 

moleque”, extremamente irregulares, estavam em nosso caminho. Andamos poucos 

metros, em direção à igreja para buscar um banheiro urgentemente, pois naquele 

instante já era grande a necessidade dele, até que o Aro de Impulsão (parte da 

cadeira onde o cadeirante põe as mãos para empurrá-la sozinho) quebrou. Na 

verdade, ele já havia quebrado antes, mas o voluntário o colou. No entanto, com o 

piso saliente das pedras de Paraty, o Aro quebrou novamente agora, como ilustrado 

na figura 53. 
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Figura 53 – Aro de Impulsão quebrado durante tour no Centro Histórico. 
 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

Contudo, conseguimos alcançar a igreja e o cadeirante foi ao banheiro. Para 

nossa surpresa, ele nos comunicou que o banheiro era adaptado, informação esta 

que eu mesma não sabia. Diante do ocorrido e pela limitação do horário (ele tinha 

hora certa para alimentar-se), encerramos a experiência no Centro Histórico, não 

conseguindo assim atingir sua totalidade, conforme eu havia planejado, na qual ela 

encerraria no CIT. 

É importante ressaltar que durante o tour, não observamos barreira atitudinal 

por parte das pessoas que estavam no Centro Histórico. No geral, as pessoas 

apenas nos olhavam. Ninguém manifestou atitude preconceituosa e nem solidária. 

Partimos, então, rumo ao carro. Seguimos pela Av. Otávio Gama, passamos 

pela ponte Hilton Silva (nesta é permitido veículos), que fica no bairro Caborê e 

pegamos a Av. Roberto Silveira. Durante a viagem de carro, conversei mais com o 

voluntário a respeito de como ele adquiriu sua cadeira de rodas, como é feita a sua 

manutenção e assim por diante. Ele relatou que a cadeira atual lhe foi doada pela 

Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação (ABBR) do Rio de Janeiro, onde 

ele fez tratamento de fisioterapia por algum tempo. Ele já está utilizando essa 

cadeira há quase cinco anos, sendo que o prazo máximo para trocá-la é a cada 

cinco anos. No entanto, como ele não faz mais o tratamento naquela instituição, ele 

pleiteou uma nova cadeira em outra entidade, a Fundação de Saúde (Fusar) de 
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Angra dos Reis. Para isso, é preciso que o candidato entre com um processo, 

levando um laudo médico e depois os profissionais da Fusar vão à casa do 

candidato para constatarem sua impossibilidade de comprar uma cadeira. Caso isso 

não ocorra, o candidato entra com um processo no Ministério Público requerendo 

seus direitos. 

No que tange à manutenção da cadeira, esta é de responsabilidade do 

usuário. O voluntário, por exemplo, com a atual cadeira, já trocou seus pneus, as 

rodas da frente, o tecido que forra o assento e o encosto da cadeira, a espuma na 

qual ele senta-se, etc., tudo isso como consequência do desgaste do movimento da 

cadeira e do peso da pessoa. De acordo com ele, um cadeirante precisa gastar 

dinheiro para manter a cadeira, mesmo sem ter condições financeiras para isso. 

Ainda, no caso do nosso voluntário, além dos gastos com a cadeira de 

rodas, ele precisa tomar insulina devido à Diabetes. Ele recebe o kit de seringa e 

agulha do Sistema Único de Saúde (SUS), porém, como a agulha é muito grossa, é 

muito doloroso. E como um diabético precisa verificar o nível de sua insulina todos 

os dias, às vezes, até mais de uma vez por dia, o voluntário prefere comprar a 

agulha mais fina por conta própria (em média, custa R$35,00 o pacote com 10 

agulhas finas). Com isso, aumentam os gastos de seu orçamento. Para tentar elevar 

um pouco mais o seu orçamento, o voluntário precisou reivindicar na justiça durante 

três anos o seu direito ao Benefício de Prestação Continuada (BPC)46, e por fim, 

conseguiu ganhar 25% de um salário mínimo referente a esse benefício. 

Finalmente, chegamos à Rua Roberto Silveira, onde almoçamos e fizemos a 

finalização da entrevista, com o depoimento final do voluntário sobre sua experiência 

no tour do Centro Histórico. Em suas palavras: 

 
 

Eu não gostei não porque balança muito, entendeu? Eu gosto de ser 
independente e aqui não tem como andar sozinho um cadeirante na 
cidade de Paraty. Até mesmo no centro aqui que tem coisa para 
cadeirante, fica difícil. Quebrou minha cadeira! Mas tudo isso por 
causa daquelas pedras lá que é muito ruim, ou seja, cadeirante não 
anda no Centro Histórico de Paraty, só aqui na cidade onde tem 
alguma rampa para cadeirante e mesmo assim não é todo o lugar 
que tem. Na rua principal aqui. Tem muito o que melhorar para o 
cadeirante. Para receber turista, então... a cidade infelizmente não 
está preparada para receber turista cadeirante não. Não tem 

                                                           
46Para mais informações sobre o BPC, consulte: https://www.inss.gov.br/beneficios/beneficio-

assistencia-a-pessoa-com-deficiencia-bpc/. Acesso em: 22 jul. 2019. 
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condições do cadeirante andar pelo Centro Histórico 
(VOLUNTÁRIO). 
 
 

Na percepção do voluntário, que é morador de um município vizinho e ao 

mesmo tempo é turista em Paraty, há barreiras urbanísticas, arquitetônicas, nos 

transportes e provavelmente atitudinais, devido ao descaso da gestão pública para 

com a mobilidade das pessoas com deficiência: 

 
 

Apesar dessas duas cidades, Angra e Paraty, são cidades turísticas, 
não são preparadas para cadeirante, não tem nada preparado para 
cadeirante[...]. E cadeirante não anda em Paraty e Angra, essa é a 
verdade. Entendeu? Angra e Paraty não foi projetado para cadeirante 
(VOLUNTÁRIO). 
 
 

Para finalizar, perguntei-o se gostaria de aproveitar o momento para deixar 

alguma mensagem, como “porta-voz” de todas as pessoas com deficiência física 

sobre a realidade de Paraty. Ele expressou-se: 

 
 

Eu quero saber das autoridades, ou melhor, pedir para eles mais 
atenção para a gente se locomover. Ajudar no que puder. Não só eu, 
mas o pessoal que vem de fora. Chega aqui, eu tenho certeza que 
cadeirante não volta mais aqui, vem uma vez e não volta nunca mais. 
Só a dificuldade que ele passa aqui, a começar pelo transporte, pelas 
coisas que eu passo, então, eu não gostaria que ninguém passasse 
por isso. Pelo o que eu passo. Principalmente o que vem de fora, 
porque é uma ajuda para a cidade, para a divulgação da cidade lá 
fora. Então, não adianta vir aqui gravar novela bonita, essas coisas 
todas, e sendo que por trás da máscara, tem gente prejudicada 
(VOLUNTÁRIO). 

 
 

Dessa forma, encerra-se aqui o depoimento da experiência turística do 

voluntário no Centro Histórico de Paraty. Portanto, prossigopara atingir o segundo 

objetivo desse trabalho, a análise se há realmente um paradoxo entre tombamento e 

acessibilidade, considerando o posicionamento do IPHAN, da Gestão Pública 

Municipal e de pessoas com deficiência sobre Paraty. 
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7 TOMBAMENTO DE PATRIMÔNIO E ACESSIBILIDADE: UM PARADOXO DE 
PARATY? 

 

A presença de centros históricos preservados, como também de festas, de 

produção artesanal tradicional ou de festivais regulares é hoje parte significativa da 

economia de muitas cidades, onde a essas atividades somam-se a indústria da 

música, do audiovisual, do livro (PORTA, 2012). Esse é o caso de Paraty. 

O tombamento, o registro ou a chancela de um bem como patrimônio 

cultural do país significa um reconhecimento e uma valorização que têm 

desdobramentos sociais e econômicos. Significa visibilidade nacional e muitas vezes 

internacional. Com ela, vem o aumento do interesse por conhecer esse determinado 

patrimônio (PORTA, 2012). Por esse motivo, Paraty (assim como a Ilha Grande) que 

já é tão visitada anualmente, buscou a sua candidatura como Patrimônio Mundial, 

com a chancela da UNESCO, título este que foi obtido na categoria de Sítio Misto 

(cultural e natural) em julho de 2019 (IPHAN, 2019)47. 

Acerca disso, a presença do patrimônio cultural (e o natural) está deixando 

de ser vista por seus gestores como um problema ou um entrave. Em muitas 

cidades o patrimônio já alcançou destaque na administração municipal, entendido 

como oportunidade de desenvolvimento, segundo Porta (2012): 

 
 

Este é um dos importantes aspectos com os quais a política de 
preservação do patrimônio deve lidar. A maneira de potencializar e 
manter esse interesse em benefício da comunidade e da 
preservação é um desafio que se coloca hoje tanto para os órgãos 
de preservação como para os gestores municipais (PORTA, 2012, 
p.21). 
 

 
Portanto, vários entes públicos e privados estão envolvidos nesse processo 

em Paraty, a saber: Ministério do Meio Ambiente, IPHAN, Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Prefeitura Municipal de Paraty e de Angra 

dos Reis, Instituto Estadual do Ambiente (INEA), Instituto Estadual do Patrimônio 

Cultural (INEPAC), Instituto Histórico e Artístico de Paraty (IHAP), Fórum das 

                                                           
47Informação disponível em: http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/5164/paraty-e-ilha-grande-rj-

ganham-titulo-de-patrimonio-mundial-da-unesco. Acesso em: 28 jul. 2019. 
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Comunidades Tradicionais e Observatório de Territórios Sustentáveis e Saudáveis 

da Bocaina, entre outros (IPHAN, 2019), conforme noticiado: 

 
 

O título da UNESCO cria um compromisso internacional de 
preservação do local. O planejamento de gestão compartilhada do 
sítio, envolvendo diversas representações locais, define a matriz de 
responsabilidades de todos os parceiros. O plano mapeia riscos e 
aponta ações para minimizar possíveis ameaças ao valor universal 
excepcional de Paraty e Ilha Grande (IPHAN, 201948). 

 
 

Diante disso, o Turismo constituiuma das principais vias de desenvolvimento 

baseadas no patrimônio cultural e natural. O incremento do turismo cultural deve ser 

benéfico principalmente para a qualidade de vida da comunidade, que é a principal 

responsável pela preservação do patrimônio (PORTA, 2012), comovisto nos 

capítulos anteriores, em que a gestão pública estimula o senso de patrimonialização 

através de ações de educação patrimonial. 

Entretanto, segundo Fratucci (2014), o poder público, enquanto agente 

social responsável por orientar os rumos de uma sociedade em um determinado 

território, vem atuando, através da elaboração e implementação de políticas públicas 

de turismo, de modo parcial, privilegiando as demandas e interesses do capital 

financeiro em detrimento das demandas e interesses dos demais agentes sociais 

também envolvidos com o fenômeno turístico. Para exemplificar, o entrevistado 3 da 

Secretaria de Turismo exprimiu que a candidatura mista à Patrimônio Mundial 

envolvia muitos entes, as APAS, os Parques, o IBAMA e o IPHAN, junto com a 

Secretaria de Cultura de Paraty, trabalhando em parceria para derrubar obstáculos. 

Mas, segundo ele, o IPHAN estava bem atuante para ganhar o título, pois “a parte 

totalmente interessada é ele” (ENTREVISTADO 3). 

Ainda, o entrevistado 4 da Secretaria de Urbanismo, revelou que a 

população paratiense não costuma ter participação no planejamento da cidade. Em 

suas palavras, “a população acaba por desconhecer, por ter pouco espaço de fala, 

ela acaba se manifestando na padaria, no mercado... de maneira indireta, informal 

[...]”.Não obstante, ele entende que “hoje em dia não cabe mais fazer isso sem uma 

participação, sem perguntar às comunidades afetadas e até as que não serão 

afetadas, como elas acham que devem acontecer” (ENTREVISTADO 4). Tal 

                                                           
48Documento publicado não paginado. 
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situação pode ser ratificada peloentrevistado 2 do IPHAN, que manifestou que “a 

sociedade tem que participar para que a gente possa, de fato, mostrar tudo o que 

tem de normativa e para onde que a população entende também que devemos 

caminhar” (ENTREVISTADO 2). Por outro lado, o entrevistado 5, do Centro de 

Informações Turísticas, expõs que não há reuniões com a população. 

Diante disso, parece-me que pode haver alguns reveses: a população é 

convidada a participar de algumas decisões públicas para o município, mas de 

formaesporádica; ou ela é sempre convidada, mas o instrumento usado para essa 

publicidade é falho; ou ainda, ela não se interessa pelas questões político-

administrativas da cidade.  

Dessa forma, pode-se chegar ao cerne da preservação de Paraty com um 

questionamento: o patrimônio é importante para quem e por quê? Com isso, a 

questão do aparente paradoxo Tombamento versus Acessibilidade de Paraty 

emerge, atingindo assim o segundo objetivo dessa pesquisa, que é a sua análise, 

observando o posicionamento do IPHAN, da gestão públicamunicipale da pessoa 

com deficiência, pois entende-se que esta questão é um componente transversal 

que atinge a todos esses atores do turismo. 

Para iniciar essa investigação, voltoà Lei Federal no 10.257/01, o Estatuto da 

Cidade, que prevê em seu artigo 3º, inciso IV, que é preciso “instituir diretrizes para 

desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico, transporte e 

mobilidade urbana, que incluam regras de acessibilidade aos locais de uso público” 

(BRASIL, 2001). Ademais, a referida lei estabelece no capítulo III, artigo 41, inciso I, 

a obrigação de as cidades com mais de vinte mil habitantes terem um Plano Diretor, 

como é o caso de Paraty, que no Censo de 2010 apresentava-se com 37.533 

habitantes, e em 2018, estimava 42.630 pessoas (IBGE, 2010). Essa cidade teve 

seu primeiro Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado em 1972, a partir do qual o 

“IPHAN passa a ter ação institucional muito próxima à da Prefeitura, considerando 

que a gente é ouvido em tudo o que for intervenção na área tombada, ou seja, se 

sobrepõe a mesma área de atuação da Prefeitura, então a gente precisa fazer uma 

gestão compartilhada” (ENTREVISTADO 2). Com essa citação do entrevistado 2 do 

IPHAN, percebe-se que tudo o que concerne ao patrimônio de Paraty deve ser 

resolvido entre aquelas duas entidades gestoras. Contudo, essa relação não é 

sempre aprazível. O último e atual Plano Diretor de Paraty, feito pela Lei 

Complementar n°034/2007, sofreu uma alteração na Câmara Municipal que mudou a 
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elevação da cota altimétrica49 indicada como limite da área de expansão urbana de 

100 para 200 metros, sem a autorização do IPHAN, acirrando o conflito de 

competências. Por isso, esta instituição abriu uma ação civil pública, impetrada pelo 

Ministério Público da União, cuja liminar aprovou que todos os processos 

relacionados com qualquer tipo de intervenção no município, devem passar pela 

aprovação preliminar do IPHAN (ANDRADE, TARISSE, BARANDIER, 2018). A ação 

não suspendeu a aplicabilidade do Plano Diretor, porém, os conflitos institucionais 

reforçaram a necessidade de estabelecer mais claramente, quais normas e regras o 

IPHAN praticaria na preservação do patrimônio cultural de Paraty (ANDRADE, 

TARISSE, BARANDIER, 2018). 

Em meio a isso, se comparado o Estatuto da Cidade com o atual Plano 

Diretor, percebo algumas disparidades. O Estatuto, no artigo 41chama atenção para 

alguns aspectos aplicáveis à Paraty, acerca da obrigatoriedade de haver esse plano 

quando: 

 
 

IV – integrantes de áreas de especial interesse turístico; 
V – inseridas na área de influência de empreendimentos ou 
atividades com significativo impacto ambiental de âmbito regional 
ou nacional; 
VI - incluídas no cadastro nacional de Municípios com áreas 
suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, 
inundações bruscasou processos geológicos ou hidrológicos 
correlatos;      
§ 3o  As cidades de que trata o caput deste artigo devem elaborar 
plano de rotas acessíveis, compatível com o plano diretor no 
qual está inserido, que disponha sobre os passeios públicos a 
serem implantados ou reformados pelo poder público, com vistas 
a garantir acessibilidade da pessoa com deficiência ou com 
mobilidade reduzida a todas as rotas e vias existentes, 
inclusive as que concentrem os focos geradores de maior 
circulação de pedestres, como os órgãos públicos e os locais 
de prestação de serviços públicos e privados de saúde, 
educação, assistência social, esporte, cultura, correios e 
telégrafos, bancos, entre outros, sempre que possível de maneira 
integrada com os sistemas de transporte coletivo de passageiros 
(BRASIL, 2001, grifo nosso50). 

 
 

                                                           
49Altimetria: representação da morfologia do terreno, através das suas cotas verticais. Disponível em: 

https://www.engenhariacivil.com/dicionario/altimetria. Acesso em: 30 jul. 2019. Cota Altimétrica: de 
20 a 100m, em geral corresponde a trechos de declividade já acentuadas. Acima da cota de 100m, 
as declividades tendem a ser bem mais acentuadas, e têm alto impacto sobre a paisagem 
(ANDRADE; TARISSE; BARANDIER, 2018, p.445). 

50Documento publicado não paginado. 
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Assim, pode-se observar através das expressões grifadas na lei, a demanda 

por acessibilidade em Paraty, principalmente no Centro Histórico, que é “área de 

especial interesse turístico” (BRASIL, 2001), mas que não fora citada nenhuma vez 

no Plano Diretor, o qual coloca no Capítulo II, artigo 8°, inciso II, como uma das suas 

diretrizes o “atendimento às necessidades básicas da população no que diz respeito 

à habitação, ao trabalho, à saúde, a educação, a cultura, ao esporte e lazer, ao 

saneamento básico, a circulação e ao transporte, a segurança, ao abastecimento e 

ao convívio com a natureza” (PARATY, 2007). Diante disso, retomo novamente à 

pergunta: onde está o atendimento das necessidades da população, tendo em vista 

que a acessibilidade está atrelada à circulação, ao transporte, à cultura, ao lazer e à 

infraestrutura urbana? 

A começar, Paraty sofre há anos com a ineficiência dos sistemas de 

drenagem que causam inundação urbana, mencionada no Plano Diretor, pois sua 

rede hidrográfica é composta por cerca de quinze rios principais (MIGUEZ et al, 

2018). Segundo Miguez et al (2018), na origem da construção da cidade, como 

forma de proteger a população de doenças, as ruas foram feitas apenas 50 cm 

acima do nível médio do mar, com uma inclinação para uma calha central 

(capistrana) e caimento em direção ao mar, facilitando o escoamento das águas de 

chuva e a entrada das marés mais altas. Por esse motivo, as casas foram 

construídas cerca de 30cm acima do nível da rua. Logo, a entrada e a saída da água 

do mar pelas ruas eram uma forma natural de manter a limpeza da cidade, que até 

hoje inunda o Centro Histórico, tornando a sua visitação em dias de chuva e maré 

alta ainda mais difícil, principalmente para pessoas com deficiência e mobilidade 

reduzida. Quanto a isso, Bazanella (2018, p.54) cita o arquiteto Lúcio Costa: “Paraty 

seria o lugar onde os caminhos do mar e os caminhos da terra se encontram, ou 

melhor, se entrosam”. O mar e o continente se integram através do sítio histórico, 

fluindo e refluindo o movimento de pessoas e marés (BAZZANELLA, 2018, p.55).Tal 

cenário pode ser representado pela figura 54. 
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Figura 54 – Poças de água na rua do Centro Histórico. 
 

 
Fonte: Autoria própria, 2018. 

 

Além disso, outro agravante de Paraty e que também está previsto no Plano 

Diretor é a situação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES), o qual consiste de 

um conjunto de instalações prediais, sistema de redes de esgotos sanitários e 

estação de tratamento de esgotos. O SES é responsável pela redução da 

degradação qualitativa dos recursos hídricos receptores dos afluentes, 

consequentemente contribuem para a manutenção da saúde pública e a qualidade 

ambiental, sendo classificado em individual e coletivo (CBH-BIG; INEA; PROFILL 

ENGENHARIA E AMBIENTE, 2019). Segundo a Agência Nacional de Águas (ANA, 

2013), em Paraty, 21,10% do esgoto é coletado pela Concessionária Águas de 

Paraty (CAPY), 37,1% do esgoto produzido é tratado por meio de sistemas isolados, 

e os 41,80% restantes são lançados in natura em mananciais superficiais.  Porém, 

em Paraty verifica-se que a situação é preocupante, uma vez que todos os índices 

de coleta, de atendimento e de tratamento de esgoto estão abaixo das médias 

regional e nacional (CBH-BIG; INEA; PROFILL ENGENHARIA E AMBIENTE, 2019). 

Quanto à situação do saneamento de Paraty, o entrevistado 3, da Secretaria 

de Turismo, revelou: 

 
 

[...] A gente já tem um projeto, começou-se o saneamento. O 
governo conseguiu a verba, só que ela não foi repassada pela 
Eletronuclear por diversos motivos em relação ao Estado, que faliu... 
mas começou-se a fazer. Veio uma empresa que investiu na água. A 
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água de Paraty deu uma melhorada em relação à qualidade da água. 
A gente viu que melhorou a questão da saúde, mas a parte do 
esgoto não fez, só em alguns lugares, mas não na cidade. Então, 
tem muito trabalho para se fazer com esgoto. Acredito que uma das 
premissas é fazer o esgoto do Centro Histórico. Quando tirar para 
fazer o esgoto, já volta a se fazer toda essa parte de mobilidade 
(ENTREVISTADO 3). 
 
 

Para completar, Paraty sofreu uma grande intervenção no Centro Histórico 

em 2007, quando fizeram obras para o cabeamento subterrâneo da rede elétrica, 

como mostra a figura 55 a seguir. 

 

Figura 55 – Centro Histórico antes e durante obra de cabeamento subterrâneo. 
 

 
Fonte: Gonçalves, 2008. 

 

Segundo o IPHAN (2007), “os estudos para a elaboração do plano diretor e 

do projeto de iluminação urbana do bairro histórico foram iniciados ainda em 2000. 

Mas apenas no dia 1º de Junho de 2006 foi assinado um termo” para que fosse 

executado o projeto, cujo objetivo era “eliminar a poluição visual causada pela rede 

aérea de distribuição de energia e pelo posteamento existente, em desarmonia com 

a morfologia urbana e com a tipologia arquitetônica do conjunto histórico”, na qual 
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“as escavações para embutir a rede elétrica foram acompanhadas, a fim de 

resguardar o patrimônio arqueológico da cidade” (IPHAN, 2007)51. Assim, a 

iluminação pública que existia no Centro Histórico, era com o posteamento de 

madeira roliça, com um refletor de lâmpada incandescente de 150W, considerado 

pouco eficiente para a iluminação pública. Então, para reduzir o consumo de energia 

e diminuir os trabalhos de manutenção, a prefeitura trocou esse tipo de lâmpada 

pelas de vapor de sódio (GONÇALVES, 2008), e com a nova rede de distribuição de 

energia elétrica subterrânea, aquelas lâmpadas foram substituídas por lampiões do 

século XIX, reproduzidos por artesãos de Tiradentes (IPHAN, 2007), isto é, foram 

substituídas por réplicas. 

De acordo com Gonçalves (2008, p. 104), arquiteta do IPHAN, responsável 

pelo acompanhamento do projeto, a troca foi necessária porque “a luz produzida [...] 

tornava a paisagem monocromática, interferindo numa das principais características 

do conjunto arquitetônico [...], que se caracteriza pelo contraste das cores dos vãos 

e detalhes arquitetônicos com o fundo branco das alvenarias caiadas”. Logo: 

 
 

[...] para o resgate da ambiência noturna da vila colonial, eram 
necessárias a retirada do posteamento existente e a instalação de 
uma rede elétrica subterrânea. A reprodução do desenho do lampião 
original, do século XIX, e sua aplicação entre as casas térreas e os 
sobrados apresentou-se como a melhor solução, tendo em vista que 
ainda existiam alguns exemplares no bairro histórico e que essas 
antigas peças são emblemáticas na paisagem do lugar. [...] A fixação 
dos lampiões entre as casas térreas e os sobrados obedeceu à 
modulação do casario, sem corresponder a uma medida rigorosa de 
distância entre eles (GONÇALVES, 2008, p.104-106). 

 
 

Em relação a esse assunto, o entrevistado 2 do IPHAN opinou que foi muito 

positivo, mas que trouxe junto um problema: 

 
 

[...] A manutenção. Ficou a cargo da Prefeitura Municipal fazer esta 
manutenção e o que a gente vê hoje é que essa manutenção é 
insuficiente; eu acho que a Prefeitura se colocou responsável por 
algo que ela não dá conta de fazer, por conta das especificidade de 
ser um corpo óptico que tem uma durabilidade imensa, mas ele só 
tem durabilidade se a rede é mantida de forma adequada, e isso tem 
feito com que a própria prefeitura tome várias atitudes, tipo: tira e 
bota uma lâmpada qualquer ali para resolver o problema de 
luminância, que está associado hoje ao problema de segurança, a 

                                                           
51 Documento publicado não paginado. 
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uma série de outras coisas. Então teve um aspecto grande positivo, 
mas são as coisas do nosso país, que a gente talvez tem que prever 
melhor e tentar buscar compromissos de manutenção e durabilidade 
das coisas que são realizadas (ENTREVISTADO 2). 

 
 

Com isso, mais uma vez, pode-se perceber o descompasso entre as duas 

gestões responsáveis pelo sítio tombado de Paraty, a Prefeitura e o IPHAN, como foi 

testemunhado acima pelo entrevistado 2 (IPHAN) epelo entrevistado 3 (Secretaria 

de Turismo) que, por sua vez, explanou: 

 
 

[...] O problema é o IPHAN que não permite nenhuma... no pouco 
tempo em que eu estou lá, percebo que qualquer intervenção no 
Centro Histórico é um problema muito complicado. Temos umas 
caçambinhas de lixo lá; outro dia liguei para o gabinete e falei: “pega 
aquelas caçambas laranjas grandes que usamos agora no feriado e 
enche...” e falaram que o IPHAN não deixa. Mas o lixo pode ficar no 
chão? [...] Tem umas pequenininhas... tinha umas quatro ou cinco e 
estavam quase caindo. Liguei para o meu secretário no gabinete e 
falei: “manda pegar aquelas laranjas grandonas...”, e ele disse: “mas 
o IPHAN não deixa...”. Eu disse: “está de sacanagem... o que o 
IPHAN deixa então?” (ENTREVISTADO 3) 

 
 

Diante disso, preciso refletir sobre algumas questões. No caso de Paraty, 

pode-se distinguir dois conteúdos estruturantes em sua paisagem: o sítio, que trata 

dos elementos naturais e físicos; e sua expressão cultural, que trata das relações 

que o ser humano estabelece com aquele determinado sítio físico (BAZZANELLA, 

2018). Consoante Bazzanella (2018), uma paisagem depende de quem a olha e 

constrói, pois representa um olhar (significado) que um determinado grupo social 

encontra para esse sítio; logo, a preservação de determinadas características 

espaciais, permite a continuidade de significações. Para ele: 

 
 

Ao se colocar como uma paisagem-memória desse contato entre 
europeu e a natureza, a conservação de Paraty está diretamente 
associada aos elementos físicos que remetem à visão quinhentista 
que acompanha a formação do imaginário mundial sobre as 
Américas. É essa força simbólica imaterial que permite agregar o 
sentido de um corte atemporal e espacial com a realidade 
circundante, permitindo ao Centro Histórico, ainda representar uma 
vila colonial dos primeiros tempos da colonização dos séculos XVI e 
XVII. O casario de Paraty tem, desse modo, seu significado 
associado a um sentido abstrato de antiguidade, cessando a 
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passagem do tempo, situando-o como um “passado” humano, 
fundador de uma identidade (BAZZANELLA, 2018, p.66-67). 
 

De acordo com Priester (2015), a memória, assim como a história, 

caracterizam a identidade de um determinado lugar, e essa por sua vez, confere o 

valor de autenticidade atribuído a esse e, por isso, as medidas restritivas utilizadas 

pelo IPHAN estão, na maioria das vezes, baseadas na noção de autenticidade. O 

tombamento parece marcar o esforço de determinado grupo de intelectuais 

brasileiros e estrangeiros de preservar não somente o sítio histórico edificado, mas o 

testemunho de determinadas relações com o território, relações estéticas, históricas 

e sentimentais, que caracterizariam a formação de uma identidade nacional e 

continental estreitamente conectada ao território, à fronteira, à espacialidade e ao 

horizonte, isto é, o que estaria em questão naquele momento do tombamento de 

Paraty não seria a cidade e seu conjunto, mas determinado sentimento de 

pertencimento a uma interação histórica entre o homem e a paisagem 

(BAZZANELLA, 2018, p.86). Paisagem esta que demonstra uma gentrificação do 

Centro Históricoe a sua função atual, percebida às vezes como um “shopping”, com 

restaurantes, lojase casas adquiridas por “gente de fora” (BAZZANELLA, 2018, 

p.50). 

Antes de prosseguir na discussão especificamente sobre Paraty, preciso 

pensar sobre a noção de autenticidadee identidade. Tais preceitos foram discutidos 

em algumas Cartas Patrimoniais52. De acordo com Lira (2018), a ideia de 

autenticidade referente à conservação do patrimônio cultural, iniciou-se com a Carta 

de Veneza em 1964. Todavia, essas discussões assumiram proporção global em 

1977, quando a UNESCO passou a exigir que os bens culturais em processo de 

reconhecimento como Patrimônio da Humanidade, fossem submetidos a um “teste 

de autenticidade”, vinculado à noção de integridade. Para avaliar a integridade dos 

lugares históricos, os quesitos eram: localização, projeto, entorno, materiais, 

técnicas construtivas, sentimentos e outras associações durante o processo de 

registro. 

Mas afinal, o que é integridade? A definição pela UNESCO é: 

                                                           
52Documentos que fornecem fundamentação teórica-crítica para que os bens culturais sejam 

preservados como documentos fidedignos, e, assim, atuarem com o efetivo suporte do 
conhecimento e da memória coletiva e, também estabelecem bases deontológicas para os vários 
profissionais que trabalham no campo da preservação (KÜHL, 2010, p.288 apud FARAH, 2016, 
p.1). 
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Integridade é uma medida da inteireza e de estar intacto do 
patrimônio natural e/ou cultural e seus atributos. Examinar as 
condições de integridade requer que se acesse a extensão na qual o 
bem: a) inclui todos os elementos necessários para expressar o seu 
valor universal excepcional; b) seja de dimensão adequada para 
assegurar a completa representação das características e processos 
que atribuíram a esse bem significado; c) tenha sofrido efeitos 
adversos do desenvolvimento e/ou por negligência (UNESCO, 2005, 
p. 22 apud LIRA, 2018, p.4) 

 
 

Em outras palavras, a integridade está relacionada à completude, ao caráter 

intacto, à continuidade do contexto. A autenticidade, por sua vez, está relacionada à 

genuinidade do material, à genuinidade da organização do espaço e da forma, à 

genuinidade da função (SILVA, 2012 apud LIRA, 2018). Porém, críticas externas 

sobre os entendimentos da integridade, autenticidade e significados decorrem da 

percepção da homogeneização e do achatamento desses critérios de seleção e de 

tutela (LORETO, 2016 apud LIRA, 2018).  

Entretanto, com a Conferência de Nara em 1994, houve a reelaboração do 

entendimento de autenticidade. Reconheceram que a diversidade das tradições 

culturais é uma realidade e exige o respeito de todos os aspectos inerentes a seus 

sistemas de pensamento. E ainda, redefiniram os atributos de autenticidade 

inicialmente estabelecidos pela UNESCO, incluindo novos atributos de natureza não 

material e dinâmica: forma e projeto, materiais e substância, uso e função, tradições 

e técnicas, localização e espaço, língua e outras formas de patrimônio imaterial; 

espírito e sentimento, bem como outros fatores internos e externos (LIRA, 

2018).Contudo, para Larsen (1995 apud LIRA, 2018), Nara trouxe avanços, mas não 

foram suficientes no sentido de tornar o entendimento da autenticidade mais claro e 

mais facilmente operacionalizável. 

A partir de 2005, a verificação da integridade passou, assim como a 

autenticidade, a ser condição exigida pela UNESCO para inclusão de bens na Lista 

de Patrimônios Mundiais (LIRA, 2018). Não obstante, segundo Lira (2018), a teoria 

da conservação do patrimônio cultural vem passando por um processo de ampliação 

do seu escopo e de amadurecimento, que pressupõe a superação de valores 

absolutos, estando profundamente vinculada à relação estabelecida entre o sujeito 

(homem, comunidade) e o objeto (bem cultural). Por isso, a autenticidade se tornou, 
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então, um conceito negociável e autorreferente, não inerente à natureza, mas uma 

construção da cultura, isto é, algo sentido pelo indivíduo e moldado, ao menos 

parcialmente, pela sua cultura. Assim, a autenticidade do lugar não diz respeito ao 

acesso à genuinidade e à verdade do objeto em si, mas à forma como o visitante a 

percebe. A percepção tem mais importância do que a autenticidade da matéria 

propriamente dita (HARVEY, 2004 apud LIRA, 2018). 

Dessa forma, Harvey (2004), identifica três abordagens para a autenticidade:  

 
 

a)Autenticidade Objetiva: são autênticos pela natureza de suas 
qualidades inerentes, ou porque isso foi estabelecido por 
especialistas, como historiadores e gestores. Esse entendimento, 
portanto, foca os aspectos objetivos ou materiais do patrimônio; 
b) Autenticidade Construída(ou sociopolítica): pode surgir a partir de 
negociações sociais, econômicas e políticas, pautada no 
entendimento de que a autenticidade do objeto, ambiente ou lugar é 
o resultado de uma construção social. Assim, qualquer objeto, evento 
ou experiência pode tornar-se autêntico com um tratamento 
adequado de comunicação, com o objetivo de atrair turistas e 
visitantes e, consequentemente, também dinheiro; 
c) Autenticidade Subjetiva: autenticidade é entendida como algo 
subjetivo, ou seja, cada indivíduo sente a autenticidade de forma 
própria. (HARVEY, 2004 apud LIRA, 2018, p.10-11). 

 
 

Portanto, sob a ótica do Turismo Cultural, métodos como o do planejamento 

interpretativo se apresentam como um veículo fundamental para que se promova a 

transmissão dos acontecimentos históricos e dos significados relacionados com o 

patrimônio cultural, mas com o cuidado para não tratar o patrimônio de forma 

equivocada, elitista e excludente (BURNETT, 2004 apud LIRA, 2018). Afinal, “nunca 

houve algo intrinsecamente autêntico, pois a autenticidade está inteiramente na 

mente de quem observa. Como o indivíduo está em constante mudança, a 

autenticidade passa a ser fruto também de um sistema de valores individuais que 

sempre se transforma” (LIRA, 2018, p.11). 

Esse é o contraponto com as instituições de salvaguarda que, no campo da 

conservação, entendem que o patrimônio deve representar uma aparência precisa 

do passado, mostrando um excessivo apegoà matéria, mas que Gyimóthy e Johns 

(2006) contestam: 

 
 

Entretanto, da mesma maneira que não há nenhum passado 
absoluto ou retificação do passado, não podem ser descritas 
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produção de patrimônio e concepção simplesmente como um fluxo 
de uma só via de conhecimento. O campo da conservação 
negligencia o fato que o prazer do patrimônio também é uma 
atividade autorrefletiva, e que visitantes podem criar vínculo 
emocional e conexões de empatia com a época que é representada. 
Isto não pode acontecer se o patrimônio só é concebido como 
'genuíno' com artefatos e informação estéril, de forma que toda a 
experiência de visita é uma imagem in vitro do passado (GYIMÓTHY; 
JOHNS, 2006, p. 241, apud LIRA, 2018, p.11-12). 

 
 

Logo, ao reconstruir um patrimônio, por exemplo, pode-se dar ao objeto uma 

nova unidade potencial, em que novas relações ou uma nova expressividade pode 

emergir entre as pessoas e o bem (LIRA, 2018).  Assim, indaga-se novamente: 

“Autêntico para quem? Será mesmo a autenticidade uma condição entendida como 

fundamental por todos os atores sociais? Esta é uma questão para a qual as 

respostas ainda não estão dadas” (LIRA, 2018, p.22). 

Diante do exposto, o sentido de autenticidadedo Centro Histórico de Paraty 

pode ser questionado, por exemplo, para além dos produtos que lá são colocados à 

venda.Conforme Priester (2015) conta, quando o conjunto foi tombado em 1958, 

começou a se transformar com a venda dos imóveis para estrangeiros, com uma 

adequação para novos usos, ou mesmo para o gosto dos novos frequentadores da 

cidade, algo previsto na Carta de Veneza53 que trazia preceitos de uma maior 

liberdade para se garantir a conservação e manutenção de bens tombados, até 

mesmo para o potencial aproveitamento turístico do sítio. 

Já o Plano de Desenvolvimento Integrado e Proteção do Bairro Histórico do 

Município de Paraty de 1972, regulamentava a ocupação de lotes vazios no interior 

do conjunto, estabelecendo que estes deveriam ser murados, admitindo apenas um 

vão de acesso ao interior, onde poderia ser construída uma nova edificação que não 

ultrapassasse a altura do muro, admitindo assim uma edificação sem características 

coloniais dentro do conjunto, ainda que esta ficasse escondida (PRIESTER, 2015). 

Os imóveis que mantinham características originais foram sendo 

descaracterizados ao longo dos anos por transformações atribuídas a seu uso, que 

foram permitidas pelo IPHAN, o qual não fez uma catalogação de todos os imóveis 

do conjunto em Paraty na época de seu tombamento,epor conseguinte, seus 

técnicos se basearam em fotos antigas para afirmar que se tratava de imóvel 
                                                           
53Carta de Veneza admite a introdução de elementos de caráter contemporâneo desde que estes não 

perturbem a harmonia do conjunto, podendo inclusive contribuir para o enriquecimento deste 
(ICOMOS, 1986, cf. CURY, 2004, p. 284 apud PRIESTER, 2015, p. 82). 
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construído anteriormente ao tombamento ou apoiaram-se em descrições da 

escritura (PRIESTER, 2015). Com isso, a utilização da memória oral, como fonte 

para as reconstruções, também se distinguiu tradicionalmente na prática do IPHAN, 

como um importante elemento no estabelecimento das características “originais” de 

edificações precedentes (PRIESTER, 2015).Segundo Priester (2015), não existe 

uma normatização em Paraty que categorize de forma precisa e sistematizada os 

critérios empregados em função da data de sua construção, intervenções anteriores 

e adequações a usos contemporâneos, para assim tentar manter suas 

características originais. Todavia, de acordo com o entrevistado 2 do IPHAN, há um 

inventário pontual, do ano 2001. Em suas palavras: 

 
 

O inventário de Paraty foi feito em 2001 pelo IPHAN. Foi um 
convênio entre o IPHAN e as universidades do Rio de Janeiro [...].Na 
época, foram levantadas as informações sobre cada edificação e fez-
se os levantamentos onde se permitiu entrar. E foi feito um sistema 
onde dava para se puxar, no Access, informações sobre o estado de 
conservação, de preservação de cada um desses imóveis. Tem uma 
publicação do Senado que foi feita com esse inventário, que mostra o 
hall dos imóveis. Infelizmente esse programa não teve uma grande 
continuidade, ficou mais como um inventário que é consultado pela 
gestão como aquele momento temporal com as informações que se 
tem, para poder fazer avaliação dos projetos individualmente de cada 
imóvel que passa (ENTREVISTADO 2). 

 
 

Ao longo da década de 1980 e 1990, a orientação do IPHAN, em resposta 

às solicitações de pintura e emboço de fachadas, era: “As paredes deverão ser 

caiadas de branco, sem aplicação de barras inferiores e as esquadrias serão 

pintadas a óleo nas cores originais encontradas e conforme os tons adotados pelo 

Escritório Técnico de Paraty, sendo obrigatória a cor branca, a caixilharia e o beiral”, 

conforme característica dos conjuntos arquitetônicos do século XVIII, retirando 

adornos e retornando a edificação a um estado que poderia nunca antes ter existido 

(PRIESTER, 2015, p.78; p.122). Atualmente, mantém-se o branco, mas já está 

consolidada para os imóveis, nas pinturas de janelas, portas e portais, as cores 

originais da antiga vila: azul del Rey, azul claro, verde floresta, verde claro, ocre, 

vermelho sangue de boi e cinza (PRIESTER, 2015). 

Portanto, como não duvidar do quesito autenticidade em relação ao Centro 

Histórico de Paraty que o IPHAN tanto quer sustentar, se ele permitiu a construção 

em terrenos vazios no interior do conjunto, obrigou que todos os casarios fossem 
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homogeneizados nas cores, permitiu a retirada do calçamento original para a 

colocação da rede elétrica subterrânea, trocou o postamento original por réplicas do 

lampião do século XIX e colocou “postes de iluminação de desenho contemporâneo 

em alusão aos antigos mastros das caravelas” (GONÇALVES, 2008, p.6)? Tudo em 

prol daambiência do período histórico colonial. Mas, com isso, o IPHAN não estaria 

modificando as características iniciais às quais foram atribuídos valores culturais, 

alterando a significação cultural do bem tombado? (PRIESTER, 2015, grifo nosso).  

Para Priester (2015), a discussão do significado cultural da arquitetura e do 

espaço físico de Paraty vem à tona quando se trata das intervenções realizadas no 

sítio tombado, pois: 

 
 

Preservar o antigo em si não é preservar seu valor cultural, esse 
valor passa a ser relativo quando observado pela Instituição ou pela 
população. Não se pode ressignificar totalmente um bem, como 
ocorreu em Paraty, ao se estabelecer sua representatividade 
enquanto conjunto do século XVIII, sob o risco dele perder seu 
significado cultural e permanecer somente um “significado 
institucional” (PRIESTER, 2015, p.82) 

 
 

A disputa pela significação está no gênese do entendimento da preservação 

de Paraty. Pode-se questionar o que se procurou preservar: o cenário colonial 

congelado no tempo para ser capaz de remeter o visitante ao passado ou a 

autenticidade dos elementos do conjunto arquitetônico? (PRIESTER, 2015). 

Consoante Priester (2015), no presente, o conjunto é identificado por 

moradores tradicionais da cidade como um cenário preservado ou até mesmo 

(re)criado. A atuação do IPHAN é identificada pelos residentes na cidade, até certo 

ponto, como benéfica, na medida em que preservou o conjunto, ao contrário de 

outras cidades vizinhas. Para eles, o que vem em primeiro lugar, quando se trata do 

Bairro Histórico, é que ele permaneça com “ares de cidade antiga”, mantido através 

de determinados significantes que tornam homogêneas as construções novas e 

antigas, resguardando os sinais da passagem do tempo. Por outro lado, certa 

parcela da população critica, pelo desgaste do discurso do IPHAN e pela aplicação 

de regras consideradas muitas vezes contraditórias entre si. Para estes, a 

manutenção do Centro Histórico é provavelmente também um espaço de 

negociação para a adaptação das edificações a novos usos, ou seja, para muitos 

poderiam ser feitas adequações e adaptações nos prédios históricos, mesmo que 
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contrariem a autenticidade das construções individualizadas, desde que se 

mantenham esses sinais de antiguidade onipresentes, o que permitiria a 

“manutenção do antigo”, que é como o tombamento é percebido, junto ao exercício 

particular do direito individual de moradia (PRIESTER, 2015). 

Entretanto, em sua pesquisa, Priester (2015) declara que muitos paratienses 

reclamam da descaracterização que vem ocorrendo em função da compra de 

quadras inteiras por grandes empresários para investir em hotéis, restaurantes e 

comércio, voltados para o turismo. Esses imóveis têm suas fachadas pintadas em 

umaúnica tonalidade, o que, na visão da comunidade, desconfigura ainda mais a 

impressão colorida do conjunto, e eles se revoltam com a permissividade com que 

tal homogeneização é permitida pelo IPHAN. Para uma parcela da população, 

parece que o IPHAN utiliza “dois pesos e duas medidas” em relação à postura de 

preservação do conjunto (PRIESTER, 2015). 

Para exemplificar isso, vejamos dois casos citados por Priester (2015). O 

primeiro, o Cine Teatro, cujas obras realizadas no imóvel na década de 1980, teve 

acréscimo de um pavimento, contrariando a legislação de 1972 que vedava o 

acréscimo de área construída no Bairro Histórico. Na época, a obra fora embargada, 

porém o proprietário contou com o apoio da Prefeitura e conseguiu concluí-la. O 

segundo exemplo trata da reforma do casarão adquirido pelo Serviço Social do 

Comércio (SESC), cujo projeto defendia uma obra de grandes proporções para o 

Centro Histórico, que sofreu protestos de moradores, arquitetos e comerciantes, mas 

que, por fim, a obra foi autorizada pelo IPHAN. Com tudo isso, fica a impressão de 

que o IPHAN é permissivo para uns e restritivo para outros, “como afirmam alguns 

moradores, as mesmas alterações nunca teriam sido permitidas para um imóvel 

comum” (PRIESTER, 2015, p.109-110). 

Em face do exposto até então, percebo determinado pensamento aplicado à 

criação de significados que, muitas vezes, confronta-se com os significados coletivos 

dados ao espaço pela população. Trata-se, aparentemente, de uma disputa pelo 

significado simbólico, conferido por cada um dos agentes envolvidos, ao espaço e 

ao bem, uma disputa entre o que é objeto material, percebido como um lugar de 

memória nacional, e o que é um bem existencial, vivido localmente (PRIESTER, 

2015). 

Enfim, retomando o possível paradoxo Patrimônio tombado versus 

Acessibilidade de Paraty, recorro à pesquisa de Priester (2015), que constatou um 
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confronto entre a questão da autenticidade e a apropriação do espaço urbano pela 

população, durante a obra de reforma e revitalização da Praça da Matriz em 2010. A 

proposta era promover a conexão de espaços públicos, fazendo “a integração da 

cidade com o mar e a sociabilidade” (MUNHOZ, 2010 apud PRIESTER, 2015, 

p.129). 

As intervenções foram alvo de protestos por parte de segmentos da 

população paratiense, que criaram uma petição pública para que se interrompessem 

as obras. A Praça, antes da obra, tinha uma pavimentação de pedras semelhantes 

às das ruas do Bairro Histórico, que datava da década de 1980, mas que dificultava 

a acessibilidade ao local. Tal calçamento não poderia ser considerado histórico, já 

que anteriormente a Praça tinha uma pavimentação em saibro. Além disso, o projeto 

propunha o alargamento da calçada em torno do espaço, ampliando a área 

cimentada, justificando essa ação em nome da acessibilidade, do aumento da 

população da cidade e do afluxo de visitantes em eventos que ocorrem em torno da 

Praça. Mesmo assim, para um segmento da população, o uso das pedras mantinha, 

na sua visão, o mesmo estilo do Bairro Histórico, caracterizando o “antigo”. Eles 

entendiam que uma “modernização” atacava o “clima” da cidade histórica, com a 

ampliação da área concretada e, principalmente, com a retirada das “pedras 

históricas” (PRIESTER, 2015, p.129-130). 

Essa situação me leva a refletir sobre o comportamento dessa parcela da 

população que foi contra a acessibilidade da praça, justificando que esta impactaria 

no significado do valor patrimonial que ela representava, através do calçamento de 

pedras. Não seria uma barreira atitudinal dessa comunidade, que doutrinada pela 

ideia de patrimônio como matéria intocável, pensa que a acessibilidade desconfigura 

o caráter patrimonial do sítio histórico? Por que a adaptação para promover a 

acessibilidade seria a única “culpada” pela descaracterização do valor patrimonial do 

Centro Histórico, se o calçamento das pedras “pé de moleque” foi retirado e 

recolocado com a obra para o cabeamento subterrâneo? Isso não seria também 

uma “modernização” que atacaria o “clima” da cidade, pois a iluminação não seria 

mais a “original”, mas a “cenográfica”? Quanto ao calçamento, os entrevistados se 

posicionaram. O entrevistado 2 do IPHAN explicou: 

 
 

Não sei se você sabe, mas o calçamento não era do jeito que ele é 
hoje. Ele não era do jeito que ele é hoje porque na década de 70/80 
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foi feita uma grande intervenção no Centro Histórico. Foi a primeira 
tentativa de colocada das instalações de saneamento e quando isso 
ocorreu, digamos que as pedras são aquelas pedras, mas elas foram 
deslocadas, foram assentadas, botou-se pedras que são muito mais 
redondas do que eram as outras, enfim, então houve uma 
miscelânea de calçamentos. Então, tem trechos em que você vê a 
integridade, mas tem áreas que você vê que teve grandes 
intervenções. Nessa execução do cabeamento, o que ficou acordado 
é que eles só tirariam nas valas onde eles passariam os dutos e o 
calçamento seria recolocado naquele trecho. Foi nas laterais. Para 
gente era melhor ser nas laterais porque a parte central que é a 
capistrana, é o que tem o elemento mais marcante, que é a calha da 
rua onde tem a drenagem das ruas lá. É aquela pedra central que 
forma a calha da rua. Então, essa pedra é muito característica deste 
sítio. Então fizeram nessa lateral. O que era o nosso intuito real? Era 
fazer a recuperação do calçamento e resgatar esses caimentos das 
ruas, considerando que o calçamento está muito mexido. Mas aí 
entra as coisas do planejamento. E o planejamento diz: “ah, isso não 
está previsto; só está previsto fazer isso aqui e pronto.” Então, isso 
foi para nós, institucionalmente, uma grande pena porque era o 
momento de ter resolvido também o problema do caimento das ruas 
e do estado de conservação do calçamento e que não foi feito 
(ENTREVISTADO 2). 

 
 

O entrevistado 3, da Secretaria de Turismo, também opinou sobre o quadro 

atual do calçamento de pedras do Centro Histórico e suas mudanças ao longo do 

tempo: 

 
 

E elas não estão numa forma correta. Tem que chamar os 
calceteiros, tem que vir, tirar, fazer todo aquele trabalho muito 
complexo... para nivelar mesmo. Que sejam as pedras, mas 
niveladas, porque hoje elas estão assim... acho que o primeiro passo 
é para os portadores de mobilidades reduzidas ou não tão reduzidas 
assim, um idoso. Já é difícil para um idoso vir à Paraty. E até chegar 
aos cadeirantes... é lá na frente. Então esse seria um trabalho que a 
Prefeitura já pode fazer com o IPHAN. Porque também teve muitas 
intervenções no Centro Histórico. Problema de esgoto, tira pedra, 
coloca pedra. Problema de energia, tira pedra... aí causa essas 
irregularidades. O próprio trânsito das pessoas, quando a maré sobe, 
fica aquele solo encharcado.  Tinha que ter esse trabalho[...]. A 
questão do cadeirante, de você andar... eu vou ser muito sincero: é 
um problema! (ENTREVISTADO 3). 

 
 

Por sua vez, o entrevistado 4 da Secretaria de Urbanismo discorreu sobre o 

calçamento: 
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[...] Eu queria falar com você sobre o pavimento pé de moleque. 
Historicamente, se você for buscar fotos antigas, o calçamento era 
muito melhor, as pedras eram trabalhadas, elas tinham um nível de... 
como é aquela expressão que você usou? Elas tinham um nível de 
“caminhabilidade”54 muito melhor do que é hoje, em termos de 
deslizes, das pedras centrais... Era diferente. Depois que houve 
algum remanejamento estrutural de águas pluviais ou de embutir 
algum trabalho de infraestrutura, isso alterou. Os calceteiros... não 
sei... houve um não cuidado da retirada das pedras e depois a 
recolocação, essas pedras talvez possam ter sido perdidas. Tem um 
boato que essas pedras estão espalhadas em casas e tudo o mais, e 
que ficou aquele calçamento daquela forma original. Aí, fazendo essa 
abordagem que diz respeito ao Centro Histórico, por isso que eu 
acho que se o IPHAN receber uma solicitação de repaginação 
daquele piso, trazendo uma nova qualidade na questão do 
nivelamento, eu não acredito que o IPHAN iria se abster de autorizar 
por causa da questão, do cerne da questão do IPHAN de manter as 
formas originais, de manter a memória, e nada como trazer de volta o 
que era, realmente de fato. Então, em relação ao que você puxou 
como se fosse um paradoxo, isso existe porque num primeiro 
momento não seria mudar o tipo de piso, seria manter a pedra, só 
que com uma pedra melhor trabalhada. Então, não vejo 
problema(ENTREVISTADO 4, grifo nosso). 

 
 

Se eu partir dessas declarações, constata-se uma aporia do tombamento 

versus acessibilidade, na qualo que é tombado não pode ser acessível? Em 

discordância a essa elucubração, o entrevistado 1 do IPHAN declarou: 

 
 

Tem que se desmistificar, se desconstruir o mito de que é tombado e 
não se pode fazer nada. Isso não existe. Porque é tombado por 
alguns valores, e esses valores sofrem alterações, seus significados 
e sentidos de acordo com o tempo; nada é uma coisa estancada, 
então, tem que ver qual é a necessidade de cada tempo. Então, isso 
é uma questão muito discricionária; pode ter planos gerais, mas é 
uma coisa muito discricionária do técnico que está analisando o 
projeto naquele momento, naquele contexto determinado. Acho que 
isso deve se desfazer. Sempre há uma possibilidade 
(ENTREVISTADO 1). 
 
 

Se eu me guiar pela Carta de Veneza (1964), ela constata a sustentação do 

entrevistado 1, ao proferir que as inserções serão toleradas desde que se 

harmonizem, devendo distinguir-se das partes originais de modo a evitar o falso 

histórico ou artístico. O uso de técnicas e materiais modernos é também tolerado 

(FERREIRA; MÁXIMO, 2012). 

                                                           
54Caminhabilidade: o termo traduzido de walkability remete às condições do espaço urbano vistas sob 

a ótica do pedestre (ITDP, 2018). 
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Ainda, o entrevistado 2 do IPHAN, ratificou: 

 

Institucionalmente, a gente entende que tem que ser dada sim a 
acessibilidade nos sítios históricos e o que foi mencionado já 
algumas vezes é fazer minimamente uma rota acessível, que era 
para poder possibilitar, e é a hora em que temos que conjugar os 
esforços, porque na preservação do sítio a gente tem que poder ver 
o que é original. Se a gente intervir 100% das ruas, a gente passa 
também a não possibilitar  que o próprio portador de necessidades 
especiais identifique o que é a referência do original. Porém, tem que 
possibilitar o acesso (ENTREVISTADO 2). 

 
 

Por sua vez, o entrevistado 3, da Secretaria Municipal de Turismo 
manifestou: 

 
 

São questões técnicas. As pessoas falam, “você deve ir à Paraty?” 
Eu falo não. Tem as praias que não têm acessibilidade; tem o Centro 
Histórico que é impossível; tem as cachoeiras que é impossível. É 
uma cidade... não é a cidade. É um tipo de equipamento que tem 
muito entrave. O que a gente percebe? Eu vejo muitas reclamações, 
do tipo: “tem que ter acessibilidade, tem que pavimentar a calçada...”, 
só que aí entra o IPHAN (ENTREVISTADO 3). 

 
 

Já o entrevistado 4, da Secretaria Municipal de Urbanismo, saiu em defesa do 

IPHAN quanto a sua propensão a implementar a acessibilidade em Paraty: 

 
 

De cara eu já desconstruo a pessoa IPHAN, como eu estou 
desconstruindo para você. No meu entendimento, o IPHAN acolheria, 
se fizesse com pedra também ou alguma coisa imitada, só que com 
menos “pé de moleque”, que fosse razoavelmente melhor do que 
está lá. O IPHAN talvez implicaria com elemento vertical. Por 
exemplo, se nessa faixa tivesse um guarda corpo ou então um 
corrimão, seria excelente também para um idoso ter um suporte, mas 
eu acho que aí entraria na alçada do IPHAN sobre elemento vertical 
de interferência na paisagem cênica [...]. Então, respondendo a sua 
pergunta: a municipalidade (entraria) com pequenas leis, de apoio de 
acesso de mobilidade de deficiente [...] (ENTREVISTADO 4). 

 
 

Assim, percebe-se que tanto a gestão pública municipal, quanto o IPHAN, 

estão cientes que a acessibilidade não pode mais ser omitida das intervenções de 

centros históricos tombados, constatação esta que está justificada em alguns 

documentos institucionais que balizam como a acessibilidade deve ser implantada 
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naqueles sítios. Dessa forma, o aparente paradoxo entre Tombamento versus 

Acessibilidade pode ser desfeito. 

Para comprovar isso, coloco em detalhes alguns documentos oficiais. Dentre 

as Cartas Patrimoniais elaboradas pelo Conselho Internacional de Monumentos e 

Sítios (ICOMOS), as cartas de Veneza (1964), Burra (1980) e Nara (1994) são as 

que abordam a adaptação de bens tombados e edifícios de valor histórico. 

Consoante Máximo (2014), essas cartas apontam os seguintes quesitos para a 

implantação da acessibilidade: 

 
 

a) Veneza: Conservação e Restauração de monumentos e sítios;  
b) Burra: Valor estético, histórico, social e científico. Definições de 
conservação, preservação, restauração, reconstrução, 
procedimentos;  
c) Nara: Autenticidade (principal fator para atribuição de valores), 
estudos sobre aspectos (forma e desenho, materiais e substância, 
uso e função, tradições e técnicas, localização e espaço, espírito e 
sentimento), estudos sobre dimensões artística, histórica, social e 
científica (MÁXIMO, 201455). 

 
 

Dando prosseguimentoaos documentos que legitimam a possibilidade de 

haver acessibilidade em patrimônios tombados, o IPHAN, em 25 de novembro de 

2003, lançou a Instrução Normativa n°01, que dispõe sobre a acessibilidade aos 

bens culturais imóveis acautelados em nível federal56, sejam imóveis próprios ou sob 

a administração da Instituição. Este documentousa como referência a Lei Federal 

n°10.098/2000 e a ABNT NBR9050 para a eliminação, redução ou superação de 

barreiras na promoção da acessibilidade aos bens culturais imóveis, devendo ser 

compatível com a sua preservação, assegurando condições de acesso, trânsito, 

orientação e comunicação, facilitando a utilização desses bens e a compreensão de 

seus acervos para todo o público (IPHAN, 2003). De acordo com a Instrução 

Normativa, para o cumprimento de suas obrigações quanto à acessibilidade, todas 

as soluções dependerão de apresentação prévia de projeto pelo interessado, para 

análise e aprovação do IPHAN (IPHAN, 2003). Para isso, devem ser observadas: 

 
                                                           
55Documento publicado não paginado. 
56Bens Culturais Imóveis acautelados em nível federal: bens imóveis caracterizados por edificações 

e/ou sítios dotados de valor artístico, histórico, arqueológico, paisagístico, etnográfico, localizados 
em áreas urbanas ou rurais, legalmente protegidos pelo IPHAN, cuja proteção se dê em caráter 
individual ou coletivo, podendo compreender também o seu entorno ou vizinhança, com o objetivo 
de assegurar a visibilidade e a ambiência do bem ou do conjunto, se for o caso (IPHAN, 2003). 
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a) Soluções em acessibilidade deverão ser implementadas em curto 
prazo, tendo em vista proporcionar à comunidade o efeito 
demonstrativo da ação do IPHAN, verificada a disponibilidade 
imediata de recursos técnicos e financeiros; 
b) Os bens culturais imóveis acautelados em nível federal serão 
adaptados gradualmente, com base nesta Instrução Normativa, em 
ações propostas pelo IPHAN, por seus respectivos Departamentos, 
Superintendências e Unidades, respeitando-se a disponibilidade 
orçamentária, os níveis de intervenção estabelecidos pelos 
responsáveis para cada imóvel, a ordem de relevância cultural e de 
afluxo de visitantes, bem como a densidade populacional da área 
no caso de sítios históricos urbanos (IPHAN, 2003, grifo nosso57). 

 
 

Ademais, a Instrução Normativa postula que o IPHAN deve articular-se com 

as organizações representativas de pessoas com deficiência ou com mobilidade 

reduzida, para: 

 
 

Assegurar a sua participação nos processos de intervenção, através 
da discussão conjunta de alternativas, do acompanhamento e 
avaliação, a fim de garantir a correta aplicação de soluções em 
acessibilidade, de forma a estimular a integração entre as pessoas 
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida e os demais 
usuários, oferecendo comodidade para todos, segundo os preceitos 
do desenho universal e rota acessível (IPHAN, 2003, grifo 
nosso58). 

 
 

Especificamente sobre sítios históricos, arqueológicos e paisagísticos, as 

soluções devem permitir o contato da pessoa com deficiência ou com mobilidade 

reduzida, com o maior número de experiências possíveis, através de, pelo menos, 

um itinerário adaptado, observando-se: 

 
 

a) A implantação de condições de circulação que permitam a 
melhor e mais completautilização do sítio, valendo-se de 
percursos livres de barreiras e sinalizados que unam, através de 
rota acessível, as edificações à via pública e aos diversos espaços 
com características diferenciadas; 
b) Adaptação de percursos e implantação de rotas acessíveis deve 
considerar a declividade e a largura de vias e passeios, os centros de 
interesse e de maior afluência de pessoas, os serviços e fluxos, e 
demais aspectos implicados na sua implementação; 

                                                           
57Documento publicado não paginado. 
58Documento publicado não paginado. 
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c) A instituição de um sistema integrado de elementos em 
acessibilidade, referenciado nos parâmetros técnicos definidos pela 
ABNT [...]; 
d) A adoção de soluções complementares associadas à rota ou 
percurso acessíveis, tais como a utilização de veículos adaptados e 
mirantes, deve ser prevista em área de difícil acesso ou inacessíveis 
(IPHAN, 2003, grifo nosso59). 

 
 

Como pode-se perceber, esse documento preliminar do IPHAN, já se 

propunha a assegurar a implantação de acessibilidade em conjuntos patrimoniais, o 

que nos revela mais uma vez que a relação tombamento e acessibilidade não é 

incompatível. 

Anos mais tarde, o próximo documento que tange projetos, obras ou 

intervenções em bens culturais tombados, foi a Portaria nº 420 do IPHAN, de 22 de 

dezembro de 2010, ordenando sobre os procedimentos a serem observados para a 

concessão de autorização para realizar intervenções em bens edificados tombados 

como patrimônio cultural e nas respectivas áreas de entorno. Nesse arquivo, na 

seção II, artigo 8°, destaco que para “os bens que tenham ou terão destinação 

pública ou coletiva, cujas intervenções sejam classificadas como 

Reforma/Construção Nova ou Restauração, o projeto deverá contemplar a 

acessibilidade universal, obedecendo-se ao previsto na Instrução Normativa nº 

01/2003” (IPHAN, 2010). 

Depois, em 2013, o IPHAN criou o PAC Cidades Históricas, que era uma 

nova linha exclusiva para sítios históricos urbanos protegidos. No entanto, por 

motivos obscuros, Paraty não foi contemplada. Apesar disso, nas cidades onde foi 

implantado, houve a tentativa de promover-se a acessibilidade em bens tombados. 

Por exemplo, uma das medidas foi uma capacitação, elaborada por Máximo 

(2014)60, oferecida pelo Ministério do Planejamento, Ministério da Cultura e o 

IPHAN, justamente defendendo a acessibilidade em patrimônios tombados, como 

mostrado na figura 56. 

É pertinente apontar que essacapacitação dá a informação clara sobre as 

leis de acessibilidade, inclusive nas normativas e portarias do IPHAN, sendo ela 

colocada como um direito social. E ainda, a apresentação cita exemplos 

internacionais de patrimônios que foram adaptados para permitirem a acessibilidade, 
                                                           
59Documento publicado não paginado. 
60MÁXIMO. Capacitação - PAC Cidades Históricas: Acessibilidade e Patrimônio. 2014. 

Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/302. Acesso em: 22 ago. 2019. 
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tais como: Castelo da Pena (Sintra – Portugal), Universidade de Coimbra (Portugal), 

Praça Jardim do Carmo (Guimarães – Portugal), Castelo de Guimarães (Portugal), 

Castelo de São Jorge (Lisboa – Portugal), Vila de Óbidos (Portugal) e Torre de 

Belém (Lisboa – Portugal). 

 

Figura 56 – Apresentação do Curso de Capacitação do PAC Cidades Históricas. 

 
Fonte: Adaptado de IPHAN, 2014. 

 

Por último, mas não menos importante, o IPHAN elaborou e apresentou em 

2014, os Cadernos Técnicos n°9, que tratam da Mobilidade e Acessibilidade Urbana 

em Centros Históricos. Segundo a sua organizadora, Ribeiro (2014), pesquisas 

demonstram que, entre as formas de deslocamento, os percursos a pé são cada vez 

mais importantes e, em se tratando de cidades históricas com grande presença de 

turistas, esse modo de locomoção tem ainda maior destaque. Porém, nos centros 

históricos brasileiros, são frequentes os percursos íngremes, passeios estreitos, 

degraus, alguns trajetos inseguros, automóveis disputando espaço com os 

pedestres. Para a autora (2014), embora seu traçado original resulte de 

condicionantes do processo histórico, sejam as questões de defesa [...], seja por 

imposição da atividade econômica [...], a maioria dessas barreiras poderia ser 

reduzida mediante cuidados do poder público e de particulares para garantir o direito 

constitucional de ir e vir com segurança. 
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Por essa razão, Ribeiro (2014, p.7) afirma que a preocupação em garantir 

acessibilidade em centros históricos já é praticada no IPHAN e na Política Nacional 

de Mobilidade Urbana, instituída pelo Estatuto da Cidade, que veio ao encontro das 

diretrizes adotadas pelo Instituto, em que o objetivo principal é de “contribuir para o 

acesso universal à cidade”. Ainda, uma vez que a preservação do patrimônio cultural 

é uma obrigação constitucional das três instâncias de governo, os Cadernos 

Técnicos resultaram da integração do IPHAN com técnicos e gestores municipais e 

estaduais responsáveis pelas áreas tombadas, partir de 2013 no PAC Cidades 

Históricas, a fim de mobilizar os gestores para o desafio de “tornar as cidades mais 

acessíveis, aprazíveis e apropriadas por todos: moradores e turistas” (RIBEIRO, 

2014, p.9). 

Portanto, na concepção dos Cadernos Técnicos, é necessário eliminar 

barreiras e adotar o desenho universal, ainda mais em centros históricos, onde seja 

possível conhecer, usufruir e desfrutar do patrimônio cultural, garantindo o direito 

constitucional à cidade e à cultura (RIBEIRO, 2014). 

Dessa maneira, ao mesmo tempo em que nota-se na atualidade um 

processo de organização e recuperação de memórias coletivas, que busca promover 

identidades culturais, presencia-se a importância da garantia de direitos, e também 

sua utilização na constituição de produtos turístico-culturais (FERREIRA, 2014). 

Todavia, o patrimônio cultural e a acessibilidade urbana são temas complexos, não 

sendo possível desenvolver uma teoria que possa ser aplicada a todos os espaços; 

logo, cada caso deve ser estudado em profundidade para se alcançar soluções 

específicas e adequadas (RIBEIRO, 2014), como o próprio entrevistado 2 do IPHAN 

confessou: “a gente, na verdade, não tem essa resposta ainda. Isso é o que a gente 

ainda tem que avançar”. 

Apesar disso, Ribeiro (2014) defende que se uma calçada é extremamente 

estreita e não proporciona conforto ao usuário, mesmo quando se trata de um 

espaço consagrado pelo tombamento, ela pode e deve ser alargada, e devem ter 

também, em alguns trechos, o meio-fio rebaixado, principalmente nos cruzamentos, 

para facilitar a travessia de cadeirantes. 

Portanto, esses e outros instrumentos devem ser estudados a partir do 

diagnóstico de cada município, sendo amplamente discutidos com a sociedade e 

definidos em um plano de mobilidade urbana, pois as intervenções que buscam 

promover a acessibilidade e mobilidade devem valorizar uma melhor circulação de 
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pessoas, o uso de equipamentos urbanos e propiciar maior contato e fruição do 

patrimônio afetivo, histórico e cultural (RIBEIRO, 2014). Em muitos casos, 

recomenda-se “que a transformação das cidades em prol de melhor mobilidade e 

acessibilidade das pessoas comece nos centros antigos e sítios históricos e se 

irradie para os demais setores” (RIBEIRO, 2014, p.21). 

De acordo com Ferreira (2011 apud RIBEIRO, 2014), as adaptações no 

patrimônio que visam à acessibilidade são possíveis, inclusive com a adoção de 

elementos contemporâneos, desde que não interfiram na harmonia do conjunto e 

não produzam descaracterização do patrimônio cultural. Em suas palavras: 

 
 

Quando essas adaptações causam impacto sobre a autenticidade do 
bem, há a possibilidade de criação de meios alternativos de 
visitação do lugar. Acrescenta, ainda, que, quando existirem lugares 
onde a adaptação seja considerada “inviável”, por serem áreas 
frágeis ou mesmo não oferecerem segurança e autonomia a 
qualquer visitante, deve ser oferecida uma rota alternativa. Em 
último caso, a visitação deve ser negada para todos os visitantes, 
e não só às pessoas com deficiência, para não criar uma situação 
de discriminação (FERREIRA, 2011, apud RIBEIRO, 2014, p.22, grifo 
nosso). 

 
 

Agora, penso em Paraty com base nos grifos da citação anterior. Caso a 

implantação da acessibilidade não ocorra, que meios alternativos de visitação 

poderiam ser propostos, uma vez que o único meio que há, além da própria cadeira 

de rodas, são as charretes, que por sua vez, não atendem adequadamente às 

necessidades de PCD? Como impedir a visitação de todos os visitantes e não só 

as PCD no Centro Histórico, que é a fonte da economia turística da cidade? Para 

esta última pergunta, a resposta deve ser unânime: é impossível! Para a primeira 

pergunta, posso citar uma situação curiosa que ocorreu durante a pesquisa de 

campo e que tange essa questão.  

Na pesquisa de campo, em janeiro de 2019, testemunhei um rapaz e seu pai 

idoso, com mobilidade reduzida, usando uma bengala e tentando caminhar pelas 

ruas do Centro Histórico com a assistência do filho. Diante disso, não hesitei em 

abordá-los através de uma conversa informal, perguntando sobre a experiência 

deles em andar por lá. Segundo o rapaz, eles eram de Taubaté (SP) e disse que os 

pais, quando se casaram, foram à Paraty para lua de mel. Depois disso, havia 

muitos anos que não visitavam a cidade. Mesmo sabendo do calçamento irregular, 
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da difícil caminhabilidade, ainda assim retornaram. Infelizmente, devido à falta de 

acessibilidade, seu pai ficou a maior parte do tempo sentado na Praça da Matriz. O 

rapaz disse que realmente algo precisa ser feito para que essas pessoas com 

mobilidade reduzida possam caminhar com mais segurança e autonomia naquelas 

ruas. Ele disse não ter ideia de como isso poderia ser feito, talvez havendo uma 

calçada lisa nas laterais das ruas. A figura 57 traduz esta cena. 

 

Figura 57 – Pai com mobilidade reduzida e seu filho numa rua do Centro Histórico. 
 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

Inusitadamente, durante o diálogo entre mim, o rapaz e seu pai, fomos 

abordados por um homem que disse ter ouvido o assunto e identificou-se como 

morador do bairro Jabaquara, em Paraty. O homem disse ter um projeto, que ainda 

não foi apresentado para a Prefeitura ou algum órgão responsável, mas que poderia 

ser implantado para ofertar um triciclo elétrico a ser usado nas ruas do Centro 

Histórico, a fim de promover autonomia às pessoas com dificuldades de mobilidade. 

O rapaz afirmou ter feito no triciclo elétrico um teste, com o percurso Jabaquara - 

Centro Histórico, isto é, entre 2,0 e 2,8 km de distância e que foi bem-sucedido. 

Quando o indaguei se aquele senhor com bengala conseguiria usar o triciclo, ele 

atestou positivamente sob a alegação que seria uma espécie de moto elétrica, em 

que a pessoa só aperta um botão e pilota, não precisando pedalar ou algo assim. 

Morador do Bairro Jabaquara 
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A propósito, o entrevistado 4, da Secretaria de Urbanismo, mencionou que 

um meio alternativo já havia sido testado por algum tempo em Paraty, mas foi 

descontinuado. A saber: 

 
Em relação ao fluxo, um tempo atrás eu andei vendo também umas 
cadeiras com rodas cheias, com rodões de borracha em que o 
balanço era bem tranquilo, e que as pessoas se locomoviam. 
Existiam essas cadeiras, tipo um laboratório que tentaram implantar 
isso, e eu acho que a empresa fornecedora disponibilizou durante um 
tempo [...]. Eram tipo cadeiras de rodas, mas com rodões, e que 
melhoravam a questão do conforto, porque uma cadeira de rodas, 
por exemplo, lá com aquela roda fina, acho que não atrai as pessoas 
com deficiência. Eu não sei se esses rodões caíram na graça das 
pessoas (ENTREVISTADO 4). 
 
 

Todavia, nenhum dado oficial foi encontrado a respeito de tais cadeiras e o 

entrevistado não soube informar o ano e a empresa desse projeto-piloto. 

Enfim, continuando com as diretrizes dos Cadernos Técnicos, as 

intervenções que visam à mobilidade e acessibilidade urbanasserão um estímulo 

para que estabelecimentos comerciais (bares, restaurantes, hotéis, lojas) e 

institucionais sejam também adaptados (RIBEIRO, 2014). O entrevistado 3, da 

Secretaria Municipal de Turismo, concorda: 

 
 

[...] Eu não vou investir numa coisa que eu sei que... eu vou esperar 
o poder público fazer, se fizer... Eu tenho a visão comercial, eu quero 
receber o “cara” bem, quero que ele venha, independente do que ele 
seja, pra onde ele vai, se ele, me desculpe, se ele é portador de 
deficiência ou não, ele tem que ser bem tratado de todas as formas, 
mas eu entendo a visão do comerciante. Ele não vai fazer... por isso 
que para deficiência só tem uma pousada, o comerciante não vai 
investir na pousada dele porque ele sabe que Paraty não é um 
atrativo para essas pessoas. A cidade é difícil para acessar a pessoa 
comum, mas eu acho que o comerciante, na verdade, vai comprar a 
ideia, a partir do momento em que o poder público fizer a 
transformação; ele não vai fazer antes nunca, porque eu também não 
faria, sendo sincero. O portador de deficiência vai vir para a cidade 
quando ela se mostrar uma cidade amiga desse tipo de pessoa, ele 
vai vir automaticamente, vai ter outro tipo de público, outro tipo de 
turismo e acho que é um turismo que vai trazer muita rentabilidade 

(ENTREVISTADO 3). 
 
 

Entretanto, as ações para acessibilidade devem estar articuladas com as 

intervenções de infraestrutura, como abastecimento de água, esgoto sanitário, 
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pavimentação, drenagem e embutimento de fiação elétrica (RIBEIRO, 2014). Em 

relação a isso, o entrevistado 2, do IPHAN, pronunciou-se: “hoje o que se anseia 

pela população e pelos gestores é que se faça o saneamento. Esse é o ponto 00 de 

tudo em Paraty a ser realizado, e seja feita a recuperação do calçamento, 

resgatando as características do caimento das ruas”. Em conformidade, Ribeiro 

(2014) diz que trabalhar somente a questão da pavimentação para a acessibilidade, 

sem antes resolver os problemas relativos às infraestruturas básicas, é um 

desperdício de recursos financeiros. 

Conforme visto, a supressão de barreiras nos acessos aos bens culturais 

deve ser executada em parceria entre as instâncias governamentais e até com as 

não governamentais. Assim, qual seriam os documentos municipais que assumem a 

necessidade de realizar-se a acessibilidade em Paraty? Eis aqui alguns deles. 

A Prefeitura Municipal de Paraty aprovou e sancionou a Lei n°1.114 em 30 

de março de 1999, sobre o acesso de deficientes físicos ao Centro Histórico de 

Paraty. Nela, os deficientes físicos, cuja deficiência os impeça de locomoverem-se a 

pé pelas ruas do Centro Histórico, passaram a ter garantido o direito de ingressarem 

no bairro em automóveis, mas somente para circular pelas ruas, sendo proibido 

estacionar (PARATY, 1999). Porém, isso não resolve o problema de fruição de um 

cadeirante que deseja passear, conhecer o patrimônio Centro Histórico. 

Anos depois, a Prefeitura homologou a Lei n°1.900 em 12 de julho de 2013, 

dispondo sobre o fim dos obstáculos arquitetônicos nas edificações públicas para 

pessoas com deficiência e mobilidade reduzida no município de Paraty. A lei valida 

nos artigos 6° e 10°, respectivamente: 

 
 

Artigo 6° - As vias públicas, os parques, as praças e os demais 
espaços de uso público existente, assim como, as respectivas 
instalações de serviços e mobiliário urbanos deverão ser adaptados, 
obedecendo-se ordem de propriedade que vise à eficiência das 
modificações, no sentido de promover mais ampla acessibilidade às 
pessoas portadoras de necessidades especiais ou com mobilidade 
reduzida; 
Artigo 10° - Cabe à Prefeitura promover a supressão de barreiras 
urbanistas, arquitetônicas, de transporte e comunicação, mediante 
ajuda técnica, adotando novas tecnologias para os equipamentos 
públicos, postos à disposição das pessoas portadoras com 
necessidades especiais ou com mobilidade reduzida, garantindo 
pleno exercício dos seus direitos básicos de mobilidade e 
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acessibilidade em conformidade com a Lei Federal 10.098/2000, 
regulamentada pelo Decreto Federal 5.296/2004 (PARATY, 201361). 

 
 

Ademais, no mesmo ano, outra lei tramitou e foi aprovada pela Prefeitura. A 

Lei n°1.931 de 30 de dezembro de 2013, deliberando sobre a criação do Conselho 

Municipal da Pessoa com Deficiência no município de Paraty, composto por 14 

membros, 7 titulares e 7 suplentes, 5 governamental e 2 sociedade civil, 

respectivamente, representantes da Secretaria de Finanças, Secretaria de Saúde, 

Secretaria de Promoção Social, um membro da APAE e 2 membros de Entidade 

Civil (PARATY, 2013, artigo 6°). Mediante essa lei, o Conselho Municipal deveria 

fiscalizar e assegurar para a pessoa com deficiência: 

 
 

VI – Direito ao Esporte, Cultura, Lazer e Turismo: fiscalizar e orientar 
para que seja implantada e implementada no município, políticas 
públicas de esporte, cultura, lazer e turismo para pessoa com 
deficiência (incluindo autismo e albinismo), com transtornos globais e 
com altas habilidades/superdotação, contemplando: 
A – Destinação de recursos públicos para a criação e a adaptação 
de espaços físicos públicos e privados acessíveis, 
considerando o desenho universal, inclusive visando projetos 
esportivos para desporto, culturais e turísticos;   
D – Implantação de programas de turismo acessível, alinhados à 
política municipal de turismo; 
E – Adequar a criar espaço cultural multiuso considerando o 
desenho universal, bem como promover eventos culturais com 
participação das pessoas com deficiência com o objetivo de 
promover a inclusão social. Fazer cumprir a lei de acessibilidade 
universal em todas as atividades e eventos culturais, por 
exemplo, interpretação em Libras (PARATY, 2013, grifo nosso62). 

 
 

Todavia, atualmente, nenhuma referência a esse Conselho foi encontrada 

em páginas eletrônicas, diários oficiais e outros documentos. Porém, em um contato 

informal com uma das mães da AME Paraty, fui informada que tentaram fazer esse 

Conselho, que na época era representado pela APAE Paraty, mas ela não sabia se 

foi consolidado. Hoje em dia, segundo ela, o que existe é o Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e Adolescentes (CMDCA)63 na cidade, que não trata 

especificamente das PCD. 

                                                           
61Documento publicado não paginado. 
62Documento publicado não paginado. 
63Informação disponível em: http://www.cmdcaparaty.com/. Acesso em: 24 ago. 2019. 
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Por fim, a Prefeitura expediu o Projeto de Lei Complementar nº 15 em 2016, 

acerca do uso, ocupação e parcelamento do solo para fins urbanos e estabelecendo 

o zoneamento do Município de Paraty. Neste projeto, o capítulo I, seção VII, artigo 

11, ordenaquea calçada deve atender a requisitos, dentre eles: “ter nas 

extremidades dos quarteirões, junto ao meio fio, rampa de acessibilidade de 

pedestres e pessoas com deficiência de mobilidade” (PARATY, 2016). 

Diante de tudo, qual seria uma possível solução para acessibilizar o Centro 

Histórico de Paraty? Ainda que esse trabalho não se propôs a dar soluções para 

essa questão, mas de suscitar a reflexão sobre essa temática, alguns palpites foram 

dados na pesquisa de campo e que trarei à luz nas considerações finais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nos capítulos anteriores, durante a discussão desse trabalho, algumas 

conclusões já foram apresentadas. Portanto, essa seção não pretende repeti-las, 

mas apontar possíveis caminhos para a problemática da inacessibilidade do 

Patrimônio Mundial Paraty, em especial, do seu Centro Histórico, que foram 

sinalizados ao longo da pesquisa, afinal,como expressou o poeta Carlos Drummond 

de Andrade (1930, apud Machado, 2002): 

 
 

No meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do 
caminho. Tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. 
Nunca me esquecerei desse acontecimento, na vida de minhas 
retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho, 
tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho (ANDRADE, 
1930 apud MACHADO, 200264). 

 
 

Destarte, o entrevistado 3, da Secretaria de Turismo, expressou que: 

 
 

O bem público, a acessibilidade está acima dessas questões de ser 
um patrimônio histórico. A acessibilidade é um direito de ir e vir. Está 
na Constituição. É uma questão de inclusão social também porque 
essas pessoas, de alguma forma, estão excluídas de Paraty 
(ENTREVISTADO 3). 

 
 

De acordo com ele: 

 
 

Acredito que o bem maior é o Artigo 5° da Constituição. Me desculpe 
o IPHAN, me desculpe pedra, me desculpe a beleza arquitetônica... é 
claro que a gente tem que achar um meio termo. Mesmo que seja 
uma coisa mais simples. Eu comecei a rabiscar medidas, me falaram 
que a gente pode fazer um calçamento removível. Na Rua do 
Comércio é um pouco inviável, mas se eu faço naquela rua entre o 
Margarida Café, do lado, é uma rua que tem pouco transeunte. Se 
você faz toda uma rampa de acesso na entrada, perto da Praça do 
Chafariz e vai até lá na esquina do píer, é uma rua que não tem 
muita intervenção, você faz um lado do calçamento... esse canteiro, 
essa calçada de rampa (ENTREVISTADO 3). 

 
 

Por sua vez, o entrevistado 2 do IPHAN nos diz: 
                                                           
64Documento publicado não paginado. 
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O que a gente entende como possível e que já foi pensado inúmeras 
vezes, e acho que o quanto a academia puder contribuir com isso, 
acho que é super importante porque traz à tona e pode definir 
caminhos para nos auxiliar, que era fazer um caminho, pelo menos, 
em todas as edificações, nas igrejas, especialmente, na Casa de 
Cultura, no Paço da Paixão, enfim, fazendo uma rota, passando pela 
Praça da Matriz que possibilitasse uma rota acessível. Isso foi o que 
a gente pensou para o sítio, mas que ainda não foi viabilizado por 
todos esses motivos que estou explicando, e inclusive, do 
calçamento. Para mim, fazer o esgoto e fazer o calçamento, a 
questão da acessibilidade está atrelada a tudo isso. [...]E a questão 
do piso... o piso é de pedra e como fazer? Então a gente acha que a 
capistrana é um bom partido para se fazer a rota acessível central, 
exatamente porque é a única área plana que se tem ou colado nas 
edificações, mas aí é a calçada, e não convém, até pelo tamanho da 
calçada. Então, a gente entende que o caminho a ser desenhado 
seria por aí (ENTREVISTADO 2). 

 
 

O entrevistado 4, da Secretaria de Urbanismo, no que lhe concerne, 

posicionou-se: 

 
 

Mas eu também não seria contra de ter o piso “pé de moleque” e ter 
um fluxo distinto, um plano de pavimentação diferente, um pouco 
mais regular, já que seria de repente a questão da vontade política, 
que eu digo, seria grana, de trocar todo o pavimento do Centro 
Histórico seria uma coisa muito emblemática também. De repente 
fazer uma pequena porção, um pequeno trecho, como se fosse uma 
faixa com um percurso um pouco mais... assim... reduzido, não 
precisa alcançar tudo, para tentar mitigar essa questão do turista 
com deficiência e com dificuldade de mobilidade.E um representante 
me procurou com um estudo preliminar de um calceteiro que faria 
justamente essa faixa que nós estamos conversando aqui. Então 
existe sim uma intenção dos comerciantes de trazer à tona essa 
questão porque eles entendem que é um diferencial, hoje em dia é 
um diferencial, não sei se existe um selo, eu sei que ele estava 
propondo isso. Sou entusiasta disso aí (ENTREVISTADO 4). 

 
 

Em concordância, o entrevistado 3, da Secretaria de Turismo preconizou: 
 
 

Eu não acredito no poder público para fazer grandes projetos. Vamos 
fazer tudo isso aqui de uma vez só. Eu não acredito. Eu sou a 
pessoa que pensa assim: vamos fazer uma coisa simples e pequena, 
e vamos ver se dá certo? Deu certo? Aumenta mais. Porque às 
vezes a solução vem grande e não dá certo. Gasta-se muito e você 
não tem nenhum resultado. Então a ideia é: uma rua! Vamos fazer 
uma rua e vê o que acontece? A gente apanha, o pessoal vai 
reclamar, vão falar que a gente fez errado... mas não tem problema. 
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E aí? Deu certo? Vamos fazer outra? E aí, vai se construindo. 
Eupenso nisso para tudo. Acho que a questão da acessibilidade para 
a Prefeitura, uma das metas nossas para esse ano é tentar fazer um 
corredorzinho desses. Um! E aí, eu não ia fazer com dinheiro público, 
eu ia aportar para a iniciativa privada, porque é um chamariz muito 
grande, tipo um banco... vamos fazer assim... aí, também depende 
da boa vontade. Porque tirar isso do poder público é complicado. 
Fazer ele comprar essa ideia, o governante, é muito difícil! Mas 
quando parte para o privado e dá certo, aí todo mundo quer aparecer 
[...] (ENTREVISTADO 3). 

 
 

Perante o exposto, cabe aqui uma breve reflexão. Tanto o entrevistado 4, 

quanto o entrevistado 3, alegam que a implementação da acessibilidade em Paraty 

seria um “diferencial”, algo que destacaria a cidade trazendo mais visibilidade para 

ela e para aqueles que a concretizassem. Por consequência, traria mais benefício 

econômico. Entretanto, o que defendo neste trabalho é mais do que um status, é um 

direito legal e social do cidadão de ir e vir com independência e segurança, graças à 

acessibilidade. 

Ademais, o entrevistado 3, da Secretaria de Turismo, ponderou se a 

acessibilidade seria fixa ou removível. Segundo ele: 

 
 

Mas isso tem que ser muito bem estudado porque o IPHAN não vai 
liberar uma coisa fixa. Tem que ser um “fixo removível”. Que vá ficar 
para a vida toda?Se você vai no cinema hoje, ele tem uma rampinha, 
é um “fixo removível”, ninguém tira, vai ficar ali. Entendeu? Seria 
mais ou menos isso. Eu penso que tem que começar com um projeto 
piloto. Faz uma rua e vamos ver o que acontece... Uma coisa que eu 
pensei. Eu posso estar falando uma besteira. Mas foi o que eu 
pensei... intervir de uma forma pequena, mas pode... mas e se a 
gente fizesse as entradas das lojas sendo removíveis? Aí vem o 
cadeirante e avisa. A cidade não vai encher de cadeirantes, a loja 
bota uma plaquinha: “cadeirante, chama a loja” e a loja vai e põe (a 
rampa), e assim começa... (ENTREVISTADO 3). 

 
 

Oentrevistado 2 do IPHAN sintetizou: 

 
 

Como não foi avançado o projeto, acho que essas coisas todas 
viriam à tona em decorrência do planejamento como um todo. 
Por isso, tem que ter um planejamento maior do que o de cada 
prédio, entende? (daqueles) que atuam sobre esse sítio 
(ENTREVISTADO 2). 
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Em suma, se não há impedimentos legais, arquitetônicos, urbanísticos e 

patrimoniais, o que está faltando para que Paraty seja uma cidade acessível para as 

pessoas com deficiência? Que a acessibilidade atitudinal seja a primeira! Pois: 

 
 

É uma cidade igual a um sonho: tudo o que pode ser imaginado, 
pode ser sonhado, mas mesmo o mais inesperado dos sonhos é um 
quebra-cabeça que esconde um desejo, ou então o seu oposto, um 
medo. As cidades, como os sonhos, são construídas por desejos e 
medos, ainda que o fio condutor de seu discurso seja secreto, que as 
suas regras sejam absurdas, as suas perspectivas enganosas e que 
todas as coisas escondam uma outra coisa. De uma cidade, não 
aproveitamos as suas sete ou setenta e sete maravilhas, mas a 
resposta que dá às nossas perguntas (CALVINO, 1990, p. 44). 

 
 

Por fim, esse trabalho não objetivou concluir a questão, mas refleti-la para 

toda a sociedade, a fim de que algo concreto seja realizado por aqueles que têm 

essa responsabilidade e seja demandado por aqueles que têm esses direitos, pois 

“quem tem olhos de ver, veja; quem tem ouvidos de ouvir, ouça” (ANÔNIMO). 

Espera-se que essa pesquisa perpetue pelos anos, bem mais que pedras no 

destino. Que ela seja um ponto de encontro, um dia marcado, para que, desde 

então, pessoas com deficiência e Paraty possam caminhar juntas pela vida, como 

poetizado por Cora Coralina: 

 
 

Nas palmas de tuas mãos, leio as linhas da minha vida. Linhas 
cruzadas, sinuosas, interferindo no teu destino. Não te procurei, não 
me procurastes; íamos sozinhos por estradas diferentes. 
Indiferentes, cruzamos. Passavas com o fardo da vida… Corri ao teu 
encontro. Sorri. Falamos. Esse dia foi marcado com a pedra branca 
da cabeça de um peixe. E, desde então, caminhamos juntos pela 
vida (CORALINA, 1965, p. 24). 

 
 

Dessa forma, Paraty possa não só ser conhecida como a representação da 

memória de um passado estático e longínquo, mas que ela possa ser a identificação 

de um presente inclusivo e testemunhal para as gerações que hão de vir, então: 

 
 

Não te deixes destruir, ajuntando novas pedras e construindo novos 
poemas. Recria tua vida, sempre, sempre. Remove pedras e planta 
roseiras e faz doces. Recomeça. Faz de tua vida mesquinha um 
poema. E viverás no coração dos jovens e na memória das gerações 
que hão de vir [...] (CORALINA, 1983, p. 40).  
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA 

ENTREVISTA 

 
Convidamos o (a) Sr. (a) para participar da pesquisa, desenvolvida no 

Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Turismo da Universidade Federal 
Fluminense (UFF). 

Em linhas gerais, a intenção dessa pesquisa é refletir criticamente sobre o 
fenômeno turístico e seus aspectos sociais, culturais e ambientais, analisando-os em 
sua complexidade e diversidade, em seus múltiplos tempos e espaços, e 
investigando atores e relações sociais que compõem a dinâmica turística. 

A coleta de dados da pesquisa será desenvolvida através de referencial 
teórico, observação direta em campo e por meio de entrevistas com alguns 
voluntários que concordarem com o termo de consentimento.  

Esclarecemos que a pesquisa não envolve riscos para o entrevistado, que 
não haverá remuneração financeira e nem benefícios de qualquer natureza para 
essa participação.  

Os dados obtidos serão utilizados apenas para fins dessa pesquisa e em 
publicações de artigos. Quanto à identidade do entrevistado, esta poderá ser 
revelada publicamente ou não, com consentimento do próprio, conforme escolhido 
abaixo: 
(   ) identidade revelada publicamente  
(   ) identidade não revelada publicamente  
(   ) com gravação 
(   ) sem gravação 

Assim, se você entendeu a proposta da entrevista e concorda em ser 
entrevistado, por favor,assine esse Termo, dando o seu consentimento formal.  

Desde já, agradecemos pela compreensão e voluntariedade.  
 
Mestranda: Luciana Rodrigues. 
Orientador da Pesquisa: Prof. Dr. Bernardo LazaryCheibub. 
 
____________________________________  

Assinatura do entrevistador 
 
Observação: 
_______________________________________________________________ 
 
Eu,_________________________________, (ex) Profissional 
do_____________________________como voluntário (entrevistado), concordo com 
o que foi acima citado e livremente dou o meu consentimento para a realização da 
coleta de dados da pesquisa de Mestrado da UFF. 
 
Rio de Janeiro, _____ de ____________ de 20____. 
 
____________________________________  

Assinatura do entrevistado 
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APÊNDICE B– ROTEIRO PRELIMINAR PARA ENTREVISTAS 
SEMIESTRUTURADAS  

 
 

1. Data da entrevista 
 

2. Local da entrevista 
 

3. Horário 
 

4. Apresentação do entrevistador 
 

5. Entrevistador fala brevemente sobre seu projeto de pesquisa e razão 
acadêmica ou pessoal pela escolha de Paraty como objeto dessa pesquisa. 
 

6. Nome do entrevistado 
 

7. Formação do entrevistado 
_ Qual é a sua formação? 

8. Função/Cargo do entrevistado 
_ Qual é o seu cargo atual e suas atribuições no IPHAN? 

9. Histórico profissional do entrevistado até chegar ao cargo atual. 
_ Conte-me sobre sua trajetória profissional até chegar ao cargo atual. 

10. Relação do entrevistado com Paraty (nascido, morador, etc). 
_ O que o/a senhor(a) poderia me dizer sobre a sua relação com Paraty ? 

11. Outras Perguntas: 
 

_ Paraty é uma cidade Tombada. O que o/a senhor(a) poderia me falar sobre seus 
Tombamentos? 

_ Qual é a participação da população paratiense no planejamento do IPHAN de 
proteção da cidade? 

_ O/Asenhor(a) faz parte do Comitê Gestor do Sítio Patrimônio Mundial na Cidade 
do Rio de Janeiro? O que poderia nos falar sobre a candidatura de Paraty à 
Patrimônio Mundial pela UNESCO? 

_ O que o/a senhor(a) poderia falar sobre o Programa Nacional de Mobilidade e 
Acessibilidade Urbana em Áreas Tombadas? 

_ De 2005 a 2011, a senhora foi Chefe do Escritório Técnico da Costa Verde 
(Paraty).  Nessa época, a senhora fez o acompanhamento para orientação e 
fiscalização das Obras de Cabeamento Subterrâneo de Rede Elétrica e Nova 
Iluminação Pública do Bairro Histórico, em Paraty/RJ, realizada por consórcio 
contratado pela Concessionária AMPLA. O que o/a senhor(a) poderia falar sobre a 
execução dessas obras? 
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_ Em Paraty, parece haver um paradoxo entre Tombamento e Acessibilidade. 
Baseado na sua experiência, como garantir a acessibilidade dos turistas com 
deficiência e mobilidade reduzida aos casarios e às ruas do centro histórico de 
Paraty? 

_ Qual é a relação entre o tombamento da cidade e os cadeirantes, digo, como 
tornar Paraty, principalmente seu Centro Histórico, acessível aos cadeirantes? 
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APÊNDICE C– TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA (ENTREVISTADO 1) 
 

Entrevista realizada com Profissional do IPHAN, que prefere manter sua identidade 
não revelada. Por isso, iremos chamá-lo aqui de ENTREVISTADO 1. O 
ENTREVISTADOR foi a pesquisadora desse trabalho, Luciana Rodrigues. 

ENTREVISTADOR – Vamos começar uma entrevista, hoje dia 06 de agosto de 
2018, no IPHAN Superintendência Rio de Janeiro, são aproximadamente 17h00 da 
tarde. Sou Luciana Rodrigues, Mestranda em Turismo do PPGTUR (Programa de 
Pós-Graduação em Turismo) da Universidade Federal Fluminense. Estou 
entrevistando uma profissional do IPHAN, para meu projeto de pesquisa e escolhi 
Paraty como objeto dessa pesquisa. O tema é “Acessibilidade de Pessoas com 
Deficiência em Paraty”. Então, vamos começar nossa entrevista.  

ENTREVISTADOR - Qual é o seu nome completo? 

ENTREVISTADO 1 -  ... (O entrevistado 1 solicitou para seu nome não ser 
divulgado) 

ENTREVISTADOR - Qual é sua formação? 

ENTREVISTADO 1 - Eu sou Historiadora, Professora-Historiadora, Bacharelado e 
Licenciatura, Mestre em História e Doutora em Arquitetura. 

ENTREVISTADOR - Qual é o cargo atual que você tem no IPHAN? Você é do 
IPHAN Superintendência Paraty? 

ENTREVISTADO 1 - Não. A Superintendência é do Rio. Paraty é um escritório 
técnico ligado à Superintendência do Rio. Eu sou servidora da Superintendência do 
Rio e atuo em Paraty como Chefe-Substituta. Estou em exercício porque o cargo de 
chefia está vago, mas já saiu a Portaria de uma nova chefe, com previsão dela 
assumir. Então, por enquanto, estou em exercício lá por conta disso. 

ENTREVISTADOR – E quais são suas atribuições nessa função atual? 

ENTREVISTADO 1 – São as mesmas atribuições de um chefe. A gestão tanto 
administrativa quanto técnica, fiscalização do bem tombado, que no caso é o 
município de Paraty. Além disso, o escritório técnico conta com um raio de atuação 
que é maior que o município de Paraty. Ele trabalha com Paraty, Mangaratiba e 
Angra. Mas como temos uma equipe diminuta tecnicamente, no caso conta só com 
quem está na chefia, o que acontece é que usamos um aporte técnico da 
Superintendência do Rio para ajudar nessa fiscalização. Então, temos mais dois 
técnicos que também atuam na fiscalização do espaço, principalmente, Angra, 
Mangaratiba e também no Centro Histórico (de Paraty), porque como minha 
formação é História, não sou Arquiteta, alguns tipos de fiscalização ligados aos bens 
edificados eu não posso fazer, como obras, por exemplo. Então, preciso sempre do 
aporte de um arquiteto aqui da Superintendência. 

ENTREVISTADOR – Mas em Paraty são quantos funcionários, em média, no 
IPHAN, diretamente em Paraty?  
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ENTREVISTADO 1 – Só tem agora, que atuam, lotados em Paraty, temos três 
fiscais que são aqui da Superintendência e agora a nova chefe que vai ficar lotada 
lá. Fora isso, temos a equipe administrativa. 

ENTREVISTADOR – Me conta um pouquinho sobre sua trajetória profissional até 
chegar ao cargo atual. 

ENTREVISTADO 1 – Sou servidora concursada do IPHAN, concurso em 2005, e 
assumi em 2006, em Brasília na antiga Gerência do Patrimônio Arqueológico 
Natural. Depois fui transferida aqui para o Rio de Janeiro e trabalhei aqui na 
Assessoria de Arqueologia. Depois, por motivos pessoais, fui para Minas Gerais, na 
Superintendência de Belo Horizonte, trabalhei com Arqueologia, Licenciamento 
Ambiental e trabalhei bastante tempo lá com Patrimônio Imaterial. Depois, fiquei 
mais voltada para questões de tombamento. Lá em Minas, eu fiz o Doutorado em 
Arquitetura (já entrei no IPHAN Mestre), depois eu voltei pro Rio e aqui passei a 
assumir a Assessoria do Patrimônio Ferroviário que trabalha com bens acautelados 
pela 11.483, e agora trabalho com Patrimônio Ferroviário, com licenciamento 
ambiental e educação patrimonial. Nesse meio tempo, fui nomeada chefe substituta 
de Paraty e fico lá quando temos problemas de trocas de chefias. E Paraty só tem a 
chefia como cargo técnico e isso demanda que tenham outros servidores que 
possam estar lá para suprir quando há esse período de ausência de chefia. 

ENTREVISTADOR – Então, você está na verdade lotada na base Rio de Janeiro, no 
centro do Rio, mas temporariamente você está lotada em Paraty até a nova chefe 
assumir? 

ENTREVISTADO 1 – Exatamente.  

ENTREVISTADOR –  Como foi a sua mudança para Paraty? Você mora em Paraty, 
fica lá e vem para o Rio? 

ENTREVISTADO 1 - Eu fico durante a semana em Paraty e venho para o Rio nos 
finais de semana. Mas às vezes fico lá nos finais de semana também, como foi 
agora no caso da FLIP em que fiquei lá dois finais de semana diretos. 

ENTREVISTADOR – Como foi a atuação do IPHAN na FLIP? 

ENTREVISTADO 1 – Esse ano foi uma inserção muito legal. O IPHAN atuando em 
parcerias, houve várias oficinas, em abril foi feito um trabalho de educação 
patrimonial junto ao setor educativo da FLIP, e com uma técnica responsável pelo 
setor em Brasília que desenvolveu umas oficinas nas escolas. O resultado dessas 
oficinas que ela iniciou lá foi apresentado na FLIP. Teve uma sessão, um mapa de 
narrativas que tinha relação com essas oficinas. Além disso, o escritório agora está 
com uma exposição dos resultantes dessas oficinas. Então foram estandartes que 
crianças fizeram dos seus mapas afetivos, das narrativas patrimoniais, sobre o que 
eles consideram patrimônio do seu território. Isso foi bem interessante e está 
exposto lá. 

ENTREVISTADOR - Isso foi feito só com as escolas de Paraty ou com escolas de 
Mangaratiba e Angra também? 
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ENTREVISTADO 1 – Só com as escolas de Paraty porque foi uma ação fomentada 
pelo educativo da FLIP que chamou o IPHAN como parceiro. E foi feito com escolas 
de várias escolas do centro de Paraty, com as escolas das áreas quilombolas, das 
ilhas. Foi bem diversificado. E também houve oficinas de fotografia voltadas à 
questão do patrimônio para formação dos jovens repórteres, que é um programa do 
educativo. Tivemos também lançamento de livros, exposição na casa. Foi bem legal. 

ENTREVISTADOR – O tema da educação patrimonial é geralmente trabalhado nas 
escolas ou foi trabalhado devido à FLIP? 

ENTREVISTADO 1 – Devido à peculiaridade de Paraty ser um município tombado, a 
relação das comunidades com o patrimônio cultural é uma relação há bastante 
tempo já consolidada. Eles estão acostumados, eles ouvem o que é patrimônio, às 
vezes, mesmo que eles tenham uma perspectiva de patrimônio, que não é o 
patrimônio acautelado pelo Estado, mas os próprios patrimônios reproduzidos pelas 
comunidades, eles estão vivendo isso cotidianamente. E o que é mais interessante 
nessa questão é chamar atenção, dar visibilidade tanto aos patrimônios que eles 
(re)produzem e são importantes (porque também são patrimônio), quanto a 
compreensão do patrimônio do Estado, o que é tombamento, os instrumentos de 
proteção; então, é um trabalho que deve ser feito em duas frentes. Pelo o que eu 
entendi, mas não posso falar com exatidão para você, mas pelo o que entendi da 
Secretaria de Educação de Paraty, é uma proposta deles, porque o patrimônio 
sempre trabalham através da relação daquelas pessoas com o território, com o meio 
ambiente, com seus recursos, enfim, parece que existe uma proposta da prefeitura 
de formalizar no currículo uma disciplina ou vai trabalhar a transversal, não sei, de 
oficializar essa temática da educação patrimonial. 

ENTREVISTADOR – Como é a relação da comunidade paratiense com a questão 
do tombamento, da preservação do patrimônio, além dos alunos das escolas? 

ENTREVISTADO 1 – Como é um tombamento antigo, a comunidade paratiense já 
sabe que existe esse tombamento há muito tempo, os locais estão acostumados 
com isso, eles respeitam, eles têm a noção do que pode, quais são os cuidados que 
se deve ter; enfim, para a comunidade, os nascidos e criados em Paraty ou estão lá 
há muito tempo, lidar com patrimônio está enraizado, eles lidam com isso de forma 
natural. 

(Pausa na entrevista) 

(Continuação da entrevista) 

ENTREVISTADOR – Paraty é uma cidade tombada. O que a senhora poderia me 
falar de seus tombamentos atuais? 

ENTREVISTADO 1 – O município é tombado, e fora isso, nós temos tombamentos 
isolados de alguns monumentos e igrejas com seus acervos, são tombamentos 
isolados dentro do tombamento mais amplo do município. Isso é uma questão. As 
igrejas do centro histórico são tombadas pelo IPHAN. Existe um tombamento 
também pelo Estado, é um tombamento mais novo, que são das comunidades do 
litoral, os caiçaras. Não sei muito bem explicar, sei que são tombamentos que se 
restringem a faixa litorânea e trabalha mais a perspectiva da configuração dessas 
comunidades, mas não sei dar maiores detalhes sobre como é esse tombamento. 
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ENTREVISTADOR – Há processos em andamento ou a previsão de futuros 
tombamentos em Paraty especificamente? 

ENTREVISTADO 1 – Não. Como já é uma cidade tombada e como já temos bens 
tombados, não. Temos outros tipos de bens com outros acautelamentos, por 
exemplo, a Festa do Divino que foi registrada como patrimônio imaterial faz dois ou 
três anos, temos sítios arqueológicos que têm outro tipo de proteção, como a 
3924/1961, isso lá naquele território. E estou falando de instrumentos de proteção do 
IPHAN. Mas como temos vários tipos de instrumentos, acaba que um vai 
complementando o outro. Então, um tombamento novo ali, uma vez que aquele 
território inteiro é tombado, acho que não é provável, nem temos nada aberto para 
Paraty, tem um processo de tombamento aberto para Angra, alguns em instrução, 
Mangaratiba não lembro. Mas Paraty não. 

ENTREVISTADOR – O IPHAN tem um projeto que é o PAC CIDADES 
HISTÓRICAS. O que significa o PAC para a comunidade de Paraty. Esse PAC não 
aconteceu no município, pelo o que me consta, há alguma previsão dele acontecer 
em Paraty? 

ENTREVISTADO 1 – Sobre o PAC não posso te falar, eu não sei. Sei que teve uma 
proposta em 2009, não sei se aconteceu ou não, não sei em detalhes. 

ENTREVISTADOR – Sei que aconteceu em algumas cidades, mas em Paraty, que 
eu saiba não... 

ENTREVISTADO 1 – teve uma proposta em 2009, mas não sei se foi só uma 
proposta ou se foi efetivado, implantado, isso não posso te ajudar. Sei que esse ano, 
não tem. 

ENTREVISTADOR – Na sua opinião, Paraty é uma cidade que valoriza seu 
patrimônio numa perspectiva inclusiva e acessível? 

ENTREVISTADO 1 – Depende o que você entende por inclusiva e acessível... 

ENTREVISTADOR – Vou especificar: o IPHAN tem um Plano de Mobilidade e 
Acessibilidade Urbana através de um Programa Nacional de Mobilidade e 
Acessibilidade Urbana em Áreas Tombadas. Seria nesse sentido. Como está o 
andamento desse plano? Existe alguma probabilidade dele ser implantado em 
Paraty? 

ENTREVISTADO 1 – Como fico em Paraty em períodos, por acaso nesses períodos 
em que eu fiquei e fico como chefe, não há nenhuma iniciativa nesse sentido. A não 
ser algumas preocupações, por exemplo, projetuais, então se alguém faz algum 
projeto de algum equipamento público tem essa preocupação em trabalhar essa 
questão do desenho universal, de acessibilidade, mas para aquele projeto 
especificado ali, não como um projeto de cidade... 

ENTREVISTADOR – Você pode exemplificar? 

ENTREVISTADO 1 – Eu não sei porque não sou eu que analiso. É isso. Eu sei que 
tem. Alguns casos é pedido, é obrigatório. Mas como não sou arquiteta, não sou eu 
quem analiso esses projetos. E mesmo que se tenha se pensado em um projeto e 
execução, não sei o que foi feito para trás, o que foi pensado. O ideal seria você 
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conversar com antigos chefes, arquitetos, ou que tenham pegado esse momento 
desse projeto, porque acho que ele foi de 2010, faz um tempinho. E na época eu 
nem trabalhava com a questão de acessibilidade nos centros históricos. Eu 
trabalhava com arqueologia, então, era um outro universo. Aliás, seria bom você 
verificar como está esse andamento, em termos do IPHAN, lembro que era um 
projeto a ser implantado nacionalmente. 

ENTREVISTADOR – No caso de Paraty, parece haver um paradoxo entre 
Tombamento e Acessibilidade, como se devido ao tombamento não pudessem ser 
adaptados ou até adequados alguns imóveis ou equipamentos para que haja uma 
acessibilidade total para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Baseada 
na sua experiência, como que o IPHAN poderia garantir essa acessibilidade aos 
turistas e moradores que têm deficiência ou mobilidade reduzida, ao centro histórico, 
por exemplo? 

ENTREVISTADO 1 – Esse é o tipo de pergunta que é para o escritório técnico. Eu, 
como historiadora de formação, vou me isentar de falar sobre isso. O ideal seria que 
você procurasse um arquiteto. Sei que alguns projetos pontuais de equipamentos 
públicos que há essa exigência, lógico, se estuda. Tem que se desmistificar, se 
desconstruir o mito de que é tombado e não se pode fazer nada. Isso não existe. 
Porque é tombado por alguns valores e esses valores sofrem alterações, seus 
significados e sentidos de acordo com o tempo, nada é uma coisa estancada, então, 
tem que ver qual é a necessidade de cada tempo, então, isso é uma questão muito 
discricionária, pode ter planos gerais, mas é uma coisa muito discricionária do 
técnico que está analisando o projeto naquele momento, naquele contexto 
determinado. Acho que isso deve se desfazer. Sempre há uma possibilidade. Mas 
como e quando, isso não vou falar, senão vou falar uma besteira aqui... 

ENTREVISTADOR – Quero te agradecer pela entrevista e sua disponibilidade. Você 
tem mais alguma coisa a acrescentar? 

ENTREVISTADO 1 – Acho que você deveria entrevistar a ..., que é nossa 
coordenadora técnica, que por 6 anos foi chefe em Paraty. Ela tem um 
conhecimento de território fantástico. E com certeza, ela vai poder te dar vários 
detalhes, inclusive sobre essa questão do plano de mobilidade, de como ficou isso 
na época, se teve uma discussão no âmbito municipal, no escritório, então, te 
aconselho marcar com ela. Ela vai poder te ajudar muito. 

ENTREVISTADOR – Obrigada ENTREVISTADO 1 pela indicação. Vamos encerrar 
essa entrevista. 
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APÊNDICE D – TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA (ENTREVISTADO 2) 
 

Entrevista realizada com Profissional do IPHAN, que prefere manter sua identidade 
não revelada. Por isso, iremos chamá-lo aqui de ENTREVISTADO 2. O 
ENTREVISTADOR foi a pesquisadora desse trabalho, Luciana Rodrigues. 

ENTREVISTADOR: Vamos dar início à entrevista, aqui no IPHAN, Superintendência 
Rio de Janeiro. Hoje é 18 de setembro de 2018, aproximadamente 15h15 da tarde. 
Eu sou Luciana Rodrigues, sou mestranda em Turismo da Universidade Federal 
Fluminense (UFF) e vou fazer uma entrevista a respeito da minha pesquisa de 
mestrado dessa instituição. Gostaria de saber seu nome completo. 

ENTREVISTADO 2:  ... (O entrevistado 2 permitiu a publicação de seu nome, mas 
por questões éticas, ele não será divulgado). 

ENTREVISTADOR: Qual é a sua formação? 

ENTREVISTADO 2: Sou arquiteta e urbanista formada pela UFRJ, com 
especialização em gestão de obras de restauro pelo CECI (Centro de Estudos 
Avançados da Conservação Integrada) que fica em Pernambuco.  

ENTREVISTADOR: Interessante. Qual é o seu cargo atual e suas atribuições no 
IPHAN? 

ENTREVISTADO 2: Como você estava perguntando sobre Paraty*, eu fui chefe do 
escritório técnico de Paraty de 2005 a 2011. Depois eu saí do IPHAN, e retornei do 
concurso em 2014 e assumi no estado do Acre, fiquei 1 ano e meio lá. Foi quando a 
superintendente do Rio de janeiro me convidou para assumir a coordenação técnica 
na superintendência do IPHAN do Rio de Janeiro e assumi no final de 2015. 

ENTREVISTADOR: O que exatamente são suas atribuições atualmente? 

ENTREVISTADO 2: Bom, faço a coordenação dos técnicos da superintendência, 
dando também suporte técnico às ações dos quatro escritórios técnicos que temos 
vinculados à superintendência, principalmente para análise de projetos, instrução de 
processo de tombamento, enfim, toda gama de atividades da superintendência eu 
participo para que a gente dê os encaminhamentos, vamos dizer que sou “o braço 
direito” da superintendente para poder alinhar e direcionar as ações de conservação, 
preservação, normatização, relacionados ao patrimônio cultural. 

ENTREVISTADOR: E quais são esses quatro escritórios técnicos? 

ENTREVISTADO 2: Costa Verde, que pega os municípios de Angra, Mangaratiba e 
Paraty; Região Serrana, que fica em Petrópolis; Vale Médio Paraíba, que fica em 
Vassouras; e Região dos Lagos, que fica em São Pedro da Aldeia. 

ENTREVISTADOR: Me conta um pouquinho sobre sua trajetória profissional até 
você chegar ao cargo do IPHAN. 

ENTREVISTADO 2: Eu comecei como estagiária no IPHAN. Na universidade, fiz um 
desses convênios com universidades de fora e fiquei um ano na Universidade de 
Porto, em Portugal. Quando voltei, fazendo as disciplinas voltadas para história, teve 
a oportunidade do estágio no IPHAN, foi quando eu direcionei e inicialmente fiz 
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estágio na área de documentação e pesquisa do IPHAN que fica na área central, no 
Palácio Gustavo Capanema. Primeiramente fiquei lá. Depois trabalhei em escritórios 
que faziam diversos projetos. Depois fui para um escritório específico na área de 
restauração, que é o Ernani Freire Arquitetos e Associados. Depois trabalhei com o 
Rodrigo Azevedo que estava trabalhando também na época com projeto de 
restauração da Leopoldina. Daí, recebi a proposta do centro de documentação e 
pesquisa para trabalhar na publicação do inventário sobre Paraty. Foi o primeiro 
contrato que tive como arquiteta já, porque eu estava saindo da faculdade. E depois 
disso, tive a proposta de assumir em Paraty. Assumi lá com 25 anos e foi um grande 
desafio, mas foi muito importante. Construí minha família lá também, meu marido 
arquiteto vindo do Rio, a gente se estruturou em Paraty, minha filha nasceu e viveu 
lá os primeiros 5 anos de vida; enfim, tudo ficou envolto à realidade do município de 
Paraty. 

ENTREVISTADOR: E você comentou que trabalhou com a questão do inventário de 
Paraty. O que você poderia me falar sobre esse inventário?  

ENTREVISTADO 2: O inventário de Paraty foi feito em 2001 pelo IPHAN. Foi um 
convênio entre o IPHAN e as universidades do Rio de Janeiro, se não me engano, o 
de Paraty foi feito com a Universidade Gama Filho, na época, onde foram levantadas 
as informações sobre cada edificação e fez-se os levantamentos onde se permitiu 
entrar. E foi feito um sistema onde dava para se puxar, no Access, informações 
sobre o estado de conservação, de preservação de cada um desses imóveis. Tem 
uma publicação do Senado que foi feita com esse inventário, que mostra o hall dos 
imóveis. Infelizmente esse programa não teve uma grande continuidade, ficou mais 
como um inventário que é consultado pela gestão como aquele momento temporal 
com as informações que se tem, para poder fazer avaliação dos projetos 
individualmente de cada imóvel que passa. 

ENTREVISTADOR: Paraty é uma cidade tombada, como todos sabemos, ela tem 3 
tombamentos e é patrimônio nacional. O que você poderia me falar sobre os 
tombamentos, especificamente de Paraty? 

ENTREVISTADO 2: O primeiro tombamento de Paraty é de 1945, pelo estado. 
Depois ela é elegida monumento nacional em 1966; antes disso, em 1958, é 
tombado o centro histórico. Paraty tem essa particularidade em que tombou-se o 
centro histórico, mas sempre teve à tona a questão da paisagem. Então é feito o 
plano de 1972, que é o Plano de Desenvolvimento Integrado... não vou lembrar o 
nome todo, é um nome enorme, mas depois posso te dar, e teve como base os 
primeiros estudos do Conde Frederick, que fez os primeiros estudos de 
planejamento para Paraty e esse plano foi publicado em 1972, que já cria diretrizes 
tanto de preservação do centro histórico, como das áreas de entorno do centro, e 
culmina em 1974 no tombamento de todo o município. Daí, passa então o IPHAN a 
ter a ação institucional muito próxima à da prefeitura, considerando que a gente é 
ouvido em tudo que for intervenção na área tombada do município, ou seja, se 
sobrepõe a mesma área de atuação da prefeitura, então a gente precisa fazer uma 
gestão compartilhada desse sítio. 

ENTREVISTADOR: A população de Paraty tem alguma participação no 
planejamento do IPHAN de proteção da cidade, do seu patrimônio?  
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ENTREVISTADO 2: Por conta disso, para fazer o link..., em 1981 é feita as primeiras 
normativas a nível municipal e que são ratificadas pelo IPHAN; em 1983, é feito o 
código de obras, que foi feito também em conjunto prefeitura - IPHAN. Depois disso, 
tem um zoneamento geral do município que foi que subsidiou o primeiro plano 
diretor de Paraty, antes de 1996, que tem esse texto de 1996, mas ele não virou lei 
municipal; foi construído em conjunto, mas não virou lei municipal. O IPHAN adotava 
esses critérios desses mapeamentos que foram feitos em conjunto, mas a prefeitura 
não citava isso como lei municipal porque não foi promulgado.  

ENTREVISTADOR: Existe alguma razão para não ter sido promulgado, que possa 
ser falado? 

ENTREVISTADO 2: Eu desconheço exatamente o porque, mas o fato é que não foi. 
E ficou um pouco descompassada a ação institucional porque o IPHAN já usava isso 
para poder analisar todos os projetos do município e a prefeitura usava quando 
queria. Depois disso, em 2000, teve outro plano diretor com participação do IPHAN 
sempre com participação grande da sociedade, porque como o plano diretor é para 
ser participativo, o IPHAN entrava junto nisso e trazia à tona as questões de 
patrimônio cultural, mas sempre com uma discussão bastante ampla no âmbito de 
plano diretor. Esse primeiro texto foi feito, revisado e entrou como exigência os 
mapas. Em 2005, quando cheguei na cidade, estavam retomando essas discussões, 
participamos muito de reuniões públicas diversas, também discutindo as questões 
de preservação, que culminou num plano que existe hoje desde 2007. Nós 
questionamos as alterações que foram feitas no texto inicial de 2007, porque previa 
a ocupação até a cota 200, como zona urbana, e isso para nós é algo contrário ao 
que é a preservação desse sítio. Através do ministério público federal foi aberta uma 
ação civil pública contra o município em que eles não poderiam aprovar nada, sem 
ser ouvido o IPHAN.  

(toca telefone e entrevistado 2 precisa atendê-lo. Após uma breve pausa, a 
entrevista continua) 

ENTREVISTADO 2: Em 2010, sai essa sentença. Entre 2009 e 2010, a gente 
começa a fazer diversas reuniões setoriais para a revisão da portaria IPHAN, 
ratificando a lei municipal de 1981, para trazer à tona essa questão do zoneamento 
geral, para virar uma portaria geral. Começamos a fazer os trabalhos. Foi um grupo 
de trabalho montado, depois se você quiser ter acesso aos trabalhos desse grupo 
tem lá no escritório técnico sobre isso, foram feitas várias reuniões setoriais, depois 
a gente fez um jornalzinho dando publicidade e dando prazo para apresentarem 
contribuições, revisando o que dava para revisar dentro das premissas do que a 
gente entendia de preservação, e aí, foi feita a portaria de 2012, que fala sobre a 
proposta de intervenção em todo o município. Essa portaria tem um artigo que prevê 
que pode ser revista depois de 5 anos, e o município atualmente demanda que a 
gente faça a atualização, revisão dessa portaria. Nesse ínterim, a gente quando fez 
essa portaria, a gente ratifica alguns parâmetros dos órgãos ambientais, que era o 
plano de manejo da APA Cairuçu de 2005. E recentemente a APA fez revisão de 
seu plano de manejo que foi publicado esse ano ou final do ano passado. Então, já 
fica evidente a necessidade, e isso também está escrito na portaria, a necessidade 
de atualização conforme as outras normativas vão acontecendo. Então agora a 
gente vai passar por um processo de atualização dessa normatização e a prefeitura 
fez uma lei municipal de uso e ocupação do solo, e agora temos que colocar tudo 
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isso à tona, e sim, a sociedade tem que participar para que a gente possa, de fato, 
mostrar tudo que tem de normativa e para onde que a população entende também 
que devemos caminhar. 

ENTREVISTADOR: Paraty está como candidata a ser o primeiro sítio misto de 
patrimônio mundial pela UNESCO. O que a senhora poderia nos contar sobre essa 
questão? 

ENTREVISTADO 2: Hoje eu já posso dizer que na semana passada a gente estava 
lá recebendo a missão da UNESCO. Ficamos 1 semana com os avaliadores da 
UCM (Unidades de Conservação Municipal) e do ICOMOS (Conselho Internacional 
de Monumentos e Sítios), tanto do cultural quanto do natural. Existe uma trajetória 
de candidaturas de Paraty, primeiramente se pensou no sítio, depois fez-se o 
caminho do ouro e sua paisagem, e agora como sítio misto. O que eu vejo desse 
processo e o ganho atual? Paraty está como candidata a patrimônio mundial, 
considerando a relação homem-natureza, considerando as ocupações daquele 
território, e aí entra as questões desde os sítios arqueológicos pré-coloniais que 
evidenciam essa ocupação pretérita até os históricos, já coloniais, o sítio histórico 
colonial e as relações com as comunidades tradicionais que a gente tem 
representada lá, quilombolas, caiçaras e guarani-M’biá. Então, essa ocupação 
associada a essa exuberância da natureza é o que é a grande motivação dessa 
candidatura. Então, acho que é um desafio que a gente está enfrentando porque se 
a gente for identificar os sítios mistos hoje reconhecidos pela UNESCO, quase 
nenhum deles tem gente associadas a ele, são normalmente sítios arqueológicos, 
enfim, numa natureza exuberante. E o que a gente está trazendo é a questão 
humana, é o homem e a sua relação com a natureza. Então foi importante para 
verem inúmeras formas dessa ocupação e dessa relação, de manejo da floresta, de 
utilização para diversos materiais, artesanatos, modos de vida, saberes e fazeres 
dessas comunidades que está muito associado à natureza, com as palmeiras, com a 
madeira para fazer a embarcação, a rede, a pesca, enfim, tem uma série de 
elementos que estão sendo enaltecidos nessa candidatura. E por isso, eu acredito 
nela porque acho que esse é um diferencial de Paraty. 

ENTREVISTADOR: Aproximadamente em 2010, o IPHAN criou um programa 
chamado Programa Nacional de Mobilidade e Acessibilidade Urbana em Áreas 
Tombadas. Em princípio Paraty não foi contemplada. A senhora poderia dizer algo a 
respeito disso? A que ponto está esse programa? Por que Paraty não foi 
contemplada? 

ENTREVISTADO 2: A necessidade é clara que precisa ser feita, e isso é uma das 
coisas que a gente está incluindo no plano de gestão da candidatura de Paraty a 
Patrimônio Mundial, por que? Porque são os compromissos do governo brasileiro 
em relação à gestão de um sítio que pode se tornar Patrimônio Mundial, porque a 
gente entende o quão fundamental isso é. Por que não entrou? Isso são coisas 
indefinidas no âmbito da área central. Nessa época como eu estava ainda... se eu 
estivesse na superintendência, talvez eu pudesse ter um pouco mais de noção em 
relação a isso, mas como eu estava no escritório técnico nessa ocasião, eu soube 
que teve o programa, mas não foi uma demanda que se efetivou em relação à 
Paraty.  

ENTREVISTADOR: Ok. Na minha pesquisa, eu fiquei sabendo que em Paraty 
aconteceu uma obra de cabeamento subterrâneo da rede elétrica e nova iluminação 
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pública do bairro histórico realizada pela Concessionária Ampla. O que a senhora 
poderia nos falar sobre a execução dessas obras? 

ENTREVISTADO 2: Na verdade não foi feita pela Ampla, foi um consórcio. Ampla, 
governo do estado, e a empresa que executava, que se não me engano era a 
Montacon. Esse projeto é um projeto em que o planejamento foi feito a partir de uma 
dissertação de doutorado de uma servidora do IPHAN, chamada (Ana Lúcia 
Gonçalves), que se aposentou esse ano, mas que é especialista em iluminação, e 
que na dissertação dela, ela traz à tona a questão de como trazer elementos 
contemporâneos, mas que pudesse manter as características do sítio histórico 
fazendo o cabeamento subterrâneo e retirando o posteamento, que era algo que 
interferia muito fortemente no conjunto, inclusive isso era uma das coisas que está 
também no dossiê; nos primeiros dossiês, porque agora isso já está como 
executado, porque foram tantos que as ações foram feitas ao longo do tempo. 
Então, acho que foi muito positivo, no sentido que é um projeto de qualidade no 
resultado, no nível de luminância, no espaçamento dos lampiões porque foi 
reproduzido o lampião de como era antigamente e incorporado a ele um corpo óptico 
contemporâneo para que dê o nível de luminância necessário.  Então isso foi muito 
positivo, no cais ela colocou spotscontemporâneos que tinham a ver com os mastros 
dos navios, das embarcações, e trouxe uma leitura bacana; enfim, o que tem de 
problema? A manutenção. Ficou a cargo da prefeitura municipal fazer esta 
manutenção e o que a gente vê hoje é que essa manutenção é insuficiente, eu acho 
que a prefeitura se colocou responsável por algo que ela não dá conta de fazer, por 
conta das especificidade de ser um corpo óptico que tem uma durabilidade imensa, 
mas ele só tem durabilidade se a rede é mantida de forma adequada, e isso tem 
feito com que a própria prefeitura tome várias atitudes, tipo: tira e bota uma lâmpada 
qualquer ali para resolver o problema de luminância que está associado hoje ao 
problema de segurança, a uma série de outras coisas. Então teve um aspecto 
grande positivo, mas são as coisas do nosso país, que a gente talvez tem que 
prever melhor e tentar buscar compromissos de manutenção e durabilidade das 
coisas que são realizadas. 

ENTREVISTADOR: Sim. Mas para a obra desse cabeamento subterrâneo foi 
necessário mexer em todo o solo, digamos nas pedras “pé de moleque” do centro 
histórico. Elas foram retiradas e depois recolocadas? Como aconteceu essa obra? 

ENTREVISTADO 2: Não sei se você sabe, mas o calçamento não era do jeito que 
ele é hoje.  

ENTREVISTADOR: Não é original? 

ENTREVISTADO 2: Deixa eu te explicar. Ele não era do jeito que ele é hoje porque 
na década de 70/80 foi feita uma grande intervenção no centro histórico, foi a 
primeira tentativa de colocada das instalações de saneamento e quando isso 
ocorreu, digamos que as pedras são aquelas pedras, mas elas foram deslocadas, 
foram assentadas, botou-se pedras que são muito mais redondas do que eram as 
outras, enfim, então houve uma miscelânea de calçamentos. Então tem trechos em 
que você vê a integridade, mas tem áreas que você vê que teve grandes 
intervenções. Nessa execução do cabeamento, o que ficou acordado é que eles só 
tirariam nas valas onde eles passariam os dutos e o calçamento seria recolocado 
naquele trecho.  
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ENTREVISTADOR: Seria na parte central do calçamento? 

ENTREVISTADO 2: Não. Foi nas laterais. Para gente era melhor ser nas laterais 
porque a parte central que é a capistrana, é o que tem o elemento mais marcante, 
que é a calha da rua onde tem a drenagem das ruas lá. 

ENTREVISTADOR: O que é capistrana? 

ENTREVISTADO 2: É aquela pedra central que forma a calha da rua. Então, essa 
pedra é muito característica deste sítio. Então fizeram nessa lateral. O que era o 
nosso intuito real? Era fazer a recuperação do calçamento e resgatar esses 
caimentos das ruas, considerando que o calçamento está muito mexido. Mas aí 
entra as coisas do planejamento. E o planejamento diz: “ah, isso não está previsto; 
só está previsto fazer isso aqui e pronto.” Então, isso foi para nós, 
institucionalmente, uma grande pena porque era o momento de ter resolvido 
também o problema do caimento das ruas e do estado de conservação do 
calçamento e que não foi feito. Mas, em contrapartida, a gente ainda tem um 
saneamento a ser executado, e que também não foi executado ainda. Então o que 
se falava era: “vai fazer e depois vai abrir de novo, e depois o que vai acontecer?”, 
então também não está de tudo errado. E hoje o que se anseia pela população e 
pelos gestores é que se faça o saneamento. Esse é o ponto 00 de tudo em Paraty a 
ser realizado e seja feita a recuperação do calçamento, resgatando as 
características do caimento das ruas. 

ENTREVISTADOR: Bom, agora vou chegar ao ponto principal da minha pesquisa, 
que é a questão da acessibilidade em Paraty.  A minha pesquisa é sobre a 
acessibilidade para pessoas com deficiência, turistas com deficiência, em Paraty. 
Essas pessoas costumam relatar que elas não conseguem ter mobilidade, um fácil 
deslocamento, em especial no centro histórico. E para nós, leigos, dá a impressão 
de que há um paradoxo entre tombamento e acessibilidade, ou seja, dá a impressão 
que onde há tombamento não pode haver uma intervenção arquitetônica para que 
haja uma acessibilidade, seguindo o desenho universal. O que a senhora poderia 
nos esclarecer sobre essa questão? 

ENTREVISTADO 2: Institucionalmente, a gente entende que tem que ser dada sim a 
acessibilidade nos sítios históricos e o que foi mencionado já algumas vezes é fazer 
minimamente uma rota acessível, que era para poder possibilitar, e é a hora em que 
temos que conjugar os esforços, porque na preservação do sítio a gente tem que 
poder ver o que é original, se a gente intervir 100% das ruas, a gente passa também 
a não possibilitar  que o próprio portador de necessidades especiais identifique o 
que é a referência do original. Porém, tem que possibilitar o acesso. Então, o que a 
gente entende como possível e que já foi pensado inúmeras vezes, e acho que o 
quanto a academia puder contribuir com isso, acho que é super importante porque 
traz à tona e pode definir caminhos para nos auxiliar, que era fazer um caminho, 
pelo menos, em todas as edificações, nas igrejas, especialmente, na Casa de 
Cultura, no Paço da Paixão, enfim, fazendo uma rota, passando pela Praça da 
Matriz que possibilitasse uma rota acessível. Isso foi o que a gente pensou para o 
sítio, mas que ainda não foi viabilizado por todos esses motivos que estou 
explicando, e inclusive, do calçamento. Para mim, fazer o esgoto e fazer o 
calçamento, a questão da acessibilidade está atrelada a tudo isso.  

ENTREVISTADOR: Mas sem previsão, por enquanto? 
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ENTREVISTADO 2: Já existe um projeto de esgoto que a prefeitura informou que 
está buscando a captação de recursos. Mas não existe um projeto feito não. A única 
coisa que foi feita, talvez você encontre aqui na superintendência, nos arquivos, 
quando eu assumi em 2005, teve um estudo de uma empresa em que eles fizeram o 
diagnóstico de acessibilidade em todos os monumentos isolados. Isso foi feito e 
quem acompanhou aqui na época foi a arquiteta (Ianara) em 2005/2006. Foram 
relatórios que foram realizados, ou seja o IPHAN sempre entendeu essa 
necessidade, mas viabilizar isso a gente ainda não conseguiu. E a questão do piso... 
o piso é de pedra e como fazer? Então a gente acha que a capistrana é um bom 
partido para se fazer a rota acessível central, exatamente porque é a única área 
plana que se tem ou colado nas edificações, mas aí é a calçada, e não convém, até 
pelo tamanho da calçada. Então, a gente entende que o caminho a ser desenhado 
seria por aí. 

ENTREVISTADOR: Mas de qualquer forma nessa rota, eles teriam acesso às lojas, 
por exemplo? Porque pela observação que a gente tem, a maioria das lojas do 
centro histórico tem um degrau ou dois degraus para que o cliente possa acessar a 
loja. Chegou, em algum momento, a ser cogitado essa questão de conversar com o 
comércio local para também tornar essa acessibilidade até as lojas para essas 
pessoas com mobilidade reduzida e com deficiência? 

ENTREVISTADO 2: Como não foi avançado o projeto, acho que essas coisas todas 
viriam à tona em decorrência do planejamento como um todo. Hoje eu posso dizer 
que o banco tem acessibilidade que eles apresentaram, enfim, tem algumas 
instituições que solicitaram isso, o cinema agora tem, o Paço Imperial também tem, 
mas como é que ele chega ali?  

ENTREVISTADOR: Essa é a questão, teria que haver um trabalho em conjunto... 

ENTREVISTADO 2: Exatamente. Por isso tem que ter um planejamento maior do 
que o de cada prédio, entende? 

ENTREVISTADOR: Deveria haver a união, com a participação de todas as 
instituições locais, os representantes locais... 

ENTREVISTADO 2: Sim, que atuam sobre esse sítio. 

ENTREVISTADOR: Tudo bem. Mais alguma informação que a senhora gostaria de 
nos fornecer? 

ENTREVISTADO 2: Não... você vê o que for necessário...  

ENTREVISTADOR: Eu, como leiga na área de arquitetura, cheguei a imaginar umas 
soluções vendo exemplos do exterior. Por exemplo, locais em que colocam pisos de 
vidro em cima do solo onde deve ser preservado. Existiria uma possibilidade disso 
acontecer, pelo menos no centro histórico, de forma que não se mexeria no solo, 
manteria o original... ? 

ENTREVISTADO 2: Depende da circunstância. A gente tem casos de sítios 
arqueológicos em que isso veio à tona. Mas há um problema que é que vira uma 
“estufinha” embaixo do vidro e brota muita vegetação, e a manutenção disso é muito 
ruim. Teria que botar isso com uma aeração. Isso é uma possibilidade para uma 
área pequena, não vejo isso como uma possibilidade de botar em todo o centro 
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histórico toda uma rota acessível de vidro, acho que isso não é muito compatível 
para a área urbana em larga escala, é a sensação que eu tenho. Mas não é 
eliminando isso como proposta, mas sim teríamos que pensar sobre isso seria 
como? A gente na verdade não tem essa resposta ainda. Isso é o que gente ainda 
tem que avançar. 

ENTREVISTADOR: Muitíssimo obrigada por sua entrevista, pela sua disponibilidade 
em nos ajudar com nossa pesquisa. Vou dar por encerrada essa entrevista. 
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APÊNDICE E – TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA (ENTREVISTADO 3) 
 
Entrevista realizada com o Secretário de Turismo de Paraty, cuja identidade será 
ocultada e será chamado aqui de ENTREVISTADO 3. O ENTREVISTADOR foi a 
pesquisadora desse trabalho, Luciana Rodrigues. 

ENTREVISTADOR: A minha pesquisa de Mestrado é na Pós-Graduação em 
Turismo na UFF. Basicamente, meu objeto de pesquisa é Paraty. Escolhi Paraty 
porque já vim várias vezes aqui, tenho amigos que moram aqui, eu gosto muito da 
cidade, é uma cidade extremamente turística. Esses são os maiores motivos por eu 
ter escolhido Paraty para ser meu objeto de pesquisa. E eu gostaria que o senhor 
nos falasse um pouquinho sobre sua formação. 

ENTREVISTADO 3: Na verdade eu sou advogado. Sou empresário desde sempre. 
Comecei meu caminho como empresário, trabalhei com isso aqui em Paraty desde a 
infância. Me formei numa faculdade pública em Direito, estudei Administração, mas 
não concluí, eu fazia junto a duas. Paraty eu voltei há 8, 10 anos para Paraty. 

ENTREVISTADOR: O senhor é nascido e criado em Paraty? 

ENTREVISTADO 3: Isso. Nascido e criado. Saí para estudar em São Paulo, depois 
fui para o Nordeste. Voltei para cá faz 10 anos, abri um escritório de advocacia e 
abri um comércio. Hoje tenho dois comércios em Trindade na área de gastronomia e 
mais esse aqui, e uma pousada. Trabalho na área de comércio sempre. E 
trabalhando junto com os entes, tipo ONGs, mas não ONGs; fui presidente do pólo 
gastronômico e essa foi a ponte para eu estar como Secretário de Turismo hoje. 
Fiquei 1 ano e meio na presidência do pólo gastronômico e desenvolvi bastante os 
restaurantes. Eu estou/estava na diretoria do Convention Bureau da cidade também, 
tudo envolvido ao Turismo, tentando ajudar. O convite para ser Secretário veio há 5, 
6 meses atrás. Convidamos o prefeito para uma reunião para discutir alguns 
problemas e estávamos sentindo falta de um maio lugar da prefeitura, da Secretaria 
de Turismo, sentíamos deixados de lado. 

ENTREVISTADOR: Mas quem convocou essa entrevista? O Convention? 

ENTREVISTADO 3: O Convention. Fomos para a reunião. O prefeito também foi. E 
o que aconteceu? Antes dessa reunião, ele já tinha feito uns convites para eu 
trabalhar com ele, eu não aceitei. Ele me convidou e eu sempre dizia: “não dá, não 
dá, não dá”. Nessa reunião ele fez a última tentativa, já que vocês estão assim, você 
não quer aceitar ser meu Secretário de Turismo? Então, a gente assumiu essa 
demanda faz 5, 6 meses. Nesse primeiro momento, foi só para tapar um resto de 
ano, fazer os eventos de fim de ano e a gente fez. Mas agora é que a gente começa 
o trabalho realmente voltado para a Secretaria de Turismo. 

ENTREVISTADOR: Entendi. E como acontece a atuação do Convention Bureau 
aqui em Paraty? 

ENTREVISTADO 3: Na verdade é um grupo de empresários. Todo Convention, a 
sua ideia, a sua finalidade é desenvolver o Turismo. Aqui, como em todos os 
lugares. A gente sempre tentou parceria com a prefeitura, já fizemos feiras de 
turismo com parceria da prefeitura, em alguns eventos da cidade o 
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Conventionatravés de seus associados ajuda com hospedagens, alimentação, 
transporte, translado, sempre teve essa parceria do Convention. 

ENTREVISTADOR: Sim... os membros do Convention são empresários? 

ENTREVISTADO 3: São empresários. Pousadas, restaurantes, embarcações... 

ENTREVISTADOR: Todo o pessoal que atua com o turismo. E o senhor mencionou 
que tem uma pousada... 

ENTREVISTADO 3: A gente tem uma pequena pousadinha. Iniciou na verdade 
agora. É meu último negócio. Na Barra do Corumbê. Poucas suítes, 6 suítes apenas 
e tem 2 meses que a gente iniciou... ramo novo que a gente está tentando. 

ENTREVISTADOR: E tem um público-alvo determinado para sua pousada receber?  

ENTREVISTADO 3: O projeto sim. É um projeto maior. Projeto de pousada e um 
beachclub. Começou com a pousada e tem um imóvel junto que é propriedade de 
outra pessoa que já, já vai estar junto com a gente e aí vai ser pousada com 
beachclub, e aí vai ser restaurante, bar de praia, essas coisas... 

ENTREVISTADOR: Mas não tem um público específico...? 

ENTREVISTADO 3: Tem. O público específico é o público de Paraty e um turista da 
categoria A e B. 

ENTREVISTADOR: Ok. Quais são exatamente as suas atribuições na Secretaria de 
Turismo de Paraty? 

ENTREVISTADO 3: Isso foi um ponto bem complicado quando a gente começou. 
Percebemos que a Secretaria de Turismo de Paraty é uma secretaria de eventos.  

ENTREVISTADOR: Sim... porque tem eventos todos os meses... 

ENTREVISTADO 3: E é um desafio transformar ela numa Secretaria de Turismo que 
tem uma coordenação de eventos, mas é o setor de turismo. Penso em Turismo 
como desenvolvimento econômico também. Não é só ir lá fazer uma festa, ir 
embora, acabou e volta. É desenvolver o trade, desenvolver o trabalho das 
comunidades de base (TBC1), desenvolver todo o tipo de turismo, mas também o 
trade de turismo. Temos uma deficiência muito grande em Paraty com os 
comerciantes, com os empresários que não têm capacitação, não têm nada, é muito 
incipiente, muito ruim. Então, a ideia da Secretaria que a gente propõe é essa. Tem 
os eventos, continuar com os eventos que já andam sozinhos, liga lá e é automático, 
mas é o desafio de chegar na Secretaria e falar para as pessoas que a gente quer 
isso, e elas falam... mas a gente não faz isso... vamos trazer aqui os comerciantes, 
trazer o SENAC, o SEBRAE, parceiros que possam desenvolvê-los. E também fazer 
com que o trade aceite isso, que também é difícil. Fazer, trazer um curso para cá. 
Outro dia eu trouxe o SENAC para fazer um mapeamento de pousadas e o trade 
não foi. Para saber a demanda de camareiras, recepcionista e o trade não foi! 

ENTREVISTADOR: Saber a demanda do fluxo turístico... inclusive hoje eu fui ao 
Centro de Informações Turísticas e essa foi uma das perguntas que eu fiz lá. Se há 
um controle dos turistas que visitam em Paraty. Eles foram muito honestos, dizendo 
que não há. Infelizmente não há. 
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ENTREVISTADO 3: Não. Porque a Secretaria de Turismo sempre foi muito voltada 
para fazer eventos. E tem muito evento. Agora eu estou tentando sozinho buscar 
outros meios. Meu próprio staff fica voltado para essas coisas. Acabou o réveillon, 
agora já começa a trabalhar os eventos de verão, o carnaval e assim vai. E mesmo 
que não façamos outras festas, por exemplo, o Bourbon, a FLIP, o MIMO, porque 
tem empresas para fazer, a prefeitura aporta com diversas coisas. É trabalho da 
Secretaria de Turismo. E o carnaval não demanda só chegar lá e botar o bloco na 
rua. Toda a parte de estrutura, organização, segurança, alimentação... é muito 
complexo. Então a Secretaria de Turismo hoje é de eventos, mas a gente está 
tentando sair desse foco para desenvolver o trade e desenvolver novos 
equipamentos turísticos, novos atrativos, sair um pouco dessa mesmice. 

ENTREVISTADOR: Entendi. A população de Paraty participa ou já participou, pelo o 
que o senhor saiba, ou o senhor pretende fazer com que ela participe desse 
planejamento do turismo da cidade?  

ENTREVISTADO 3: Sim. Ela participa pouco. Nós temos hoje um Conselho 
Municipal de Turismo muito atuante. O Conselho é o representante da população, 
todos os grupos estão ali. Eu vejo o Conselho de Turismo de Paraty como um dos 
mais atuantes dos conselhos que existem. Hoje mesmo a gente teve uma reunião. O 
pessoal está ativamente lá. E tem outros entes, como pólo gastronômico, 
associação de barqueiros, associação de escunas... essas pessoas dão ideias?  
Dão. A gente vê como boas sugestões, a gente tenta implementar; as vezes, não 
são. A gente vai filtrando. Mas há participação através desses canais. 

ENTREVISTADOR: Agora vou adentrar um pouquinho no assunto da minha 
pesquisa que é especificamente sobre o Turismo Inclusivo ou Turismo Acessível. 

ENTREVISTADO 3: Nossa! Complicado! 

ENTREVISTADOR: Pois é... eu escolhi Paraty por ser uma cidade histórica e uma 
cidade, pelo menos para a gente que está de fora, que não somos moradores e nem 
trabalhamos aqui em Paraty, a gente escuta os turistas falarem que eles querem 
visitar Paraty porque é um patrimônio, tombada, é conhecida pelo ecoturismo, pelo 
turismo de eventos, turismo de aventura, etc. mas essas pessoas que têm uma 
mobilidade reduzida e pessoas com deficiência, elas não conseguem se locomover 
no Centro Histórico. 

ENTREVISTADO 3: É impossível! No momento de hoje, eu se tivesse um parente 
assim, eu diria: “não vá à Paraty”, sendo muito sincero. 

ENTREVISTADOR: E eu resolvi pegar esse desafio. Porque há uma demanda 
dessas pessoas, há um público dessas pessoas com deficiência e com mobilidade 
reduzida que querem vir á Paraty, mas elas simplesmente não conseguem, porque 
há um problema de infraestrutura arquitetônica. A gente tem uma impressão de que 
há um paradoxo entre o tombamento defendido pelo IPHAN e a acessibilidade. É 
como se Paraty fosse intocável; ela não pudesse ser acessível porque ela é 
tombada. Então, baseado na sua experiência, como garantir acessibilidade aos 
moradores e aos turistas com deficiência e com mobilidade reduzida, e ao mesmo 
tempo manter o patrimônio? 
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ENTREVISTADO 3: Dá uma pausa? Só um minutinho. 

(alguém chama o entrevistado 3 e ele precisa atendê-lo. Após uma breve pausa, a 
entrevista continua) 

ENTREVISTADO 3: São questões técnicas. As pessoas falam, “você deve ir à 
Paraty?”. Eu falo não. Tem as praias que não têm acessibilidade, tem o Centro 
Histórico que é impossível, tem as cachoeiras que é impossível. É uma cidade... não 
é a cidade. É um tipo de equipamento que tem muito entrave. O que a gente 
percebe? Eu vejo muitas reclamações, do tipo: “tem que ter acessibilidade, tem que 
pavimentar a calçada...”, só que aí entra o IPHAN. 

ENTREVISTADOR: Tem o IPHAN, tem a Secretaria de Urbanismo e outras 
questões... 

ENTREVISTADO 3: A de Urbanismo não. O problema é o IPHAN que não permite 
nenhuma... no pouco tempo em que eu estou lá, percebo que qualquer intervenção 
no Centro Histórico é um problema muito complicado. Temos umas caçambinhas de 
lixo lá; outro dia liguei para o gabinete e falei: “pega aquelas caçambas laranjas 
grandes que usamos agora no feriado e enche...” e falaram que o IPHAN não deixa. 
Mas o lixo pode ficar no chão? 

ENTREVISTADOR: Exatamente. Não há lixeiras no Centro Histórico... são muito 
pequenas que não dão conta em grandes eventos... 

ENTREVISTADO 3: Tem umas pequenininhas... tinha umas quatro ou cinco e 
estavam quase caindo. Liguei para o meu secretário no gabinete e falei: “manda 
pegar aquelas laranjas grandonas...”, e ele disse: “mas o IPHAN não deixa...”. Eu 
disse: “está de sacanagem...”. O que o IPHAN deixa então? Vamos marcar uma 
reunião com o IPHAN. Eu prefiro, é melhor a laranja lá (vai ficar feio) removível do 
que o lixo no chão? Não laranja, se quiserem que pinte de outra cor, a gente pinta, 
mas tem que ser uma coisa grande. A prefeitura não pode ficar a cada meia hora, 
porque é em meia hora, enche, cai no chão... enfim, o problema da acessibilidade 
que vejo hoje no Centro Histórico é o IPHAN. E não consigo... a não ser que 
houvesse um grande projeto. Primeiro projeto de recalçamento. A prefeitura tem que 
retirar as pedras e recolocar no lugar de uma forma... esse é o primeiro entrave que 
eu vejo. Não estou nem falando de cadeirantes, estou falando de alguém que é 
idoso, uma pessoa com um problema que nem precisa ser 100% de visão, já é... até 
a gente mesmo. Antigamente eu andava no Centro Histórico correndo, mas hoje em 
dia eu já ando olhando porque está tão irregular as pedras... 

ENTREVISTADOR: Porque, na verdade, elas não são originais. Elas já foram 
removidas pelo próprio IPHAN... 

ENTREVISTADO 3: Exatamente. E elas não estão numa forma correta. Tem que 
chamar os calceteiros, tem que vir, tirar, fazer todo aquele trabalho muito complexo... 
para nivelar mesmo. Que sejam as pedras, mas niveladas, porque hoje elas estão 
assim... acho que o primeiro passo é para os portadores de mobilidades reduzidas 
ou não tão reduzidas assim, um idoso. Já é difícil para um idoso vir à Paraty. E até 
chegar aos cadeirantes... é lá na frente. Então esse seria um trabalho que a 
prefeitura já pode fazer com o IPHAN. Porque também teve muitas intervenções no 
Centro Histórico. Problema de esgoto, tira pedra, coloca pedra. Problema de 
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energia, tira pedra... aí causa essas irregularidades. O próprio trânsito das pessoas, 
quando a maré sobe, fica aquele solo encharcado.  Tinha que ter esse trabalho. Eu 
acredito que ele será feito após a questão do saneamento básico. A gente já tem um 
projeto, começou-se o saneamento. O governo conseguiu a verba, só que ela não 
foi repassada pela Eletronuclear por diversos motivos em relação ao Estado, que 
faliu... mas começou-se a fazer, veio uma empresa que investiu na água. A água de 
Paraty deu uma melhorada em relação à qualidade da água. A gente viu que 
melhorou a questão da saúde, mas a parte do esgoto não fez, só em alguns lugares, 
mas não na cidade. Então, tem muito trabalho para se fazer com esgoto. Acredito 
que uma das premissas é fazer o esgoto do Centro Histórico. Quando tirar para 
fazer o esgoto, já volta a se fazer toda essa parte de mobilidade. A questão do 
cadeirante, de você andar... eu vou ser muito sincero: é um problema! Eu já comecei 
a estudar uma vez e uma pessoa me mandou alguma coisa de a gente fazer em 
algumas ruas, tipo um projeto piloto de fazer em uma ou duas ruas que chega até a 
praça... Porque foi feita a Praça da Matriz, tem acessibilidade, mas como ele chega 
até lá? Foi feita rampa de acesso para chegar na praça... 

ENTREVISTADOR: Verdade... tem até piso tátil. 

ENTREVISTADO 3: Isso. Tem piso tátil, mas quando o cara chega lá morreu ou 
caiu... não entendo isso. Sinceramente é uma coisa que eu sempre tentei entender. 
Mas eu acredito que aí entra uma questão jurídica. O bem público, a acessibilidade 
está acima dessas questões de ser um patrimônio histórico. A acessibilidade é um 
direito de ir e vir... 

ENTREVISTADOR: Exatamente. Está na Constituição. É uma questão de inclusão 
social também porque essas pessoas, de alguma forma, estão excluídas de Paraty... 

ENTREVISTADO 3: Estão. Acredito que o bem maior é o Artigo 5° da Constituição. 
Me desculpe o IPHAN, me desculpe pedra, me desculpe a beleza arquitetônica...  é 
claro que a gente tem que achar um meio termo. Mesmo que seja uma coisa mais 
simples. Eu comecei a rabiscar medidas, me falaram que a gente pode fazer um 
calçamento removível. Na Rua do Comércio é um pouco inviável, mas se eu faço 
naquela rua entre o Margarida Café, do lado, é uma rua que tem pouco transeunte. 
Se você faz toda uma rampa de acesso na entrada, perto da Praça do Chafariz e vai 
até lá na esquina do píer, é uma rua que não tem muita intervenção, você faz um 
lado do calçamento... e esse canteiro, essa calçada de rampa... 

ENTREVISTADOR: Até para ele ter acesso às lojas, que é uma outra questão. Não 
adianta ele ter acesso na rua e não conseguir acessar as lojas...  

ENTREVISTADO 3: Exato! Mas isso tem que ser muito bem estudado porque o 
IPHAN não vai liberar uma coisa fixa. Tem que ser um “fixo removível”.  

ENTREVISTADOR: Um “fixo temporário”? 

ENTREVISTADO 3: Que vá ficar para a vida toda... se você vai no cinema hoje, ele 
tem uma rampinha, é um “fixo removível”, ninguém tira, vai ficar ali. Entendeu? Seria 
mais ou menos isso. Eu penso que tem que começar com um projeto piloto. Faz 
uma rua e vamos ver o que acontece... 
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ENTREVISTADOR: Até porque as próprias pessoas com deficiência têm que vir e 
testarem. Não adianta nós que não temos deficiência, por mais que a gente tente, a 
gente não passa pelas mesmas experiências. Então, elas têm que dizer para a 
gente se está OK, o que precisa ser mudado...  

ENTREVISTADO 3: Uma coisa que eu pensei. Eu posso estar falando uma besteira. 
Mas foi o que eu pensei... intervir de uma forma pequena, mas pode... mas e se a 
gente fizesse as entradas das lojas sendo removíveis. Aí vem o cadeirante e avisa, a 
cidade não vai encher de cadeirantes, a loja bota uma plaquinha: “cadeirante, chama 
a loja” e a loja vai e põe (a rampa), e assim começa... 

ENTREVISTADOR: É algo que tem que ser muito bem conversado e planejado com 
o IPHAN, com técnicos, com urbanistas mesmo, que entendem do assunto... 

ENTREVISTADO 3: Vou ser muito sincero. Eu vi esses dias que fizeram uma 
calçada ali e tiraram uma foto, tipo “não sei se foi esse prefeito... ah, acessibilidade e 
não sei o quê...”. Era uma calçada! Ele fez uma rampa, botou o negocinho2 do 
cadeirante e tinha um poste na frente! E tirou foto daquilo e eu pensei: “gente, tem 
um poste!”. E o resto da calçada quebrada. Tem que ter muito trabalho. É muito 
complexo porque vai chegar em lugares que não vai dar. E isso é questão só do 
Centro Histórico. As outras questões... algumas praias, teoricamente são mais 
fáceis. Aí é um trabalho mesmo de ter também uma questão técnica para ajudar, 
mas tem que ter um contingente grande para fazer isso funcionar. Hoje eu vi 
algumas notícias: “praia com acesso total” em algumas cidades do estado aqui, em 
que a Defesa Civil leva os profissionais de lá para uma determinada praia, para 
passar o dia, pega o cadeirante, leva no mar... mas é determinado dia, determinada 
hora, determinado momento, determinada praia. As cachoeiras aqui são 
impossíveis; a questão física também é complicada. Então vou ser muito sincero: eu 
vejo a questão do Centro sendo mais fácil, sendo ela mais complexa do que a parte 
natural. Acho que esta vai demandar uma estrutura, uma coisa de cinema para 
fazer, e em algumas talvez não dê para fazer, porque entra licenciamento, entra 
IBAMA, INEA, todos os órgãos... que se você for mexer em uma pedra ou se for 
passar por cima de uma pedra... essa é uma questão complicada. 

ENTREVISTADOR: Mas o senhor acha que a população, os comerciantes, o 
Convention aprovariam, se o IPHAN permitisse modificações no Centro Histórico 
para criar uma rota acessível? Eles aceitariam porque de alguma forma vai ter que 
acontecer uma intervenção nas lojas também, para a própria circulação do cliente na 
loja, por exemplo...  

ENTREVISTADO 3: Com certeza. Isso é o time da pessoa. Ela tem que saber o que 
ela quer, se é comerciante. Como aqui eu fiz rampa para entrar, mas a pessoa não 
consegue chegar. Eu tenho o banheiro ali e hoje ela não consegue passar. Quando 
eu fiz a loja, eu pensei, por exemplo, o meu banheiro feminino passa uma cadeira de 
rodas... só que a gente começa a fechar os ambientes e automaticamente vai 
fechando. Aí entra a cadeira de rodas, mas para ele chegar até na calçada, não tem 
nenhuma rampa. A gente tem que começar a pensar nisso.  

ENTREVISTADOR: É uma estrutura maior... 
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ENTREVISTADO 3: Cabe ao empresário também ter essa visão. Eu fazendo isso, 
vou ser pioneiro. Se eu tivesse um restaurante no Centro Histórico e houvesse uma 
demanda dessa de começar a ter uma acessibilidade, a primeira coisa que eu ia 
fazer era querer receber esse pessoal, porque eles têm dinheiro também... 

ENTREVISTADOR: De repente até na sua pousada... Eu já pesquisei e até agora eu 
só encontrei uma pousada que tem um quarto com acessibilidade, aqui no Caborê 
(Vilas de Paraty)... então, por exemplo, tenho amigos que têm deficiência física, são 
cadeirantes, então, nas poucas vezes que eles vêm, eles só podem ficar lá... 

ENTREVISTADO 3: Essa semana o ministério público nos cobrou sobre isso... 
Mandei fazer uns banners virtuais: “atentos à lei...”. A Secretaria, nós quando 
fazemos eventos, colocamos banheiros de PNE (pessoas com necessidades 
especiais). Não tem outra coisa para a gente fazer, é muito complicado. A cidade é 
difícil para acessar a pessoa comum, mas eu acho que o comerciante, na verdade, 
vai comprar a ideia, a partir do momento em que o poder público fizer a 
transformação, ele não vai fazer antes nunca porque, eu também não faria, sendo 
sincero. Exemplo, “vamos fazer ano que vem e vou mexer aqui...”. O portador de 
deficiência vai vir para a cidade quando ela se mostrar uma cidade amiga desse tipo 
de pessoa, ele vai vir automaticamente, vai ter outro tipo de público, outro tipo de 
turismo e acho que é um turismo que vai trazer muita rentabilidade... 

ENTREVISTADOR: Sim. E geralmente eles não vêm sozinhos, eles vêm com 
acompanhantes, então quem consome não é só a pessoa com deficiência, mas 
também o acompanhante, a família... é uma questão que pode até aumentar o fluxo 
turístico... 

ENTREVISTADO 3: Exatamente. Eu não vou investir numa coisa que eu sei que... 
eu vou esperar o poder público fazer, se fizer... A gente teve um prefeito que era 
assumidamente homossexual. Quando ele assumiu, ele foi para a televisão (Jô 
Soares), disse: “sou gay e Paraty está de portas abertas para todos os gays do 
Brasil, podem ir”. A cidade “choveu” de casais homossexuais que gastaram uma 
fortuna e deu um “boom” no turismo. Eu estou pouco me “lixando” para o que o 
pessoal é...é turista. Tem que tratar bem, é humano e acabou. Eu tenho a visão 
comercial, eu quero receber o “cara” bem, quero que ele venha, independente do 
que ele seja, pra onde ele vai, se ele, me desculpe, se ele é portador de deficiência 
ou não, ele tem que ser bem tratado de todas as formas, mas eu entendo a visão do 
comerciante. Ele não vai fazer... por isso que para deficiência só tem uma pousada, 
o comerciante não vai investir na pousada dele porque ele sabe que Paraty não é 
um atrativo para essas pessoas.  

ENTREVISTADOR: Sim. Elas já sabem de antemão que não conseguem se 
locomover, hoje em dia elas fazem pesquisas na internet... 

ENTREVISTADO 3: O Marcelo Yuka2 vinha muito para cá. Eu conhecia ele. A família 
dele é aqui do Perequê. Ele ficava na casa de um amigo meu que até hoje é uma 
pousadinha de 5 suítes, que ele alugava. Depois do acidente ele continuava vindo, 
mas pouco, ele ficava na pousada o dia todo, a gente ficava com ele na borda da 
piscina conversando, porque não dava para sair...  
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ENTREVISTADOR: Entendo... mas independente do IPHAN, a Prefeitura, a 
Secretaria Municipal de Turismo estaria disposta a fazer essa intervenção para que 
essas pessoas possam acessar...? 

ENTREVISTADO 3: Sim! Eu acho fantástico. O problema todo é... no meu caso, eu 
comecei a pesquisar. Eu, como secretário, eu não acredito no poder público para 
fazer grandes projetos. Vamos fazer tudo isso aqui de uma vez só. Eu não acredito. 
Eu sou a pessoa que pensa assim: “vamos fazer uma coisa simples e pequena, e 
vamos ver se dá certo?”. Deu certo? Aumenta mais... 

ENTREVISTADOR: Sim. Vamos aos poucos... 

ENTREVISTADO 3: Porque às vezes a solução vem grande e não dá certo. Gasta-
se muito e você não tem nenhum resultado. Então a ideia é: uma rua! 

ENTREVISTADOR: partindo do micro para o macro e ir testando? Já é um início... 

ENTREVISTADO 3: Vamos fazer uma rua e vê o que acontece? A gente apanha, o 
pessoal vai reclamar, vão falar que a gente fez errado... mas não tem problema. E 
aí? Deu certo? Vamos fazer outra? E aí, vai se construindo. Eu penso nisso para 
tudo. O pessoal até fala: “ah, os locais para turistas está tudo lotado. Vamos fechar 
alguns, botar cobrança, vamos fazer lá no tobogã, fazer em Trindade. Eu disse: 
“não!”. Vamos fazer num lugar pequeno, fazer no Poço do Inglês. A gente faz um 
projeto pequeno ali e ver o que a gente vai errar. Fez ali, esse é o modelo. Deu 
certo? Vamos replicando. Acho que a questão da acessibilidade para a prefeitura, 
uma das metas nossas para esse ano é tentar fazer 1 corredorzinho desses. Um! E 
aí, eu não ia fazer com dinheiro público, eu ia aportar para a iniciativa privada, 
porque é um chamariz muito grande, tipo um banco... vamos fazer assim... aí, 
também depende da boa vontade. Porque tirar isso do poder público é complicado. 
Fazer ele comprar essa ideia, o governante, é muito difícil! Mas quando parte para o 
privado e dá certo, aí todo mundo quer aparecer. Aí... (risos) 

ENTREVISTADOR: Entendo... e pegando esse gancho dos projetos, já foi feito o 
inventário da oferta turística de Paraty?  

ENTREVISTADO 3: Não... foi feito faz muito tempo.  

ENTREVISTADOR: E vocês têm interesse em fazer? 

ENTREVISTADO 3: Sim. Até porque a candidatura para cidade da UNESCO, uma 
das premissas é ter o inventário turístico. Tem uma série de requisitos: a indução do 
TBC, o esgoto, a parte estrutural... Isso tudo está nos nossos objetivos para a 
candidatura e um deles, e acho que um dos principais, é o inventário turístico.  

ENTREVISTADOR: E como está essa questão em relação à candidatura4 ? Qual é o 
papel da Prefeitura e qual é o papel do IPHAN, por exemplo? O que compete a cada 
um para que Paraty consiga essa candidatura? 

ENTREVISTADO 3: Na verdade, é tudo junto. A candidatura é mista, a Ilha Grande 
com Paraty. E envolve muitos entes, as APAS, os Parques, o IBAMA, e o IPHAN 
também. O IPHAN tem que estar atrelado. Ele está junto com a secretaria de cultura 
de Paraty que está capitaneando essa demanda, eles estão trabalhando em parceria 
quase que paritariamente para derrubar esses obstáculos. “Ô IPHAN cede um 
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pouquinho aqui... (ainda tem isso)”. O IPHAN diz: “ah, mas não pode...”, “ mas você 
tem que ceder... porque tem que fazer...”. O IPHAN pelo o que eu percebi, quando 
eu entrei, já estava bem andando. Fui em algumas reuniões, para falar um pouco de 
turismo, e vi que o IPHAN está bem atuante nessa área, ele está ajudando bastante 
nessa questão do patrimônio. Porque depende deles! Paraty está sendo candidata 
pelo sítio histórico e a Ilha Grande pela baía, então a parte totalmente interessada é 
ele. 

ENTREVISTADOR: Entendi. Ok. Muito obrigada! Se o senhor tiver mais alguma 
informação que queira fazer um adendo... 

ENTREVISTADO 3: Não. Está tranquilo... 

ENTREVISTADOR: Está Ok? Então vou dar por encerrada essa entrevista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_________________________ 
1TBC – Turismo de Base Comunitária 
2Negocinho – seria símbolo? 
3Marcelo Yuka foi um músico, compositor, ativista político e palestrante brasileiro. Foi um dos 
fundadores da banda O Rappa e, posterior, do grupo F.U.R.T.O. Ficou paraplégico (cadeirante) 
devido ao tiro levado num assalto no Rio de janeiro. Faleceu 11 dias antes dessa entrevista. 

4Entrou em 2018 com candidatura à Patrimônio Mundial pela UNESCO.  
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APÊNDICE F – TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA (ENTREVISTADO 4) 
 

Entrevista realizada com o Sr.... da Secretaria de Urbanismo de Paraty, cuja 
identidade será ocultada e será chamado aqui de ENTREVISTADO 4. O 
ENTREVISTADOR foi a pesquisadora desse trabalho, Luciana Rodrigues. 

ENTREVISTADOR: Hoje é dia 30 de janeiro de 2019, vou começar a entrevista com 
o senhor... que é Secretario de Urbanismo de Paraty e a gente vai começar um bate-
papo nesse momento. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a sua 
formação até o momento. 

ENTREVISTADO 4: Para começar, não sou o Secretário de Desenvolvimento 
Urbano.  Sou Coordenador Técnico. Sou Arquiteto e Urbanista e trabalho na parte 
de licenciamento territorial, urbano e em áreas rurais também. E isso envolve muito 
a questão da mobilidade que é o objeto da pesquisa, mais no âmbito do 
licenciamento. Porém, com participação no conselho da cidade, com questão de 
respostas ao Ministério Público, respostas no que dizem respeito a esse assunto, 
isso acaba afunilando a mim, e acaba que com isso eu fui juntando materiais desde 
2012 e vou juntando para justamente tentar atender da melhor maneira possível 
pessoas ou entidades como você que buscam informações sobre esse tema aqui na 
cidade. 

ENTREVISTADOR: Quais são suas atribuições na Secretaria de Urbanismo 
exatamente? 

ENTREVISTADO 4: Então... exatamente... Sou Coordenador Técnico, e trabalho 
exclusivamente com licenciamento de obras particulares e obras públicas. O 
contribuinte, ou proprietário, ou o combinado com o responsável técnico na pessoa 
do arquiteto ou engenheiro civil apresentam um projeto arquitetônico completo para 
fins de licenciamento e emissão alvará de construção. Posteriormente, os 
procedimentos seguintes são a execução da obra, vistoria da obra e a emissão do 
“Habite-se”, que é o documento final de qualquer construção, edificação, para o 
legítimo uso e posterior averbação no cartório. Com o “Habite-se” da edificação, eu 
tenho o documento final da propriedade. 

ENTREVISTADOR: E vocês trabalham em parceria com a Secretaria de Meio 
Ambiente, com o IPHAN... como funciona essa questão de parcerias? 

ENTREVISTADO 4: Boa pergunta! Em relação ao IPHAN, é como se fosse uma 
modalidade de convênio. Existe um compromisso entre a Secretaria de Urbanismo, 
a Prefeitura e o IPHAN. A partir do advento e tombamento total da cidade, porque 
Paraty é um sítio misto. Ela tem um tombamento não só do Centro Histórico pela 
questão do patrimônio, das áreas de patrimônio, como tem tombamento da 
paisagem. Paraty tem uma paisagem cênica, o IPHAN usa muito essa expressão, 
ela é tombada também, tanto quem vê de cima, de aeronave, quanto quem vem 
chegando do mar e quem circula pela BR. Então, todos os processos de 
licenciamento no que diz respeito à edificação, intervenção e uso do solo, recebe um 
visto de Nada Opor do IPHAN para a gente poder aprovar o projeto. Então, em 
relação à parceria, o IPHAN é um parceiro direto da Secretaria de Urbanismo no que 
diz respeito a licenciamento; e também na questão ambiental.  A Secretaria de Meio 
Ambiente está até aqui fisicamente do meu lado aqui, e intervenções de uso do solo 
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que remetem ao impacto ambiental considerável X, Y, Z, a Secretaria do Ambiente 
se manifesta sobre a possibilidade de licenciamento local ou o encaminhamento que 
se chama “Exigibilidade de Licenciamento” junto ao INEA, que é um órgão estadual 
e também combinado com a autarquia federal chamada ICMBIO, que faz uma 
espécie de autorização para o licenciamento; ela emite uma opinião, uma 
manifestação se aquele imóvel localizado dentre daquele zoneamento do plano de 
manejo, dentro daquela área é possível se licenciar uma intervenção do uso do solo 
ou não. Então, respondendo a pergunta sobre parceria, seria assim essa parceria no 
trabalho de análise, de projetos com o IPHAN e o meio ambiente. Às vezes a gente 
abrange até para a questão de saúde, vigilância sanitária, no que diz respeito ao uso 
de torres e antenas que emitem radiação, então existe aí um arcabouço de 
secretarias participando desse trabalho de licenciar. 

ENTREVISTADOR: E o que o senhor poderia nos falar sobre a questão de 
mobilidade urbana de Paraty? 

ENTREVISTADO 4: Então... eu escuto desde que eu me formei... 

ENTREVISTADOR: O senhor é Paratiense? 

ENTREVISTADO 4: Não sou Paratiense. Não sei se lá atrás eu falei sobre mim... 
Nasci em Niterói, no Rio de Janeiro. E já venho à Paraty desde 1992, 1994 com 
mais frequência. Me formei em 2004 para 2005. E vim efetivamente morar de 2011 
para 2012. Estou aqui até hoje. Em 2011 foi meio que indo e voltando, porque tinha 
trabalho aqui pra mim. Eu fiz uma escolha definitiva em 2012 mesmo. Voltando à 
pergunta, depois do parêntese, a mobilidade. Desde que eu me formei é uma coisa 
muito nova essa expressão, muito incipiente, e até acho que começou a ser 
trabalhada essa coisa da mobilidade urbana mediante o advento de um documento, 
que eu acho que é um instrumento muito importante para as cidades que é o 
Estatuto das Cidades, eu até trouxe uma “cola” sobre tudo de mobilidade que eu 
tenho, que eu ando com isso, não só para sua entrevista, mas isso anda comigo 
para as reuniões. E a partir do Estatuto das Cidades tudo começou. Começou essa 
questão da mobilidade, da função social da cidade, trazendo que a mobilidade 
urbana trabalha toda essa questão. E depois de 10 anos, veio nosso primeiro marco 
regulatório que a gente chama de Política Nacional de Mobilidade Urbana. Não sei o 
que você buscou. Era até eu que ia fazer essa pergunta para você, o que você tem 
de referência, o que você começou a usar a partir da escolha do seu trabalho sobre 
mobilidade urbana... eu te digo que você vai acabar incidindo nessa consulta, em 
algum momento, que é a Política Nacional, vinda de uma lei federal, ela norteia 
todas as outras; primeiro ela faz um plano no âmbito federal, norteando a questão 
macro, e orienta os municípios a fazerem o seu plano municipal, observando as 
características de cada local, potencialidades, características, jeito de se locomover 
de cada local de forma independente, particular, só que observando os princípios, 
objetivos e diretrizes que o governo federal pensa para o Brasil. Então, no final das 
contas, vejo que de 2012 para cá, não tenho muito conhecimento, mas eu não 
acredito que todos os entes federados já tenham feito seus planos, como por 
exemplo Paraty, que ainda não conseguiu concluir seu Plano Municipal de 
Mobilidade Urbana. Porém, vem desde 2013 ou 2012, eu até relembrei aqui 
imprimindo isso, um chamamento, na época, eu já tinha uma função no conselho da 
cidade e houve uma conferência das cidades, em que houveram alguns temas... não 
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lembro se o tema era chamando a população para se enxergar, “o que você pensa 
da cidade?”, era alguma coisa desse tipo assim para atrair o público... 

ENTREVISTADOR: Essa é uma das minhas perguntas... desculpe interrompê-lo. 
Como ocorre a participação da população nesse planejamento...? 

ENTREVISTADO 4: Então... exatamente... a população acaba por desconhecer, por 
ter pouco espaço de fala, ela acaba se manifestando na padaria, no mercado... de 
maneira indireta, informal, mas que nesse momento aqui de 2013, foi muito 
importante, porque houve um chamamento e gerou-se um produto. E desse produto 
tinha uma das câmaras temáticas, os grupos de trabalho, dentro da conferência era 
a mobilidade urbana. Ela passou a ser tratada como uma macropolítica, não sei se 
de fato, mas deve ser tratada como macropolítica, como habitação é, como 
saneamento básico é, como gestão do território, de ocupação do solo é... acho que 
a mobilidade urbana, principalmente, depois que o Estatuto das Cidades ventilou 
isso, criou até essa expressão, deve ser tratada, mas de fato, acho que ela não é. 
Acho que deveria ir além; não é uma coisa que partiu de mim, eu buscando, eu li, 
acho que ela deveria ser um direito social, você se locomover com equidade, de 
forma igual. Mas como eu estava falando... respondendo a pergunta que eu não 
soube otimizar, sobre mobilidade urbana, que tem muita coisa que eu acho... sobre 
o processo participativo nessas questões... é o princípio; não existe como um 
município se posicionar em relação as prioridades, por exemplo, quem vai definir as 
prioridades; é claro que existe um corpo técnico, que pode chegar e apontar... olha, 
pelo o que estou vendo, a prioridade para uma intervenção imediata na questão da 
mobilidade, no deslocamento das pessoas, é ali, ou aqui ou acolá, mas hoje em dia 
não cabe mais fazer isso sem uma participação, sem um processo participativo, sem 
perguntar às comunidades afetadas e até as que não serão afetadas, como elas 
acham que devem acontecer... e até coisas escritas aqui... “novo impacto social nas 
cidades ... eles usam a expressão ‘conserto’ que não é minha também.  É de uma 
pessoa que acho que é referência nacional, e era do Ministério das Cidades, sobre 
isso, um engenheiro que trabalhou no Ministério das Cidades, e que eu tive 
oportunidade de ligar diretamente para ele e me atendeu super bem... e é isso... se 
não houver um pacto entre a municipalidade, que pretende intervir nesse assunto 
para definir, como diz aqui: “por meio de adoção de prioridades para o TPC 
(transporte público coletivo) e o TNM, você já ouvir falar do que é TNM? 

ENTREVISTADOR: Não...  

ENTREVISTADO 4:  É o transporte não motorizado. 

ENTREVISTADOR: Ah sim... as bicicletas... Ok... 

ENTREVISTADO 4: Exatamente... então, essas questões que é o elemento central 
da lei da política de mobilidade urbana é realmente a mobilidade de pedestres e de 
transportes coletivos, até fala sobre ciclovias, sobre as bicicletas, só que o elemento 
central é esse, o transporte de pessoas.  

ENTREVISTADOR: Seria a questão da caminhabilidade... 

ENTREVISTADO 4: Isso aí! Essa é uma boa expressão. 

ENTREVISTADOR: Especificamente sobre a questão dos transportes... inclusive 
estou escrevendo um artigo sobre isso aqui de Paraty... e pesquisei essa questão 
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dos veículos motorizados e não-motorizados e fui seguindo até um pouco da política 
nacional, e observei que o uso de transportes não-motorizados, basicamente o que 
impera aqui em Paraty é a bicicleta e as pessoas caminhando... 

ENTREVISTADO 4: Tem também como não-motorizados, e que pode não aparecer 
para você e que tem muito é a canoa. Muita gente se locomovendo... 

ENTREVISTADOR: Ah sim... eu digo, que são terrestres... 

ENTREVISTADO 4: Sim... 

ENTREVISTADOR: Por mar... na questão marítima, as canoas e barcos...  

ENTREVISTADO 4: É claro que algumas canoas têm a questão do motor também, 
mas existem canoas que fazem distâncias, por exemplo, daqui até a Ilha do Araujo, 
a remo, até Ponta Grossa... alguns lugares que você imagina uma distância grande, 
e eles rompem essa distância com facilidade, mediante o costume, sabe? 

ENTREVISTADOR: e eles fazem transporte de passageiros? Ou cargas? 

ENTREVISTADO 4: Não, transporte individual mesmo, só que não-motorizados. 

ENTREVISTADOR: Nossa! Eu foquei mais em questões terrestres. Mas é uma boa 
observação! 

ENTREVISTADO 4: Sobre transporte coletivo que você está falando, né? Te 
interrompi, né... 

ENTREVISTADOR: Na minha pesquisa também, verifiquei que a questão dos 
ônibus, o transporte coletivo, especificamente os ônibus, basicamente a viação que 
opera em grande parte de Paraty, fazendo municipal e intermunicipal, é a Colitur, é a 
única companhia de transporte, além das que são interestaduais, a Costa Verde e a 
Reunidas. E o ponto de vista que tenho, desse período de campo, que estou vivendo 
aqui, é que é ainda muito defasado essa questão do transporte na cidade. Por 
exemplo, eu estou hospedada no Portal das Artes. Eu vim caminhando quase 40 
minutos, porque não tem um ônibus, um transporte coletivo que me traga até aqui no 
Caborê, por exemplo, ou daqui para o Centro Histórico. Eu não tenho esse 
transporte. E daí, vou puxar um pouco para a minha área, que é o turismo. Então 
fico pensando: “e os turistas?” Os moradores têm essa dificuldade e os turistas 
também. Ou eles têm que pegar táxis, que geralmente operam através de preços 
combinados, não operam pelo taxímetro; uber e esses transportes por aplicativos, 
são poucas as ofertas... 

ENTREVISTADO 4: Aqui é pouquíssimo. 

ENTREVISTADOR: Então eu fico pensando nos turistas, principalmente, nos 
estrangeiros que não falam português, como que eles realmente se locomovem na 
cidade? Eu sei que não há cidade perfeita, tudo tem que ser planejado, conversado, 
mas eu achei que um ponto (seu eu fosse fazer a matriz SWOT, por exemplo, 
aquela matriz FOFA), eu diria que isso é um ponto fraco de Paraty.  

ENTREVISTADO 4: Sim... é fraco. 
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ENTREVISTADOR: Não sei se o senhor concorda... se o senhor tem algo a 
acrescentar.... 

ENTREVISTADO 4: É muito fraco. Por exemplo, passa um ônibus lá... existe uma 
justificativa, que não justifica... o ônibus passa, mas existe uma variação muito 
grande de horários, que mudam de tempos em tempos; às vezes, aumenta o fluxo 
na cidade e não é informado, não existe pontos de ônibus definidos, são raríssimos, 
principalmente  em lugares de menor fluxo, onde deveria pelo menos ter uma placa 
com o horário e qual ônibus passa, mas isso está longe de acontecer, a não ser que 
uma política, um plano municipal comece a intervir de forma mais sistêmica, com 
força de lei para que isso venha acontecer, agora existe uma empresa só, não existe 
uma concorrência, então acaba que você fica na mão deles... e as coisas só 
começam a ser conversadas nesse sentido, abrangendo até essas questões do 
benefício servido, da relação tarifa e oferta de serviço... aí, eu aqui entro até numa 
expressão que eu passei a usar... que são os EEEs (Eficiência, Eficácia e 
Efetividade) no transporte público coletivo, isso está muito longe, e também fala de 
EEE na circulação urbana, que seria onde que o município alcança com as questões 
das circulações das vias e ruas... Mas voltando ao transporte público: é muito fraco. 
Eu acho que o turista quando vem a Paraty, ele “de cara” entende que ele vai ter 
que andar à pé, durante um trecho grande e importante, para depois ele se 
locomover de ônibus; às vezes ele percorre um trecho á pé que é tão igual quanto 
ao trecho que ele vai percorrer de ônibus depois. Ou, existe uma via aqui que circula 
toda a Paraty, vai até o Jabaquara, até o (inaudível), até o centro... que circula tudo 
e isso é muito demorada a viagem, e ele acaba tendo que ir a lugares onde ele não 
propriamente precisaria ir para poder chegar  no destino final dele. Eu sou um 
pouco... até estou vivendo agora uma questão de pensando em andar um pouco 
mais de ônibus, para as áreas que seriam longe aqui do núcleo-sede, que seria em 
Mambucaba, que está acontecendo o advendo do meu filho estudar lá, eu estava 
querendo experimentar essa questão, até para fazer um laboratório com ele antes 
de começarem as aulas, e de ir para a praia de ônibus, daqui para Trindade, para a 
Praia do Sono. Era uma coisa que eu fazia muito antes, mas só que sem nenhum 
tipo de olhar voltado para isso, pensando na relação custo e o serviço oferecido, e 
por aí vai... a experiência que eu tenho, respondendo agora objetivando a sua 
pergunta, o trabalho é fraco, o serviço de transporte coletivo é fraco, só que existe. 
Então não fica aquela coisa... olha, isso tem, mas não tem porque disso, não tem 
dessa forma por causa de... não sei... a questão de aumentar a tarifa... acho que até 
eu tinha mais alguma coisa anotada aqui... 

ENTREVISTADOR: Essa questão da tarifa que o senhor pontuou, eu pesquisei que 
há uns anos atrás saiu um plano municipal em que dariam um desconto para os 
residentes na tarifa, os residentes de Paraty pagariam uma tarifa diferenciada de 
quem não fosse residente. Isso realmente aconteceu? Foi posto em prática ou não?  

ENTREVISTADO 4: Eu acho que existe um cartão ou existia um cartão... essa parte 
eu realmente não sei te informar. Talvez acho que caberia você complementar essa 
entrevista com a Secretaria de Obras e Transportes (SOT). Existem lá um secretário 
adjunto... existe o secretário da  Secretaria de Obras e Transportes, e os adjuntos, 
adjunto de transporte, de obras e de mais um outro setor, que não está me vindo 
agora. Mas de anotação antiga em relação a essa questão quando você citou, você 
citou que leu um plano municipal? Ou uma lei? 
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ENTREVISTADOR: Acho que foi o plano municipal, se não me engano. Uma lei ou 
algo... é municipal. 

ENTREVISTADO 4: Uma lei municipal, né? Porque acho o próprio plano municipal, 
não sei se ele ficou em projeto de lei ou se ele efetivamente saiu, porque até onde 
sei, ele não saiu. Inclusive até pouco tempo... eu tenho uma resposta aqui...  

ENTREVISTADOR: Ele é um pouquinho antigo, ele é de 2011 ou 2012... 

ENTREVISTADO 4: Então, é uma lei falando sobre a questão da tarifa para o 
paratiense. Acho que eu tenho isso, inclusive numa resposta a ouvidoria em que foi 
pedido a informação... acho que encaminhei... bom... assim... em relação a essa 
questão da mobilidade, em que eu entendo a mobilidade urbana como elemento 
estruturador da cidade porque ela vai fazer com que a cidade cresça, tenho aqui 
anotado uma coisa que eu acho que é importante.  O mecanismo de financiamento 
para isso, se o governo federal vai destinar aqueles aportes fechados, que só pode 
usar para isso. Isso é uma coisa que seria essencial, não sei se isso já acontece 
porque realmente não é o meu trabalho direto aqui em relação a isso. E outra cosia 
que anotei que achei interessante quando eu estava vendo para te atender, fala da 
“construção, manutenção e operação”, esses financiamentos é isso, não 
necessariamente nessa ordem de construir, manter e operar ou construir, operar e 
manter porque alguns elementos do mobiliário urbano já existem, por isso eu usei 
aquela palavra ‘conserto”. E em relação à grana, tem essa expressão aqui: “é 
impossível apenas o usuário custear as melhorias” porque se pagar uma passagem 
fizesse o todo, não estaria como está...  

ENTREVISTADOR: Sim, é preciso também outras intervenções, da gestão pública e 
privada...  

ENTREVISTADO 4: Exatamente. E afinar a política nacional num plano municipal, 
com a característica Paraty, vai induzir a questão social da cidade, vai ligar a cidade 
a todo mundo e isso é um elemento fundamental. 

ENTREVISTADOR: Ok. Vamos falar um pouquinho sobre a questão da 
acessibilidade, que inevitavelmente está atrelada à mobilidade. Na minha pesquisa, 
por exemplo, estou focando a questão da acessibilidade no Centro Histórico, 
especificamente para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Eu escolhi 
esse tema porque é um tema um tanto que polêmico, em que muitas pessoas com 
mobilidade reduzida e deficiência, em especial, com deficiência física, falam que 
querem vir a Paraty ou que já vieram, e não tiveram uma boa experiência porque 
simplesmente elas não conseguem se locomover, devido ao calçamento “pé de 
moleque” que tem no Centro Histórico. Eu quis pegar essa temática pela questão do 
tombamento. Até que ponto que existe um paradoxo, digamos assim, entre a 
questão do tombamento e a acessibilidade? Até que ponto que um sítio que é 
tombado pode ser tornar acessível, adaptável...?  

ENTREVISTADO 4: Nessa sua circulação pelo Centro, você viu que alguns prédios 
públicos já tem um elemento não fixo, umas rampas metálicas, ali na Casa de 
Cultura...  

ENTREVISTADOR: uma rampa... no cinema... 
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ENTREVISTADO 4: mas que é estranho a pessoa alcançar ali e tem aquela rampa. 
Há um tempo atrás... ah, antes de tocar nesse assunto eu queria falar com você 
sobre o pavimento pé de moleque. Historicamente, se você for buscar fotos antigas, 
o calçamento era muito melhor, as pedras eram trabalhadas, elas tinham um nível 
de... como é aquela expressão que você usou? Elas tinham um nível de 
“caminhabilidade” muito melhor do que é hoje, em termos de deslizes, das pedras 
centrais... 

ENTREVISTADOR: A capistrana, não é? Que se chama... 

ENTREVISTADO 4: Isso aí! Era diferente. Depois que houve algum remanejamento 
estrutural de águas pluviais ou de embutir algum trabalho de infraestrutura, isso 
alterou. Os calceteiros... não sei... houve um não cuidado da retirada das pedras e 
depois a recolocação, essa pedras talvez possam ter sido perdidas. Tem um boato 
que essas pedras estão espalhadas em casas e tudo o mais, e que ficou aquele 
calçamento daquela forma original. Aí, fazendo essa abordagem que diz respeito ao 
Centro Histórico, por isso que eu acho que se o IPHAN receber uma solicitação de 
repaginação daquele piso, trazendo uma nova qualidade na questão do nivelamento, 
eu não acredito que o IPHAN iria se abster de autorizar por causa da questão, do 
cerne da questão do IPHAN de manter as formas originais, de manter a memória, e 
nada como trazer de volta o que era, realmente de fato. Então, em relação ao que 
você puxou como se fosse um paradoxo, isso existe porque num primeiro momento 
não seria mudar o tipo de piso, seria manter a pedra, só que com uma pedra melhor 
trabalhada. Então, não vejo problema. Em relação ao fluxo, um tempo atrás eu andei 
vendo também... umas cadeiras com rodas cheias, com rodões de borracha em que 
o balanço era bem tranquilo, e que as pessoas se locomoviam; existiam essas 
cadeiras, tipo um laboratório que tentaram implantar isso, e eu acho que a empresa 
fornecedora disponibilizou durante um tempo... 

ENTREVISTADOR: Elas eram manuais? 

ENTREVISTADO 4: Eram tipo cadeiras de rodas, mas com rodões, e que 
melhoravam a questão do conforto, porque uma cadeira de rodas, por exemplo, lá, 
com aquela roda fina, acho que não atrai as pessoas com deficiência. Eu não sei se 
esses rodões caíram na graça das pessoas. Então, realmente eu vejo uma 
dificuldade. Mas eu também não seria contra de ter o piso “pé de moleque” e ter um 
fluxo distinto, um plano de pavimentação diferente, um pouco mais regular, já que 
seria de repente a questão da vontade política, que eu digo, seria grana, de trocar 
todo o pavimento do Centro Histórico seria uma coisa muito emblemática também... 
de repente fazer uma pequena porção, um pequeno trecho, como se fosse uma 
faixa com um percurso um pouco mais... assim... reduzido, não precisa alcançar 
tudo, para tentar mitigar essa questão do turista com deficiência e com dificuldade 
de mobilidade. 

ENTREVISTADOR: Quando nós pensamos nessa questão, pensamos em trazer à 
tona essa questão, na verdade a gente quer discutir essa questão, a gente não vai 
resolver a questão, eu não vou resolver como pesquisadora, mas é trazer à tona 
uma discussão e saber até que ponto que isso está sendo discutido realmente, está 
sendo pensado pela gestão pública e até pela gestão privada, porque ali no Centro 
Histórico, além das ruas e da questão do patrimônio e de preservação, tem a 
questão dos lojistas, do comércio, até que ponto esses lojistas também apóiam que 
haja uma intervenção ali para se criar, por exemplo, uma rota acessível, mas aí de 
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alguma forma eles teriam que modificar as entradas de seus estabelecimentos, a 
própria disposição do mobiliário do estabelecimento provavelmente teria que ser 
modificada para que uma pessoa em cadeira de rodas pudesse transitar. Então... 

ENTREVISTADO 4: Sim... ter aquelas coisas retráteis, mecânicas... 

ENTREVISTADOR: Sim... É... eu sei que é uma questão bem complexa, que 
envolve muitos atores sociais, muitos agentes sociais, mas esse é o objetivo: trazer 
à tona essa discussão. Porque é uma questão também de direitos, né? De inclusão 
social, de direitos dessas pessoas, não só de turistas, mas acredito que há 
moradores em Paraty que tenham deficiência e mobilidade reduzida. 

ENTREVISTADO 4: É... eu acho que... 

ENTREVISTADOR: Essa questão de tentar contemplar, incluir o maior número de 
pessoas possíveis. A gente defende que o patrimônio tem que ser defendido, com 
certeza, não é acabar com a questão do patrimônio, com as pedras “pé de 
moleque”, que elas são o charme do Centro Histórico, mas também tornar possível o 
ir e vir das pessoas...   

ENTREVISTADO 4: É... indo pela questão do que que, por exemplo, os 
comerciantes estão fazendo, o que que a gestão, o executivo e o legislativo estão 
fazendo, vou começar pelo legislativo. Talvez possa te fornecer... eu fiz um 
apanhado de leis que tratavam só desse assunto, então tem uma de 2011, que fala 
do fim dos obstáculos arquitetônicos na edificações públicas e privadas para 
portadores de necessidades especiais... tive que fazer alguns destaques aqui. 
Depois tem uma outra, que é uma lei quase que igual com o mesmo título, que eu 
não entendi, que dois prefeitos fizeram uma lei muito parecida. E que a gente 
trabalha no licenciamento...  

ENTREVISTADOR: a ABNT 9050? 

ENTREVISTADO 4: Sim, e tem mais umas 12 ou 14 ABNTs que tratam de 
acessibilidade, linkadas com transporte público, com equipamento, com mobiliários, 
com vários materiais. Agora, até pouco tempo atrás, eu até... eu tenho uma outra 
pasta lá de mobilidade, que não está aqui e que eu procurei hoje e acho que 
emprestei para algum colega. Existe aqui uma Associação de Comerciantes, não sei 
se é só comerciantes ou se está atrelada a questão do turismo também, chamada 
Convention Bureau...  

ENTREVISTADOR: Ah sim! 

ENTREVISTADO 4: E um representante me procurou com um estudo preliminar de 
um calceteiro que faria justamente essa faixa que nós estamos conversando aqui. 
Então existe sim uma intenção dos comerciantes de trazer á tona essa questão 
porque eles entendem que é um diferencial, hoje em dia é um diferencial, não sei se 
existe um selo, eu sei que ele estava propondo isso. Sou entusiasta disso aí. De 
cara eu já desconstruo a pessoa IPHAN, como eu estou desconstruindo para você, 
no meu entendimento o IPHAN acolheria, se fizesse com pedra também ou alguma 
coisa imitada, só que com menos “pé de moleque”, que fosse razoavelmente melhor 
do que está lá... 
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ENTREVISTADOR: Talvez até com algo removível, que pudesse ser removido de 
tempos em tempos para manutenção...  

ENTREVISTADO 4: Entendi, eu não tinha pensado nisso... 

ENTREVISTADOR: Não necessariamente algo fixo, mas algo que permita o 
acesso...  

ENTREVISTADO 4: O IPHAN talvez implicaria com elemento vertical. Por exemplo, 
se nessa faixa tivesse um guarda corpo ou então um corrimão, seria excelente 
também para um idoso ter um suporte, mas eu acho que aí entraria na alçada do 
IPHAN sobre elemento vertical de interferência na paisagem cênica dos trechos 
onde fossem feito isso. Então, respondendo a sua pergunta: a municipalidade com 
pequenas leis, de apoio de acesso de mobilidade de deficiente, acho que tem 
outras, mas nesse material eu só juntei essas duas, tem uma questão de uma lei 
estadual que foi atualizada pelo Dornelles ano passado, que indica que os entes do 
estados têm que promover através de suas vias públicas a acessibilidade, até 
usando a ABNT como referência no projeto técnico, e ficamos aí... quando você 
falou de plano municipal, até me assustou porque até então eu estou procurando 
esse plano até hoje, e o material que eu tenho aqui é para isso... isso aqui é uma 
carta (inaudível) da cidade chamando a Capitania dos Portos, a Secretaria de Obras 
e Transporte para se reunir numa câmara temática de mobilidade urbana, que é uma 
das políticas setoriais do conselho da cidade, falando sobre acompanhar a 
elaboração do plano que estabelece em atendimento à lei federal que pede que 
todos os municípios façam os seus planos. Mas até agora eu estou aguardando 
isso. O conselho da cidade fez aquela conferência e talvez possa ser uma coisa que 
não falei, mas que possa ser importante, foi o que gerou de pessoas públicas, foi 
definido o curto, o médio e o longo prazo. Uma coisa muito falada foi o intermodal, 
porque Paraty tem essa coisa do transporte aquaviário mesclado com a questão do 
transporte rodoviário, carros, e ainda tem a pista de pouso e a questão do pedestre. 
Então, seria muito bacana se tivesse um intermodal, por exemplo, aonde se pudesse 
chegar o usuário de barco, dali ele ou pega uma bicicleta ou pega um ônibus 
interestadual ou intermunicipal, e isso a gente tem apenas na questão rodoviária, 
que houve uma melhoria muito grande, não sei se você conheceu a rodoviária 
anterior, ela pode não ser a melhor do mundo, mas acho que teve grande melhoria; 
falta uma gestão ali, uma gerenciadora do espaço talvez para manutenção e 
organização, mas aqui olha... curto prazo: reordenamento e adequação da 
qualificação da malha viária, com a questão das ruas, ciclofaixas, estacionamentos 
controlados, sinalização; melhoria com estabelecimento de metas para o transporte 
coletivo escolar e público, até o público aqui está direcionado ao turismo pelas falhas 
que foram identificadas, alternativa em relação ao transporte escolar, que nessa 
época aqui estavam começando a chegar o ônibus escolares não tinham no 
município até essa época... era a Colitur que fazia, que a prefeitura locava da Colitur 
e tal... 

ENTREVISTADOR: Ah, eu vi alguns no centro... agora tem uns laranjinhas, 
especificamente para o escolar, eu vi alguns...  

ENTREVISTADO 4: Exatamente. O Ministério da Educação promoveu isso aí 
através de um convênio; estimular a educação no trânsito; readequação das normas 
do transporte hidroviário, aí a questão da Capitania dos Portos, até trazendo à tona 
isso nas escolas, no turismo...  (inaudível)... dos vizinhos, e aqui uma criação de 
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uma comissão especializada para tratar de um assunto muito importante que é a 
questão do aeroporto ali, que existe uma intenção já antiga, inclusive é um item do 
plano diretor que aquela pista de pouso saia dali para uma área mais periférica da 
cidade, saia da parte central ali, porque aquela pista de pouso indiretamente virou 
um elemento segregador de uma área da cidade para outra área da cidade, com 
uma diferença notória de classe e que talvez um equipamento público integrador ali 
entre esses dois setores, poderia trazer uma mudança radical na cidade, em todos 
os aspectos: segurança, educação...; médio prazo: projeto de implantação de 
estação intermodal, ou  seja, descentralizando; implantação de ciclovia e ciclofaixa 
que eu acho que é isso, força, vontade política e investir uma grana nisso, para 
rasgar a cidade e alterar a questão do fluxo. Alguém comentou na reunião uma 
adesão ao Programa Federal Brasileiro de Mobilidade por Bicicleta. Eu desconheço 
se isso foi à frente, a nível federal com alcance municipal, Brasil Acessível e Paraty 
Acessível, não sei se isso foi a frente, com redução de barreiras e tal. E a longo 
prazo, a tal da implantação do projeto intermodal de transporte de carga... acho que 
ficou redundante aqui... é a definição do projeto, a médio prazo você define o 
projeto; e a longo prazo você tira do papel... 

ENTREVISTADOR: para implementar... 

ENTREVISTADO 4: É... a integração da política de mobilidade dos municípios da 
Costa Verde, que são Angra, Ubatuba, Mangaratiba, quem sabe até 
Caragua(tatuba) e Cunha., os municípios vizinhos.  

ENTREVISTADOR: Então, na verdade... 

ENTREVISTADO 4: Não sei se estou entrando em outros assuntos que estão 
fugindo a sua pauta...  

ENTREVISTADOR: Não. Está ótimo. Na verdade, então, a gente pode resumir que 
vários desses pontos que conversamos, a questão da mobilidade, intermodais, 
acessibilidade... tudo isso já foi pensado e vêm sendo pensado, de forma um pouco 
lenta, porque é assim mesmo... a gente entende que tem várias barreiras, não só 
arquitetônicas mas atitudinais, a gente sabe que são várias questões, mas... é algo 
que está sendo discutido, aos pouquinhos... 

ENTREVISTADO 4: É algo, meio que sazonal. Não sei se você soube de acidentes 
que aconteceram... um acidente em Trindade, de um ônibus com um acidente muito 
sério, no percurso da Colitur, onde houveram mortes e tudo o mais. E normalmente 
vem à tona a discussão nesses momentos. Por isso que eu digo: está sendo 
conversado? Tem sido conversado? Sim, mas de forma muito sazonal e parece que 
é quando acontece alguma coisa ou quando aumenta-se a passagem, quando 
acontece um acidente isso volta à tona. 

ENTREVISTADOR: Aproveito e deixo aqui um convite. Caso precisem da parceria 
da UFF, com alguma questão de transporte, ou a própria questão das barreiras, da 
mobilidade... 

ENTREVISTADO 4: Acho que com a própria questão do plano...  

ENTREVISTADOR: Sim... para que a gente possa participar...acho que é importante 
que haja uma troca de ideias, uma parceria entre a academia, para nós não ficarmos 
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isolados só com nossas pesquisa, e a gestão pública, acho que seria bom para 
todos, para a população. Então, conte conosco.  

ENTREVISTADO 4: Mas existe um departamento específico...? 

ENTREVISTADOR: Posso encerrar?  

ENTREVISTADO 4: Finalizou? Então está ótimo.  

ENTREVISTADOR: Obrigada. Vou dar por encerrada essa entrevista. 
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APÊNDICE G– ROTEIRO PARA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 
(ENTREVISTADO 5) 

 
ENTREVISTADOR: Qual é a participação da população paratiense no planejamento 

do Turismo em Paraty? 

ENTREVISTADOR: Como é feito o registro e controle de turistas que visitam Paraty? 

ENTREVISTADOR: Como Paraty recebe os turistas com deficiência? 

ENTREVISTADOR: Os Agentes de Informações Turísticas recebem treinamento da 

Prefeitura de como atender as PCD? 

ENTREVISTADOR: Você é bilíngue? 

ENTREVISTADOR: Na sua opinião, como garantir acessibilidade aos moradores e 

turistas com deficiência no Centro Histórico e manter o patrimônio? 

ENTREVISTADOR: Você acha que se a Prefeitura fizesse uma reunião com os 

comerciantes para que alguma intervenção fosse feita nas ruas do Centro Histórico, 

eles seriam a favor de que também houvesse intervenção na entrada de suas lojas, 

tendo em vista que todas as lojas são compostas de degraus?  

ENTREVISTADOR: No passado havia um Centro de Informações Turísticas na 

entrada da cidade, após o trevo e ao lado do “portal de entrada” na cidade. Mas 

agora ele parece estar fechado? 
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APÊNDICE H– TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA (VOLUNTÁRIO) 
 
ENTREVISTADORA: Hoje é dia 15 de junho de 2019. Sou Luciana Rodrigues, 
mestranda do Programa de Pós-Graduação em Turismo (Mestrado em Turismo) da 
Universidade Federal Fluminense (UFF). Estou fazendo a pesquisa de campo hoje, 
é a terceira etapa e última etapa. Nessa pesquisa vamos fazer um tour com uma 
pessoa em cadeira de rodas voluntária. Vamos fazer esse tour pelo Centro Histórico, 
no qual ele vai relatar essa experiência turística aqui no Centro Histórico. Porém, 
antes desse tour, que será filmado e fotografado, além de contar com observações 
diretas da pesquisadora que fará anotações, nós vamos fazer uma pequena 
entrevista com o nosso voluntário. Então, vou dar início agora à entrevista. 

ENTREVISTADORA: Bom dia. 

ENTREVISTADO: Bom dia. 

ENTREVISTADORA: Qual é seu nome completo? 

ENTREVISTADO: ... (identidade não revelada por questões éticas). 

ENTREVISTADORA: Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre sua vida 
pessoal e profissional até o momento, por favor. 

ENTREVISTADO: A minha vida profissional parou porque não trabalho mais. Sou 
aposentado. Incapacitado para trabalho e vivo do INSS. Minha vida é normal. 
Procuro fazer o máximo possível para não depender de ninguém, o que é difícil 
porque em qualquer lugar em que a gente vai tem gente que ajuda, tem outros que 
não ajudam, uns ajudam mas acabam atrapalhando, mas agradeço quem ajuda; até 
mesmo quem não ajuda a gente tem que agradecer, a gente não sabe o dia de 
amanhã. Mas a região aqui é muito difícil, muito difícil! A começar pelo meu 
transporte. Eu sair da minha casa para chegar à Paraty, eu não venho. Chego no 
ponto do ônibus e não tem ônibus com elevador para cadeirante. Aí, eu já fico em 
casa. Eu tenho que ter uma pessoa de carro para me trazer aqui, quando tem. É 
muito difícil ter ônibus com elevador para cadeirante. 

ENTREVISTADORA: E a sua deficiência, o senhor nasceu com ela, adquiriu ao 
longo da vida? Como aconteceu? 

ENTREVISTADO: Isso aí é porque infelizmente eu sou diabético e foi através da 
diabetes. Então começou a amputar (amputação) um dedo, depois outro dedo, e 
assim foi sucessivamente. Foi a perna direita... aí eu consegui sobreviver uns 
quatro, cinco meses com uma perna só, só com a perna esquerda; mas logo em 
seguida, começou o mesmo problema na perna esquerda e também o mesmo 
procedimento: amputa um dedo, amputa outro; os médicos sempre procurando 
salvar para não precisar amputar. Um médico me falou que não fez dez anos de 
faculdade para ficar amputando perna de ninguém, até então, achei até bonito o 
gesto dele. Mas infelizmente chegar ao ponto que cheguei. Mas procuro fazer o 
possível para viver bem, não estar dependendo de muita coisa, igual ao que eu 
acabei de falar... depende, mas nem sempre a gente pode. Faço o possível e o 
impossível para viver bem. Procuro fazer atividades de música, toco na igreja, por 
exemplo; faço parte do grupo de jongo da Vila Histórica, inclusive aqui em Paraty, já 
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vim nessa igreja aqui do lado. A última apresentação nossa foi ali. Foi difícil pra eu 
chegar ali, mas eu vim. Eu procuro vencer o máximo de obstáculos possível.  

ENTREVISTADORA: Foi de Jongo, né? 

ENTREVISTADO: Sim, do jongo. Ontem, por exemplo, teve ensaio. Todo domingo 
vou lá na comunidade vizinha tocar bateria e vou tocando minha vida assim, do jeito 
que dá, pelo o que eu conseguir me adaptar. Minha casa é toda adaptada para mim, 
banheiro... 

ENTREVISTADORA: Como que aconteceu essa adaptação? Aliás, há quanto tempo 
que o senhor está em cadeira de rodas? 

ENTREVISTADO: Já vai fazer uns cinco ou seis anos. 

(pausa na entrevista devido ao barulho de um caminhão passando) 

ENTREVISTADORA: Nós precisamos dar uma pausa por causa de um barulho 
externo, mas agora nós vamos continuar a entrevista, com o senhor Neri. E como eu 
estava perguntando ao senhor, há quanto tempo que o senhor está em cadeira de 
rodas? 

ENTREVISTADO: Aproximadamente de cinco a seis anos.  

ENTREVISTADORA: E o senhor estava falando que sua casa é adaptada... como 
aconteceu a adaptação da casa do senhor? 

ENTREVISTADO: Por incrível que pareça minha casa já foi feita praticamente 
adaptada para mim. Parecia que eu estava adivinhando que eu ia passar por isso. 

ENTREVISTADORA: Foi durante a construção? 

ENTREVISTADO: Na construção tudo foi de 0,80 cm e tem muito a ver com a 
cadeira. Essa cadeira aqui com menos de 0,80 não passa. 

ENTREVISTADORA: Ah sim... é o tamanho padrão da cadeira... 

ENTREVISTADO: É o tamanho padrão. Então, qualquer banheiro... 

 ENTREVISTADORA: A casa do senhor foi construída ao longo desses anos em que 
o senhor está em cadeira de rodas ou foi construída antes?  

ENTREVISTADO: Foi construída antes.  

ENTREVISTADORA: Antes? E ainda assim vocês já pensaram na...  

ENTREVISTADO: Não. Praticamente foi uma coisa de Deus... porque o pedreiro que 
fez a casa: “não, você faz a porta grande porque às vezes precisa passar um móvel, 
passar um guarda-roupa ou uma coisa qualquer, fica apertado”. E o banheiro, eu 
gosto de banheiro grande, foi onde colocou a porta de 0,80. Tanto é que eu tenho 
dificuldade quando eu vou na casa de qualquer pessoa, porque ninguém coloca 
porta GRANDE em banheiro e geralmente hoje em dia tem aquela porta de correr 
também... mas na minha casa, eu vivo muito bem. 
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ENTREVISTADORA: E o que o senhor precisa de ajuda em casa, por exemplo, de 
alguém para fazer...? 

ENTREVISTADO: Por exemplo, eu tomo o meu banho sozinho, ando no quintal 
sozinho... é bem pouca coisa que eu preciso de ajuda.  

ENTREVISTADORA: Que bom! 

ENTREVISTADO: Às vezes a minha esposa sai e eu lavo a louça... 

ENTREVISTADORA: A pia é rebaixada? 

ENTREVISTADO: A pia não é rebaixada, mas dá altura para mim. Às vezes tem que 
fazer um café, eu vou para o fogão e faço café. Só que eu sei o meu limite, né? A 
gente fica restrito a certas coisas. Mas minha dificuldade é mais fora de casa. Em 
casa não tenho tanta dificuldade assim não.  

ENTREVISTADORA: E o senhor mora na Vila Histórica. Como é para o senhor 
andar pelo seu bairro? 

ENTREVISTADO: Hoje está bom porque fizeram uma passarela para cadeirantes lá. 
Inclusive termina na porta da minha casa. Asfaltado mesmo. Não sei se foi coisa de 
prefeito, político, e isso aí não vem ao caso, mas começa na porta da minha casa e 
eu vou lá no campo, lá na igreja, eu ando o bairro praticamente todinho. Tem 
asfaltamento para cadeirante. Fizeram mas não tem um ano... tem pouco tempo, 
mas eu sei dizer que me ajuda bastante. Eu e outros cadeirantes que vão ao lugar 
para visitar... tem muita gente de fora. E o que eu falo e o que estou falando aqui 
não é só por mim, é por todos cadeirantes que passam pelo o que eu passo às 
vezes. Eu costumo sair, sempre vejo a dificuldade que nós cadeirantes temos. E lá 
na Vila Histórica, por enquanto, está bom, está ótimo. Apesar de, às vezes, a gente 
acha carro em cima, mas isso aí é falta de educação do próprio brasileiro no trânsito, 
então a gente já está acostumado com isso. Mas fora isso, estou vivendo 
relativamente bem lá dentro, estou me locomovendo bem lá. 

ENTREVISTADORA: Sim... então a maior limitação seria, por exemplo, o transporte 
público coletivo, os ônibus, para o senhor poder passear, poder ir à Angra, poder vir 
aqui em Paraty, né?  

ENTREVISTADO: Apesar dessas duas cidades, Angra e Paraty, são cidades 
turísticas, não são preparadas para cadeirante, não tem nada preparado para 
cadeirante. Quando eu vou à Angra, tem uma menina que vai junto comigo, uma 
sobrinha minha. Toda vez que eu vou à Angra, ela vai junto comigo. E cadeirante 
não anda em Paraty e Angra, essa é a verdade. Entendeu? Angra e Paraty não foi 
projetado para cadeirante. Acho que na época, ninguém amputava nada (risos)... 
então, as dificuldades são essas aí que estou falando. 

ENTREVISTADORA: Sim... o senhor quer deixar alguma mensagem nesse 
momento? 

ENTREVISTADO: Eu quero saber das autoridades... ou melhor, pedir para eles mais 
atenção para a gente... se locomover. Ajudar no que puder. Não só eu, mas o 
pessoal que vem de fora. Chega aqui, eu tenho certeza que cadeirante não volta 
mais aqui, vem uma vez e não volta nunca mais. Só a dificuldade que ele passa 
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aqui, a começar pelo transporte... pelas coisas que eu passo... então, eu não 
gostaria que ninguém passasse por isso. Pelo o que eu passo. Principalmente o que 
vem de fora, porque é uma ajuda para a cidade, para a divulgação da cidade lá fora. 
Então, não adianta vir aqui gravar novela bonita, essas coisas todas, e sendo que 
por trás da máscara, tem gente prejudicada.  

ENTREVISTADORA: Verdade... mais alguma palavra que o senhor gostaria de dar? 

ENTREVISTADO: Por enquanto, é só isso. É o meu apelo que eu faço para eles: dar 
um pouco mais de atenção para a gente. 

ENTREVISTADORA: Está OK? Está ótimo! Muito obrigada pela sua disponibilidade 
de ser voluntário, de nos ajudar com essa pesquisa. Eu vou dar por encerrada essa 
entrevista e vamos iniciar o tour, a experiência turística pelo Centro Histórico. 

(Após a experiência turística pelo Centro Histórico, retomamos a entrevista para 
fazermos um fechamento) 

ENTREVISTADORA: Depois do tour no Centro Histórico, por algumas ruas, a gente 
voltou ao ponto de partida, pegamos o carro e viemos almoçar aqui na avenida 
Roberto Silveira e agora a gente vai encerrar com o testemunho dele, falando como 
foi essa experiência. Contando para a gente o ponto de vista dele sobre essa 
experiência que passamos lá. 

ENTREVISTADO: Eu não gostei não porque balança muito, entendeu? Eu gosto de 
ser independente e aqui não tem como andar sozinho um cadeirante na cidade de 
Paraty. Até mesmo no centro (não o histórico, refere-se à rua principal da cidade) 
aqui que tem coisa para cadeirante, fica difícil. Quebrou minha cadeira! Mas tudo 
isso por causa daquelas pedras lá que é muito ruim, ou seja, cadeirante não anda no 
Centro Histórico de Paraty, só aqui na cidade onde tem alguma rampa para 
cadeirante e mesmo assim não é todo o lugar que tem...  

ENTREVISTADORA: Na rua principal aqui, né? 

ENTREVISTADO: Na rua principal aqui. Tem muito o que melhorar para o 
cadeirante. Para receber turista, então... a cidade infelizmente não está preparada 
para receber turista cadeirante não. Não tem condições do cadeirante andar pelo 
Centro Histórico. 

ENTREVISTADORA: Obrigada. 

(Fim da entrevista) 
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ANEXO A – MAPA URBANO DE PARATY 
 

 


