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RESUMO 

 

 

O tema que norteia esta pesquisa relaciona-se a acessibilidade para cadeirantes em 
alguns dos principais atrativos turísticos culturais do município de Niterói. Os 
atrativos são: Museu de Arte Contemporânea, Fortaleza de Santa Cruz da Barra, 
Teatro Municipal de Niterói e Solar do Jambeiro. O marco teórico deste estudo foi 
construído a partir de pesquisa bibliográfica e eletrônica, onde procuramos abordar 
os principais acontecimentos históricos envolvendo o grupo de pessoas com 
deficiência, os modelos de deficiência existentes, bem como a acessibilidade e 
inclusão social dessas pessoas no turismo. Esta pesquisa é de natureza qualitativa 
descritiva, composta de duas etapas. Na primeira, utilizando a técnica de 
observação sistemática e com o auxílio de um instrumento de observação 
previamente elaborado de acordo com as normas técnicas da NBR 9050:2004 da 
ABNT, realizamos uma análise das condições de acessibilidade para cadeirantes 
nos atrativos turísticos selecionados. Na segunda etapa, utilizando a técnica de 
entrevistas estruturadas, entrevistamos os gestores dos respectivos atrativos 
turísticos. O roteiro das entrevistas foi composto de duas abordagens: visão geral 
sobre acessibilidade, em que procuramos entender os conhecimentos dos gestores 
acerca desta temática e acessibilidade para cadeirantes nos respectivos atrativos 
turísticos, em que buscamos informações relacionadas especificamente às 
condições de acessibilidade para este grupo, e se há possibilidade de melhoria 
dessas condições. Por meio desta pesquisa, foi possível verificar que todos os 
atrativos, em algum momento, passaram por algumas adaptações para facilitar o 
acesso dos cadeirantes, porém, nenhum deles permite que essas pessoas se 
locomovam de forma independente e com autonomia. 
 
 

PALAVRAS-CHAVE: Turismo. Acessibilidade ao meio físico. Inclusão Social. 

Pessoa com deficiência. Turismo Cultural. Niterói (RJ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The theme of this research relates to the accessibility for wheelchair users in some of 
the main cultural tourist attractions of the city of Niterói. The attractions are: Museu 
de Arte Contemporânea, Fortaleza de Santa Cruz da Barra, Teatro Municipal de 
Niterói e Solar do Jambeiro. The theoretical base of this study was constructed from 
bibliographic and digital research, where we tried to approach the major historical 
events involving the group of people with disabilities, the models of disability existing, 
well as accessibility and social inclusion of these people in tourism. This research is 
qualitative descriptive composed of two stages. At first, using the technique of 
sistematic observation and with the aid of an instrument of observation previously 
prepared in accordance with the thecnical standards of ABNT NBR 9050:2004, we 
performed an analysis of the conditions of access for wheelchair users in the 
selected tourist attractions. In the second stage, using the technique of structured 
interviews, we interviewed the managers of the respectives tourist attractions. The 
scrip of the interviews was composed of two approaches: overview of accessibility, 
where we tried to understand the knowledge of the managers on this subject and 
accessibility for wheelchair users in the respective tourist attractions, where we seek 
informations specifically related to the accessibility conditions for this group, and if 
there is possibility of improving these conditions. Through this research, was possible 
to verify that all attractives, at some point, undergone some adaptations to facilite 
wheelchair users access, but none of them allows the locomotion oh these people 
with autonomy and independence. 
 
 
KEYWORDS: Tourism. Accessibility to the physical environment. Social Inclusion. 
Disabled Person. Cultural Tourism. Niterói (RJ). 
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1 INTRODUÇÃO 

 

  

De acordo com o último Censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE), no ano de 2010, existiam no Brasil 45,6 milhões de pessoas 

com deficiência. Dos cerca de 190 milhões de brasileiros, foram encontrados casos 

de pelo menos uma deficiência, seja ela física, visual, auditiva ou mental em 23,9% 

dessas pessoas. Em relação à deficiência física ou motora, foram encontrados 13,3 

milhões de pessoas na população com este tipo de deficiência (IBGE, 2010). 

Comparando os resultados entre o Censo de 2010 e o anterior, realizado em 2000, 

podemos constatar que, nos últimos dez anos, o número de pessoas na população 

com alguma deficiência teve um aumento significativo, pois, segundo o IBGE, em 

2000, existiam no Brasil 24,6 milhões de pessoas com alguma deficiência, 

correspondendo a 14,5% da população brasileira. (IBGE, 2000)  

Desse modo, como o número de pessoas com deficiência vem se mostrando 

cada vez mais expressivo na população, foram criadas leis específicas e normas 

direcionadas a este grupo social, porém, pela falta de interesse das empresas 

prestadoras de serviços e de uma fiscalização que assegure o cumprimento da 

legislação, percebemos, em diversos momentos, que elas não são cumpridas. 

Nas últimas décadas, a deficiência perdeu o status de doença e passou a ser 

encarada pela sociedade como uma questão social, que se agrava devido às 

diversas limitações encontradas por este grupo ao conviver em sociedade. Assim, 

preocupações inerentes aos direitos dessas pessoas foram se mostrando cada vez 

mais frequentes, e questões relativas à acessibilidade, tanto nos espaços públicos 

quanto nos privados, passaram a ser pauta de discussões, tanto na sociedade 

quanto no governo, afim de que sejam executadas ações de inclusão social 

direcionadas a essas pessoas e que elas tenham os mesmos direitos de usufruir 

plenamente de todos os espaços. 

Em relação ao turismo, percebemos que não existem muitas publicações em 

livros relacionadas ao tema de acessibilidade, visto que, na área, o assunto 

começou a ser estudado com maior profundidade a partir da última década. Apesar 

disso, questões relativas à acessibilidade de pessoas com deficiência nos diversos 

espaços e equipamentos de uso turístico são bastante discutidas no meio 
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acadêmico. Foram essas discussões, durante o período da faculdade, que 

despertaram nosso interesse para a realização desta pesquisa, cujo problema está 

relacionado às limitações relativas às condições de acessibilidade para cadeirantes 

em alguns atrativos culturais do município de Niterói-RJ”.  

Como Niterói está localizado próximo a cidade do Rio de Janeiro, justificamos 

o tema da pesquisa pelo fato do munícipio ser um dos principais polos receptores de 

turistas provenientes do Estado do Rio de Janeiro, ficando atrás somente da capital 

e de Búzios. Quanto aos cadeirantes, optamos por pesquisarmos este grupo 

específico, pois, para que um local seja considerado acessível a essas pessoas, é 

preciso que muitas adaptações de ordem estrutural sejam realizadas. Dessa 

maneira, como utilizam uma cadeira de rodas para se locomoverem, as adaptações 

direcionadas a essas pessoas são mais difíceis de serem realizadas, pois, muitas 

vezes, requerem mudanças em quase toda a estrutura de um ambiente. 

Os quatro atrativos culturais analisados nesta pesquisa: Museu de Arte 

Contemporânea (MAC), Fortaleza de Santa Cruz, Teatro Municipal de Niterói e Solar 

do Jambeiro, foram selecionados devido a grande importância histórico-cultural que 

possuem para o Município. Desses atrativos, o único que ainda não foi tombado pelo 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) é o MAC, porém, é o 

atrativo cultural mais visitado do município, e responsável por tornar Niterói 

conhecido Nacional e Internacionalmente.  

O objetivo principal desta pesquisa é identificar e analisar as condições de 

acessibilidade para cadeirantes nos quatro atrativos culturais mencionados. Como 

objetivos específicos, temos: reunir informações sobre deficiência, acessibilidade, 

desenho universal e inclusão social, diagnosticar as condições de acessibilidade 

para cadeirantes nos atrativos selecionados, através da utilização do Manual de 

Normas Brasileiras 9050:2004 da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT), coletar informações com os gestores dos atrativos sobre acessibilidade, 

num sentido mais amplo, e sobre questões relativas à acessibilidade para 

cadeirantes nos respectivos atrativos. 

A pesquisa possui natureza qualitativa descritiva, com utilização de duas 

técnicas: a) observação sistemática; b) realização de entrevistas estruturadas, com 

os gestores de cada atrativo turístico selecionado.  

A primeira etapa da pesquisa é composta pela identificação e análise das 

condições de acessibilidade para cadeirantes nos atrativos. Para a realização desta 
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etapa, partindo de um marco zero, previamente definido, nos dirigimos até os 

atrativos utilizando transporte coletivo. A partir daí, com a utilização de um 

instrumento baseado nos critérios de acessibilidade estabelecidos pela ABNT, 

verificamos as condições de acessibilidade para cadeirantes, desde o deslocamento 

do marco zero até o atrativo, no entorno do atrativo e no seu interior. 

A segunda parte consiste na realização de entrevistas estruturadas 

previamente agendadas com os gestores dos respectivos atrativos. As entrevistas 

foram compostas de duas abordagens: na primeira, procuramos identificar uma 

visão geral dos gestores acerca do tema acessibilidade, e na segunda, buscamos 

informações sobre a acessibilidade para cadeirantes nos atrativos turísticos 

analisados, bem como possíveis respostas para questionamentos surgidos durante 

a realização da primeira etapa da pesquisa. 

Este trabalho se divide em cinco capítulos. A presente introdução compõe o 

primeiro capítulo. O segundo capítulo apresenta uma discussão conceitual sobre 

deficiência, com diferentes definições e abordagens para o conceito, também são 

apresentados os tipos de deficiências existentes, bem como um breve histórico das 

diferentes terminologias utilizadas para se referir às pessoas com deficiência.  

No terceiro capítulo, apresentamos um pouco dos principais acontecimentos 

históricos que envolvem as pessoas com deficiência, bem como o processo 

evolutivo na forma como essas pessoas passaram a serem vistas pela sociedade, 

saindo de um processo de segregação e exclusão social e entrando em um 

processo de integração e inclusão social.  

No terceiro capítulo, abordamos os principais acontecimentos de âmbito 

mundial e no quarto capítulo os principais acontecimentos históricos referentes ao 

Brasil. 

O quinto capítulo aborda o assunto turismo, acessibilidade e inclusão social e 

como essas três temáticas se entrelaçam, também explicamos os conceitos de 

adaptação e Desenho Universal, bem como suas relações com acessibilidade. Os 

conceitos de cadeirantes, rota acessível e as principais especificações para 

acessibilidade de cadeirantes contidas na NBR 9050:2004 da ABNT, bem como 

algumas leis brasileiras referentes à acessibilidade, também fazem parte deste 

capítulo. Ao final do capítulo, trazemos como exemplo casos específicos de cidades 

brasileiras que são referências em acessibilidade. 
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O sexto capítulo traz informações sobre o conceito de turismo cultural, a 

representação desse turismo para o município de Niterói, bem como aspectos 

relacionados à acessibilidade no município. São apresentados também alguns 

programas de acessibilidade encontrados em Niterói. Por fim, apresentamos os 

procedimentos metodológicos utilizados para a realização da pesquisa, bem como a 

análise dos resultados obtidos. 

O sétimo capítulo aborda as considerações finais do trabalho. Neste capítulo, 

apresentamos uma síntese do conteúdo apresentado nos capítulos e o diagnóstico 

da pesquisa de acessibilidade nos atrativos e das entrevistas com os gestores. 
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2 DEFICIÊNCIA: DISCUSSÃO CONCEITUAL 

 

A bibliografia sobre deficiência ainda está muito longe de ser considerada 

abrangente, pois não existem muitas publicações a respeito do tema. A maioria dos 

estudos neste campo de pesquisa é recente, e podemos perceber claramente que 

cada autor tem uma postura individual sobre o assunto ou procura adaptar algum 

conceito já existente. Até hoje não existe uma definição considerada “correta” e que 

possa ser utilizada como um padrão de definição do que vem a ser deficiência. O 

que podemos perceber são autores que procuram discutir o tema e propor seus 

próprios conceitos de acordo com o conhecimento que adquiriram através de muitos 

estudos. 

 No decorrer das pesquisas sobre o que vem a ser deficiência, constatamos 

que existem pelo menos duas maneiras de compreendê-la. A primeira maneira 

baseia-se no Modelo Biomédico de Deficiência, adotado entre os séculos XVII e 

XVIII e a segunda, no Modelo Social de Deficiência, adotado a partir do século XX, 

precisamente a partir da década de 1960 (DINIZ; SANTOS, 2010). 

 De acordo com Diniz e Santos (2010, p. 99), “o modelo biomédico da 

deficiência sustenta que há uma relação de causalidade e dependência entre os 

impedimentos corporais e as desvantagens sociais vivenciadas pelas pessoas com 

deficiência”. Para este Modelo, o corpo da pessoa com deficiência possui 

impedimentos que devem ser objeto de intervenção da biomedicina que, por sua 

vez, deve oferecer ou até mesmo impor aos corpos com alguma anormalidade 

práticas de reabilitação ou curativas com a intenção de reverter ou amenizar tal 

situação. Neste sentido, “a biomedicina tinha sua ação voltada para o tratamento do 

corpo com impedimentos e visava à medicação como forma de adaptação aos 

padrões normativos sobre o corpo saudável e capaz”. (DINIZ; SANTOS, p. 201)  

 De uma forma mais abrangente, o Modelo Biomédico enfatiza que a 

deficiência 

 

é uma desvantagem natural, devendo os esforços se concentrarem em 
reparar os impedimentos corporais, a fim de garantir a todas as pessoas um 
padrão de funcionamento típico à espécie. Nesse movimento interpretativo, 
os impedimentos corporais são classificados como indesejáveis e não 
simplesmente como uma expressão neutra da diversidade humana, tal 
como se deve entender a diversidade racial, geracional ou de gênero. Por 
isso, o corpo com impedimentos deve se submeter à metamorfose para a 
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normalidade, seja pela reabilitação, pela genética ou por práticas 
educacionais. (DINIZ; SANTOS, 2010, p. 100-101) 

  
  

Fletcher (2011) deixa claro que para os adeptos do modelo biomédico, a 

deficiência é vista como um problema do próprio indivíduo e, por isso, a pessoa com 

deficiência é quem deveria se adaptar à sociedade e não o contrário. Caso essa 

adaptação não fosse possível, a medicina deveria utilizar métodos de reabilitação ou 

cura para modificar a situação dessas pessoas. 

Esse Modelo foi alvo de muitas críticas, pois além de colocar os deficientes 

em uma condição de pessoas que se encontravam constantemente doentes, ele 

trazia a tona, implicitamente, a ideia do preconceito e da opressão quando deixava 

claro que essas pessoas eram incapazes de interagir com a sociedade e de realizar 

determinadas funções frutos das relações sociais. 

Segundo Diniz e Santos (2010), a partir da década de 1960, as ciências 

humanas anglo-americanas começaram a analisar a deficiência de outra forma. 

Assim, os estudos sobre deficiência deixaram de ser exclusivamente do campo 

biomédico e entraram para o campo das ciências sociais.   

Surgia, então, o Modelo Social da Deficiência, que veio para afirmar que 

somente a biomedicina não poderia oferecer todos os recursos para melhorias do 

bem-estar das pessoas com deficiência. Era preciso mudança na sociedade. 

Alves et al (2010) afirmam que este Modelo foi criado com base em dois 

aspectos: o primeiro relacionava-se ao fato de que as situações de opressão e 

discriminação as quais as pessoas com deficiência sempre estiveram expostas, 

nada teria a ver com as perdas das habilidades provocadas pela lesão. Ou seja, “o 

corpo lesado não determinaria, tampouco explicaria, o fenômeno social e político da 

subalternidade dos deficientes.” (ALVES et al, 2010, p. 6) 

O segundo aspecto determinava que o fato da deficiência ser considerada um 

fenômeno estritamente sociológico e não algo imposto pela natureza, todos os 

conflitos relacionados à deficiência seriam solucionados caso estivessem centrados 

na política e não mais na medicina. Diferentemente do que pregava os adeptos do 

Modelo Médico da Deficiência, os primeiros teóricos do Modelo Social se 

posicionavam totalmente contra ao entendimento da deficiência como um problema 

do indivíduo. Para eles,  
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a deficiência deixa de ser um problema trágico, de ocorrência isolada de 
alguns indivíduos menos afortunados, para os quais a única resposta social 
apropriada é o tratamento médico (modelo médico), para ser abordada 
como uma situação de discriminação coletiva e de opressão social para a 
qual a única resposta apropriada é a ação política. (ALVES et al, 2010, p. 6) 

 
  

Isso não quer dizer que os teóricos do Modelo Social não reconheciam os 

avanços da medicina para tentar melhorar o modo de vida e bem-estar das pessoas 

com deficiência. Eles só eram contra o processo de medicalização indiscriminada 

aos quais os deficientes eram submetidos e a maneira do Modelo Médico de tentar 

curar, eliminar ou tratar as lesões ou incapacidades. Eles acreditavam que os 

esforços deveriam estar centrados em modificar as estruturas sociais que 

provocavam ou até mesmo acentuavam a deficiência e não em modificar a pessoa 

deficiente em si. Vale ressaltar que, em muitos casos não há cura para a deficiência, 

ou não é possível esperar por ela. Dessa forma, é necessário minimizar as 

dificuldades e obstáculos impostos no cotidiano a fim de propiciar às pessoas com 

deficiência melhor qualidade de vida para que, assim, consigam desenvolver em prol 

da sociedade suas outras capacidades, cuja deficiência não interferiu. 

Segundo Corker e Shakespeare, 2004 apud Diniz (2007), com o tempo, 

abordagens feministas e culturalistas sobre o Modelo Social da Deficiência 

começaram a ganhar espaço nas discussões sobre o tema, ampliando os conceitos 

de deficiência. Diferentemente dos teóricos da primeira geração do Modelo Social, 

que buscavam explicar “a opressão por meio dos valores centrais do capitalismo, 

tais como as ideias de corpos produtivos e funcionais”, (DINIZ, 2007 apud DINIZ et 

al, 2009, p. 68) e afirmavam que “um corpo com impedimentos não seria apto ao 

regime de exploração e produção do capitalismo” (BARTON; OLIVER, 1997 apud 

DINIZ et al, 2009, p.70), os teóricos da segunda geração, embasados em 

abordagens feministas e culturalistas, trouxeram para o debate variáveis não 

contempladas pelos precursores do modelo social, “principalmente os debates em 

torno da cultura e dos corpos gravemente deficientes que necessitavam não apenas 

de adequação nas estruturas sociais (CORKER; SHAKESPEARE, 2004 apud DINIZ, 

2007). 

As abordagens feministas, por exemplo, defendiam a ideia que a necessidade 

do cuidado aos gravemente deficientes não deveria ser uma responsabilidade 

privativa das mulheres e famílias, mas também, uma questão pública. Por outro 

lado, as abordagens culturalistas, “passaram a denunciar a desigualdade pela 
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deficiência por meio de arranjos culturais e práticas sociais que valorizam pessoas 

sem deficiência”. (CORKER; SHAKESPEARE, 2004 apud SANTOS, 2010) 

De maneira geral, os teóricos da segunda geração do Modelo, asseguravam 

que a própria deficiência resumia a opressão e discriminação que as pessoas com 

impedimentos sofriam quando se encontravam em ambientes com barreiras. Para 

esses teóricos, “não era a natureza quem oprimia, mas a cultura da normalidade, 

que descrevia alguns corpos como indesejáveis”. (BARBOSA et al, 2009, p. 69)  

Conforme observam Diniz e Medeiros (2004), os novos teóricos do Modelo 

Social da Deficiência, fizeram com que antigos argumentos do Modelo fossem 

revisados. Os teóricos da primeira geração do Modelo valiam-se do seguinte lema: 

“Os limites são sociais, não do indivíduo”. Para eles, a deficiência não estava no 

indivíduo, mas na sociedade e, os problemas dessas pessoas só seriam eliminados 

caso a sociedade se transformasse. Caso isso acontecesse, as pessoas com 

deficiência poderiam viver totalmente independentes. Mas os teóricos da segunda 

geração do Modelo Social da Deficiência, principalmente os que defendiam a 

filosofia feminista, pensavam diferente. Para eles, nem todas as pessoas com 

deficiência conseguiriam viver totalmente independentes, pois “a interdependência 

por meio do cuidado com os dependentes era um elemento constituinte da vida em 

sociedade e, em muitos casos de deficiência, não poderia ser evitada”. (DINIZ; 

MEDEIROS, 2004, p. 10). 

 Segundo Sassaki (2010), em uma abordagem embasada na segunda 

geração do Modelo, os problemas da pessoa com deficiência encontram-se, em sua 

maioria e não unicamente, mais presentes na sociedade do que no próprio indivíduo. 

Então, o Modelo procura chamar a atenção da sociedade para o fato de que ela é a 

maior responsável pelos problemas das pessoas com deficiência quando dificulta o 

exercício de papéis sociais por parte desses cidadãos. Ainda de acordo com o autor, 

os maiores problemas causados pela sociedade e enfrentados pelas pessoas com 

deficiência seriam em virtude de: 

 
 ambientes restritivos; 

 suas políticas discriminatórias e, suas atitudes preconceituosas que rejeitam a 
minoria e todas as formas de diferenças; 

 seus discutíveis padrões de normalidade; 

 seus objetos e outros bens inacessíveis do ponto de vista físico; 

 seus pré-requisitos atingíveis apenas pela maioria supostamente homogênea; 

 sua quase total desinformação sobre deficiências e sobre direitos das pessoas que 
têm essas deficiências; 
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 suas práticas discriminatórias em muitos setores da atividade humana. (SASSAKI, 
2010, p. 44-45) 

 

Com relação aos estudos sobre deficiência, é imprescindível destacar a 

publicação feita em 1980 pela Organização Mundial da Saúde (OMS), de um 

catálogo de lesões e deficiências, denominado International Classification of 

Impairments, Disabilities and Handicaps (ICIDH), traduzido para o português como 

Classificação Internacional de Impedimentos, Deficiências e Incapacidades (CIIDI). 

Segundo Diniz (2007), o catálogo trouxe um novo vocabulário proposto pela 

OMS. Esse vocabulário deveria ser utilizado na linguagem biomédica sobre lesões e 

deficiências e também serviria como uma espécie de vocabulário padrão a ser 

utilizado nas políticas de saúde.                                                                                                                                                                                                 

O catálogo de Classificação Internacional trazia a seguinte distinção entre os 

conceitos de Impedimento, Deficiência e Incapacidade: 

 

Impedimento (impairment) – Qualquer perda ou anormalidade da função ou 
estrutura psicológica, fisiológica ou anatômica. Deficiência (disability) – 
Qualquer restrição ou falta (resultante de um impedimento) da habilidade 
para desempenhar uma atividade de uma maneira, ou com variância, 
considerada normal para um ser humano. Incapacidade (handicap) – Uma 
desvantagem, resultante de um impedimento ou de uma deficiência, que 
limita ou impede a realização de um papel considerado normal (dependendo 
de idade, sexo e fatores sociais e culturais) para um dado indivíduo.” 
(UNITED NATIONS, 1980 apud SASSAKI, 2010, p. 45-46) [grifos do autor] 

 

 
Esta Classificação proposta pela OMS foi alvo de muitas críticas no período 

de 1980 a 1991, pois trazia a tona conceitos prejudiciais às pessoas com deficiência, 

como por exemplo, o de anormalidade. Diniz (2007) observa que os teóricos do 

Modelo Social da Deficiência mostraram-se contrários a ICIDH, pois ela aproximava 

a deficiência do campo das doenças, afastando cada vez mais o debate sobre o 

tema do campo sociológico. Além disso, os críticos acreditavam que esta 

Classificação era uma maneira disfarçada de mostrar que a solução para o corpo 

com deficiência deveria ser o tratamento por meio da medicalização (DINIZ, 2007). 

Diniz (2007, p. 46) ainda enfatiza que o Catálogo da OMS deixava claro que 

“era a natureza quem determinava a desvantagem”. O problema não estava na 

sociedade, mas sim no sujeito, que não teria capacidade para se adaptar à vida 

social. De certa forma, as pessoas com deficiência possuem uma desvantagem 

imposta pela própria natureza, porém, quando minimizada pela ação humana, essas 
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pessoas conseguem se adaptar à vida social. Isso pode ser visto claramente em 

cidades que não são acessíveis, pois, neste caso o sujeito não consegue se adaptar 

à vida social, mas, se tratando de cidades que possuem acessibilidade, observamos 

que, quando a sociedade muda e se adequa para oferecer melhores condições de 

vida a essas pessoas, elas conseguem se adaptar normalmente à vida social. 

Sassaki (2010) acredita que, um dos motivos pelos quais a ICIDH sofreu 

muitas críticas, deveu-se ao fato da sua elaboração não ter contado com a 

participação de nenhum especialista com deficiência e também pelo fato dos 

elaboradores não terem sequer consultado o movimento das pessoas com 

deficiência, que se iniciava naquele período em diversos países. 

Então, a partir de 1992, a OMS passou a realizar reuniões anuais que 

contavam com a participação de líderes dos movimentos de pessoas com 

deficiência, com o objetivo de revisar a Classificação Internacional de Impedimentos, 

Deficiências e Incapacidades e propor uma nova classificação. Foi aí que, na 

reunião de 1994, o conceito de incapacidade foi modificado e passou a ser 

entendido como “o resultado de uma interação entre uma pessoa com impedimento 

ou deficiência e o ambiente social, cultural ou físico.” (KEER; PLACEK,1995apud 

SASSAKI, 2010, p.46) 

Foi somente em 22 de maio de 2001, após numerosos testes, que a 

Assembléia da Organização Mundial da Saúde aprovou uma nova classificação, 

conhecida como International Classification of Functioning, Disability and Health 

(ICF), traduzida para o português pelo Centro Colaborador da Organização Mundial 

da Saúde com o título de Classificação Internacional de Funcionalidade, 

Incapacidade e Saúde (CIF) (BUCHALLA; FARIAS, 2005). 

A nova maneira de classificar a deficiência trazida pela CIF deixou claro que 

ela procurou unir os conceitos de deficiência adotados tanto pelo Modelo Biomédico 

da Deficiência quanto pelo Modelo Social e, ainda, utilizou fatores pessoais 

inerentes ao indivíduo, que era uma abordagem proposta pela psicologia. Buchalla; 

Farias (2005, p. 198) esclarecem que: 

 

A CIF é baseada, portanto, numa abordagem biopsicossocial que incorpora 
os componentes de saúde dos níveis corporais e sociais. Assim, na 
avaliação de uma pessoa com deficiência, esse modelo destaca-se do 
biomédico, baseado no diagnóstico etiológico da disfunção, evoluindo para 
um modelo que incorpora as três dimensões: a biomédica, a psicológica 
(dimensão individual) e a social. Nesse modelo, cada nível age sobre e 
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sofre a ação dos demais, sendo todos influenciados pelos fatores 
ambientais. 

 

A publicação da CIF representou um marco histórico nos estudos sobre 

deficiência. (DINIZ, 2007). Em seu documento, cada tipo de deficiência é 

apresentado em suas três dimensões ou facetas: 

 Impedimento: problema de funcionalidade ou estrutura no nível do corpo. 

 Limitações de atividade: problemas de capacidade no nível pessoal para 

executar ações e tarefas, simples ou complexas. 

 Restrições de participações: problemas enfrentados por uma pessoa em seu 

envolvimento com situações do cotidiano, ocasionados pelo contexto 

ambiental e social onde essa pessoa vive e interage. (SASSAKI, 2010) 

 

Para facilitar a interpretação dos usuários, a CIF também trouxe em seu 

documento as definições dos seus componentes. Em meio a essas definições, 

encontramos claramente o que ela define como deficiência. A seguir, seguem as 

definições dos componentes da CIF: 

 

 Funções Corporais: são as funções psicológicas ou fisiológicas dos sistemas 

do corpo; 

 Estruturas Corporais: são as partes anatômicas do corpo tais como órgãos, 

membros e outros componentes. 

 Deficiências:são problemas nas funções ou estruturas do corpo, tais como, 

um desvio ou perda significativos; 

 Funcionalidade: refere-se a todas as funções do corpo e desempenho de 

tarefas ou ações como um termo genérico; 

 Incapacidade: serve como um termo genérico para deficiências, limitações de 

atividades e restrições à participação. A CIF também alista fatores ambientais, 

que segundo ela, interagem com todos esses componentes anteriores. 

(BUCHALLA; DI NUBILA, 2008)  

 

Conforme destacado por Buchall e Di Nubila (2008), na CIF, o termo 

“deficiência” relaciona-se apenas as alterações no nível do corpo, diferentemente do 

termo “incapacidade” que, neste caso, é bem mais abrangente, pois indica os 
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aspectos negativos ocasionados pela interação de um indivíduo, com uma 

determinada condição de saúde, e os fatores do contexto no qual esse mesmo 

indivíduo esteja inserido (fatores pessoais ou ambientais). 

 Com relação à utilização do modelo da CIF, Buchalla e Di Nubila (2008) 

dizem que ele foi adotado por alguns países. No Brasil, determinadas leis contêm 

elementos de definição da ICIDH, mas em relação à incorporação dos elementos de 

definição da CIF, o país teve poucos avanços. Buchalla e Di Nubila (2008) afirmam 

que, tal fato pode ser explicado devido ao longo período em que o modelo 

experimental da ICIDH vigorou. Por ser um modelo, digamos, recente, a CIF ainda é 

pouco conhecida. Tal fato aponta para a necessidade do Modelo da CIF ser 

apresentado às pessoas com deficiência, profissionais da área, multiplicadores e 

interlocutores que tenham senso crítico e que possam ajudar na elaboração de 

políticas que sejam mais claras e justas para as pessoas com deficiência ou 

incapacidade. 

 Em 1994, a Convenção Interamericana para a Eliminação de todas as Formas 

de Discriminação contra a Pessoa com Deficiência, conhecida mundialmente como 

Convenção da Guatemala, e promulgada no Brasil pelo Decreto n. 3.956/01, trouxe 

uma definição bastante ampla de deficiência. A Convenção, em seu artigo I, 

considera que  

 
o termo deficiência significa uma restrição física, mental ou sensorial, de 
natureza permanente ou transitória, que limita a capacidade de exercer uma 
ou mais atividades essenciais da vida diária, causada ou agravada pelo 
ambiente econômico e social. (BRASIL, 2001) 

  

Anos mais tarde, em 2006, com a realização da Convenção Internacional sore 

os Direitos das Pessoas com Deficiência, da Organização das Nações Unidas 

(ONU), surgiu um novo conceito de pessoas com deficiência: 

 
Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo 
de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação 
com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na 
sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas. (CORDE, 
2008, p. 27) 

 

 Esse novo conceito de pessoas com deficiência, assim como aquele 

apresentado pela Convenção da Guatemala, trouxe também o entendimento dos 

tipos de deficiências existentes, deixando bem claro que uma pessoa só pode ser 

considerada com deficiência se tiver impedimentos de natureza física, mental, 
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intelectual ou sensorial (audição e visão) e que esses impedimentos devem ser de 

longo prazo, ou seja, a deficiência não há que ser permanente. Até porque é muito 

difícil prever, em meio a tantas descobertas científicas, se a deficiência irá durar por 

toda a vida da pessoa ou não. Novas descobertas podem ser realizadas de modo 

que uma deficiência considerada permanente possa ser superada total ou 

parcialmente, deixando assim de ocasionar prejuízos e limitações para a pessoa 

afetada. Deixamos aqui bem claro que, este conceito de pessoas com deficiência 

apresentado pela Convenção, bem como os outros que aqui apresentamos, não são 

conceitos definitivos e de utilização obrigatória. Eles são apenas uma parte dos 

diversos conceitos que existem espalhados pelo mundo.   

 No Brasil, existem alguns autores que abordam em suas obras conceitos de 

deficiência, mas nenhum deles se distancia totalmente das definições as quais 

mencionei anteriormente. Eles realizam algumas adaptações em conceitos já 

existentes de acordo com o que julgam aproximar-se da melhor definição. 

Em sua obra, Amaral (1994) classifica a deficiência como “deficiência 

primária” e “deficiência secundária”. A primeira refere-se aos fatores intrínsecos, às 

limitações em si relacionadas à pessoa e ao corpo. Esses fatores são: o 

impedimento (impairment), que está relacionado a um dano ou anormalidade de 

estrutura ou função: o braço paralisado, a perna inexistente, dentre outros, e a 

deficiência (disability) propriamente dita, que está relacionada à restrição ou perda 

de atividade, sequela: o não manipular, o não andar, entre outros.  

Na segunda classificação, diferentemente da deficiência primária, também 

incidem fatores extrínsecos. Ela está ligada ao conceito de incapacidade (handicap) 

em decorrência de desvantagem. Em outras palavras, refere-se à condição de 

deficiência gerando uma situação de desvantagem, o que, segundo o autor,  

 

só é possível num esquema comparativo: aquela pessoa em relação ao(s) 
seu (s) grupo(s). Ou dito de outra forma, a ideia de desvantagem só passa a 
ser pertinente quando leva em consideração um determinado indivíduo (de 
tal sexo, tal idade, etc.) em relação aos seus pares e inserido num grupo 
específico (sócio-afetivo-econômico-culural).(AMARAL, 1994, p.17) 

 

 Analisando essas duas definições de deficiência propostas por Amaral, 

percebemos claramente que, apesar de possuírem nomenclaturas diferentes das 

que costumam aparecer em outras obras relacionadas ao assunto, elas tem ligação 
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com as definições de deficiência propostas pelos modelos Médico e Social e 

também pelas ICIDH e CIF.  

 A deficiência primária se assemelha às definições de deficiência trazidas pelo 

Modelo Médico e pala ICIDH, pois todas elas relacionam a deficiência ao 

indivíduo/pessoa e ao corpo (fatores intrínsecos). Diferentemente, a deficiência 

secundária, tem forte ligação com as definições de deficiência encontradas no 

Modelo Social e na CIF, já que todas elas também levam em conta fatores 

extrínsecos, como por exemplo, a interação do pessoa com o ambiente no qual ela 

está inserida. 

 Outra definição interessante é apresentada por Fávero (2004). Em sua obra, a 

autora procura definir a deficiência como uma limitação significativa física, sensorial 

ou mental e, ainda diz que, ela não pode ser confundida com incapacidade. Em sua 

opinião, “a incapacidade para alguma coisa (andar, subir escadas, ver, ouvir, etc) é 

uma consequência da deficiência, que deve ser vista de forma localizada, pois não 

implica em incapacidade para outras atividades”. (FÁVERO, 2004, p. 25)  

 No livro intitulado “Fundamentos da Educação Especial”, Mazzotta (1982, p. 

14) entende que “qualquer condição converte-se numa deficiência se causa 

problema à pessoa portadora dessa condição ou às pessoas com quem ela vive”.  

Segundo o autor, para uma condição ser considerada uma deficiência, vai depender 

da relação da pessoa com o meio onde vive, da sua situação individual e da atitude 

da sociedade para com ela. Mazzotta enfatiza que:  

 

são as diferenças consideradas prejudiciais, em relação ao modo como a 
pessoa interatua com seu ambiente, que se identificam como deficiências. 
Em um sentido mais restrito, consideram-se deficiências “os impedimentos 
visuais, auditivos, mentais e motores”. (1982, p. 14) 

  

 Num primeiro momento, procuramos apresentar alguns conceitos de 

deficiência. Como já mencionado anteriormente, existem inúmeras outras definições 

para o termo e, essas definições geralmente têm alguma ligação com os conceitos 

propostos pelos Modelos Médico e Social da Deficiência ou aqueles apresentados 

pela ICIDH ou pela CIF. A bibliografia sobre o tema não é considerada abrangente, 

mas sempre surgem novos estudiosos interessados no assunto e propondo novas 

definições para o conceito de deficiência.   
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2.1 TIPOLOGIAS DE DEFICIÊNCIA 

 

Como o presente trabalho está relacionado ao curso de Turismo, optamos 

aqui, pela utilização das definições do Manual de Orientações do Ministério do 

Turismo sobre Turismo e Acessibilidade. 

De acordo com o Manual de Orientações do Ministério do Turismo sobre 

Turismo e Acessibilidade (BRASIL, 2006a) podem ser apontados cinco tipos de 

deficiências. São elas: deficiência física, deficiência visual, deficiência auditiva, 

deficiência mental e deficiência múltipla. Cada tipo de deficiência possui uma 

definição e particularidades que serão brevemente explicadas abaixo. Além das 

deficiências aqui citadas, o Manual também menciona a mobilidade reduzida, que 

não é entendida como um tipo de deficiência, mas causa mobilidade de locomoção 

das pessoas que a possuem. 

 

2.1.1 Deficiência física 

  

Segundo Fávero (2004, p. 30), deficiência física está relacionada a uma 

“alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, tendo 

como conseqüência o comprometimento da função física”. De acordo com o Manual 

de Orientações do MTur (BRASIL, 2006a, p.14), “a deficiência física pode se 

apresentar 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”. 

Abaixo, segue uma listagem elaborada por Mattos (1994), na qual a autora 

explica a origem da deficiência física em razão dos seguintes fatores: 

 

 Amputação: quando um indivíduo não apresenta um ou mais membros,  

podendo ser por uma causa congênita ou adquirida; 

 Espinha bífida: quando um ou mais arcos vertebrais sofrem alterações em 

seus fechamentos 
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 Nanismo: em muitos casos encontra-se a acondroplasia, que se caracteriza 

por ser uma doença cromossômica na qual há crescimento desproporcional 

entre cabeça, tronco e membros; 

 Distrofia Muscular: deterioração progressiva dos músculos esqueléticos  

voluntários, dificultando ou impedindo a realização da contração    muscular;           

 Osteogênese Imperfeita: má formação óssea ocasionando maior frequência 

de fraturas e deformidades no indivíduo; 

 Artrite: inflamação articular, causando diminuição da função, podendo levar à 

imobilização em decorrência do excesso de dor; 

 Lesões Medulares: destruição de células da medula espinhal a partir de  

trauma, fratura vertebral, tumor e malformação arteriovenosa; 

 Poliomielite: causada pela presença de um vírus alojado na medula que  

compromete as células motoras, deixando como sequela a paralisia na ra; e 

 Paralisia Cerebral: lesão permanente no cérebro, que causa distúrbio no  

tônus muscular e nas funções motoras. 

 

No tocante à legislação brasileira que trata dos tipos de deficiência, temos o 

Decreto nº 3.298 de 20 de dezembro 1999, que foi atualizado e alterado pelo 

Decreto nº 5.296 de 2 de dezembro de 2004. Este último, trás em seu Capítulo II, 

parágrafo 1º, alínea “a”, a definição de deficiência física como uma 

 

 
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 funções estéticas e as 
que não produzam dificuldades para o desempenho de funções. (BRASIL, 
2004) 

 

  

2.1.2 Deficiência Visual 

 

Segundo o MTur (BRASIL, 2006a), a deficiência visual engloba a cegueira e a 

baixa visão. A primeira, ocorre quando a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 

no melhor olho e com a melhor correção óptica, já a segunda consiste em acuidade 

visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho e com a melhor correção óptica; os casos nos 
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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. 

De acordo com o Gil (2000, p. 6), “a expressão “deficiência visual” se refere 

ao espectro que vai da cegueira até a visão subnormal”.  

 
Chama-se visão subnormal (ou baixa visão, como preferem alguns 
especialistas) à alteração da capacidade funcional decorrente de fatores 
como rebaixamento significativo da acuidade visual, redução importante do 
campo visual e da sensibilidade aos contrastes e limitação de outras 
capacidades. (GIL, 2000, p. 6) 

 

Ainda para Gil (2000, p.6), “uma definição simples de visão subnormal é a 

incapacidade de enxergar com clareza suficiente para contar os dedos da mão a 

uma distância de 3 metros, à luz do dia; em outras palavras, trata-se de uma pessoa 

que conserva resíduos de visão”. 

 Fávero (2004) observa que a deficiência visual está relacionada à perda total 

ou redução da capacidade visual em ambos os olhos, em caráter definitivo. Para ser 

considerada deficiência, tal situação não pode ser melhorada ou corrigida através do 

uso de lentes e tratamento clínico ou cirúrgico. Assim como foi dito pelo Ministério do 

Turismo e pelo Ministério da Educação, a autora também acredita que os deficientes 

visuais estão divididos entre os que possuem cegueira e os que possuem baixa 

visão. 

 

2.1.3 Deficiência Auditiva 

 

Entende-se por deficiência auditiva “a perda bilateral, parcial ou total, de 

quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 

500 Hz, 1.000 Hz, 2.000 Hz e 3.000 Hz”. (BRASIL, 2006a, p. 14) 

De acordo com Couto (1985), a deficiência auditiva (DA) classifica-se em DA 

Leve, DA Média ou Moderada, DA Severa e DA Profunda. 

 

 DA Leve (com perda de 20 a 40 dB): as pessoas que possuem este tipo de 

deficiência não percebem todos os sons da palavra, principalmente se a voz 

estiver fraca e distante, possuem o hábito de olhar sempre para o rosto de 

quem está falando e, geralmente, pedem para que as informações sejam 
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repetidas. Algumas delas demoram mais para falar corretamente, ou falam 

trocando alguns fonemas.  

 DA Média ou Moderada (com perda de 40 a 70 dB): essas pessoas 

geralmente apresentam um atraso de linguagem e alterações nas 

articulações. Possuem maior dificuldade na compreensão da fala quando as 

frases são complexas. Também possuem dificuldade na compreensão de 

terminações verbais e nas concordâncias de gênero e de número do 

substantivo e adjetivo. Para que elas compreendam bem a fala, é necessário 

que a pessoa tenha uma voz firme e forte e, geralmente, essas pessoas 

precisam de apoio visual para o entendimento da mensagem. 

 DA Severa (com perda de 70 a 90 dB): as pessoas com essa deficiência só 

percebem alguns ruídos do ambiente familiar ou voz muito forte. Para 

compreenderem o que está sendo dito, precisam de apoio visual e da 

observação do contexto do diálogo.  

 DA Profunda (com perda auditiva superior a 90 dB): as pessoas com DA 

Profunda não conseguem identificar a voz humana, pois não possuem 

informações auditivas. Devido à ausência de modelo, essas pessoas não 

adquirem fala para se comunicarem. Para essas pessoas, aconselha-se o uso 

de uma prótese individual.  

 

Tratando-se da identificação da causa mais provável da perda auditiva, 

Carvalho e Redondo (2000, p. 8) afirmam: 

 

Em muitos casos, o diagnóstico médico consegue identificar a causa mais 
provável da perda auditiva, mas nem sempre isso é possível. A ocorrência 
de gestações e partos com histórico complicado, bem como a manifestação 
de doenças maternas no período próximo ao nascimento da criança, pode 
inviabilizar a identificação dessa causa. Por isso mesmo, em cerca de 50 
por cento dos casos, a origem da deficiência auditiva é atribuída a ‘causas 
desconhecidas’. Quando se consegue descobrir a causa, o mais frequente é 
que ela se deva a doenças hereditárias, rubéola materna e meningite. 

 

2.1.4 Deficiência Mental 

 

De acordo com o MTur (BRASIL, 2006a, p.14), entende-se por deficiência 

mental o  
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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: comunicação, cuidado 
pessoal, habilidades sociais, utilização dos recursos da comunidade, saúde 
e segurança, habilidades acadêmicas, lazer e trabalho. 

 

Em seu artigo intitulado “Terminologia sobre deficiência na era da inclusão”, 

Sassaki (2005) explica as diversas terminologias utilizadas para dirigir-se aos 

deficientes, quebrando mitos e mostrando que existem maneiras corretas de nos 

reportarmos a essas pessoas. 

Quantos aos deficientes mentais, o autor diz que o termo correto para se 

dirigir a uma pessoa com deficiência mental, seja ela leve, moderada, severa ou 

profunda é ‘deficiente intelectual’, sem especificar o nível de comprometimento. Mas 

esta terminologia não é absoluta, pois vários autores ainda utilizam “deficiente 

mental”. Sassaki (2005, p. 4) ainda diz que: 

 
A nova classificação da deficiência intelectual, baseada no conceito 
publicado em 1992 pela Associação Americana de Deficiência Mental, 
considera a deficiência intelectual não mais como um traço absoluto da 
pessoa que a tem e sim como um atributo que interage com o seu meio 
ambiente físico e humano, que por sua vez deve adaptar-se às 
necessidades especiais dessa pessoa, provendo-lhe o apoio intermitente, 
limitado, extensivo ou permanente de que ela necessita para funcionar em 
10 áreas de habilidades adaptativas: comunicação, autocuidado, 
habilidades sociais, vida familiar, uso comunitário, autonomia, saúde e 
segurança, funcionalidade acadêmica, lazer e trabalho.   

 

Fávero (2004) classifica a deficiência mental como um desenvolvimento 

mental incompleto e que deve se manifestar até os 18 anos, já que é até essa idade 

que a pessoa se desenvolve intelectualmente. A autora entende que se a pessoa 

apresentar um desenvolvimento comum até os 18 anos e, só após essa idade 

passar a apresentar comprometimentos intelectuais, isso, com certeza, seria 

resultado de processos relativos às doenças mentais. 

 

2.1.5 Deficiência Múltipla  

 

 Segundo o Ministério da Educação (BRASIL, 2006b), a deficiência múltipla 

pode ser entendida como o conjunto de duas ou mais deficiências associadas. 

Essas deficiências podem ser de ordem física, sensorial, mental, emocional ou de 

comportamento social. Suas causas podem ser pré-natais, por má- formação 

congênita e por infecções virais como rubéola ou doenças sexualmente 



 28 

transmissíveis, que muitas vezes, podem causar deficiência múltipla em indivíduos 

adultos, caso não forem tratadas de maneira correta. 

 

2.2 MOBILIDADE REDUZIDA 

 

 Apesar de não se enquadrem em nenhuma das categorias de deficiências 

citadas anteriormente, as pessoas com mobilidade reduzida, bem como as pessoas 

com deficiência física, merecem muita atenção neste trabalho, pois a pesquisa 

apresentada no último capítulo será sobre a locomoção dos usuários de cadeiras de 

rodas em atrativos turísticos culturais, localizados no município de Niterói. Sendo 

assim, é de grande importância explicar o conceito de mobilidade reduzida já que, 

normalmente, essas pessoas, bem como as pessoas que possuem alguma 

deficiência física, em sua maioria, costumam utilizar uma cadeira de rodas para se 

locomoverem. 

De acordo com o Manual de Orientações do MTur sobre Turismo e 

Acessibilidade (2006a, p. 14): 

 

Mobilidade reduzida é a dificuldade de movimento, permanente ou 
temporariamente, gerando redução efetiva da mobilidade, flexibilidade, 
coordenação motora e percepção. A NBR 9050: 2004

1
 entende por pessoa 

com mobilidade reduzida, além da pessoa com deficiência, o idoso, o obeso 
e a gestante. 

Segundo Shimosakai (2007), uma pessoa que possui mobilidade reduzida, 

necessitando da utilização de uma cadeira de rodas para se locomover, não é 

considerada necessariamente uma pessoa com deficiência. Como é o caso dos 

idosos que possuem fraqueza, do obeso que não consegue se locomover direito e 

das pessoas que se encontram com algum membro fraturado. Nestes casos, a 

pessoa se torna um usuário de cadeira de rodas, porém, o estado em que ela se 

encontra não configura uma deficiência. 

O Manual de Orientações do MTur (BRASIL, 2006a) nos informa sobre a 

importância do atendimento imediato e diferenciado às pessoas com deficiência e 

mobilidade reduzida. Seguindo algumas informações contidas no Decreto nº 5.296/ 

                                                           
1
Norma Brasileira que dispõe sobre Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 

urbanos. Disponível em: <http://pfdc.pgr.mpf.gov.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/legislacao/pessoa-
deficiencia/norma-abnt-NBR-9050>. 
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20042, o Manual do MTur (BRASIL, 2006a) diz que para melhor atender as pessoas 

com deficiência e com mobilidade reduzida: 

 

a) os assentos de uso preferencial devem estar sinalizados e os espaços e 

as instalações acessíveis; 

b) o mobiliário de recepção e atendimento devem estar adaptados à altura e 

à condição física de pessoas com cadeiras de rodas. 

c) os serviços de atendimento para pessoas com deficiência auditiva devem 

ser prestados por intérpretes ou pessoas capacitadas em Língua Brasileira 

de Sinais – Libras, e para pessoas surdocegas, prestado por guias-

intérpretes ou pessoas capacitadas neste tipo de atendimento;   

d) o pessoal deve estar capacitado para prestar atendimento às pessoas com 

deficiência visual, mental e múltipla, bem como às pessoas idosas; 

e) disponibilidade de área especial para embarque e desembarque de 

pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida; 

f) sinalização ambiental para pessoas com deficiência ou com mobilidade 

reduzida; 

g) divulgação, em lugar visível, do direito de atendimento prioritário das 

pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida; 

h) admissão de entrada e permanência de cão-guia ou cão-guia de 

acompanhamento junto de pessoa com deficiência, mediante 

apresentação da carteira de vacinação atualizada do animal. 

 

Tratando-se especificamente das pessoas que utilizam cadeira de rodas em 

seu dia a dia, o MTur (BRASIL, 2006a, p. 15-16 ) forneceu algumas orientações para 

lidarmos da melhor maneira possível com essas pessoas e, assim, evitarmos 

qualquer atitude que possa deixá-los constrangidos. São elas: 

 
 ao falar com uma pessoa em cadeira de rodas, procure situar-se de frente e 

na mesma altura da pessoa; 

 pergunte sempre ao usuário se quer alguma ajuda, dirigindo-se a ele e não 
ao seu acompanhante, se for o caso; 

                                                           
2
Decreto que regulamenta as leis nºs 10.048, que dá prioridade de atendimento às pessoas que 

especifica, e 10.098, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da 
da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras 
providências. 
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 ao ajudar um usuário de cadeira de rodas a descer uma rampa inclinada é 
preferível usar a “marcha ré”, para evitar que, pela excessiva inclinação, a 
pessoa desequilibre e caia para frente; 

 para auxiliar a subir e descer de um meio de transporte não adaptado, 
proceda da seguinte maneira: 
            - coloque a cadeira de rodas freada, paralela ao veículo. Para maior                                         
segurança, é conveniente a ajuda de duas pessoas: uma para segurar o 
tronco (axilas) e outra para segurar as pernas, logo abaixo dos joelhos; 
            - para subir, deve-se posicionar a pessoa de costas para o degrau 
ou porta do veículo, conduzindo-a para o interior; 
            - para descer, deve-se adotar o mesmo procedimento, sendo que 
quem segura pelas pernas deve descer primeiro, apoiado por quem segura 
pelo tronco.  

  

2.3 TERMOS UTILIZADOS PARA SE REFERIR ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 

No decorrer da história, vários termos foram criados para se dirigirem às 

pessoas com alguma deficiência. Termos estes que se relacionavam com o contexto 

social e histórico das épocas em que foram criados. 

De acordo com Sassaki (2010), historicamente, se pode entender que os 

deficientes foram vistos de maneiras diferentes. Então, Sassaki (2010) elaborou a 

seguinte cronologia: 

 

1. Durante séculos as pessoas com deficiência foram chamadas de 

“inválidas”, que se referia a um “indivíduo sem valor”; 

2. No século XX até aproximadamente a década de 1960, os termos foram 

“incapacitados” e “incapazes” para nomear os “indivíduos sem capacidade”, que 

posteriormente significou “indivíduos com capacidade residual”; 

3. Ainda no período aproximado de 1960 a 1980, os termos mais utilizados 

foram “os defeituosos”, “os deficientes” e “os excepcionais” para designar 

respectivamente os “ indivíduos com deformidade”, “indivíduos com deficiência” e 

“indivíduos com deficiência mental”; 

4. Entre 1981 e 1987, o termo usado foi “pessoas deficientes” por influência 

da ONU, que nomeou o ano de 1981 como o “ Ano Internacional das Pessoas 

Deficientes”; 

5. De 1988 a meados de 1993, o termo utilizado foi “pessoa portadora de 

deficiência” em oposição à “pessoa deficiente” que indicava que a pessoa toda era 

deficiente. Com o novo termo, a deficiência passou a identificar uma parte, uma 
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característica da pessoa e não ela como um todo. O termo “pessoa portadora de 

deficiência” foi utilizado pela Constituição Federal e pelas Estaduais, e por 

praticamente todas as leis e políticas publicadas neste período. 

Sobre o termo “pessoa portadora de deficiência”, Fávero (2004, p. 21-22), 

esclarece que 

 
ainda que seja este o termo constante da Constituição Federal (e de 
algumas leis posteriores, que o repetiram com o objetivo de serem 
totalmente fiéis à Lei Maior), não é a forma mais adequada. A Constituição 
Federal foi elaborada num momento histórico em que palavras de 
conotação muito negativas eram frequentemente utilizadas (ex: surdo-
mudo, aleijado, retardado, débil mental, etc). Buscou-se então, naquele 
momento uma padronização. E uma padronização que retirasse o foco de 
atenção da deficiência e passasse para a pessoa. Decidiu-se por “pessoa 
portadora de deficiência”. Todavia, o foco acabou ficando no “portador”, não 
chegou à pessoa. À medida que as ideias e ideais foram evoluindo 
verificou-se que a palavra “portador” foi, sim, um avanço para a época, mas 
ainda era preciso melhorar.  

 

6. A partir de meados da década de 90 até os dias atuais, empregam-se os 

termos “pessoas com necessidades especiais” e “pessoas com deficiência”, cada um 

com significado próprio. “Pessoas com necessidades especiais” tanto poderia se 

referir as pessoas com deficiência ou não, já o termo “pessoas com deficiência” 

surgiu da reflexão de que deficiências não se portam, não são carregadas como 

objetos de um lado para outro, elas são vivenciadas. Por este motivo, a palavra 

“portadora” acabou sendo retirada da expressão. 

Apesar do surgimento, ao longo dos anos, de vários termos para se referir às 

pessoas com deficiência, deve-se esclarecer que nunca existiu uma nomenclatura 

correta para todas as épocas e sociedades, pois a cada época e lugar são utilizados 

termos cujos significados sejam compatíveis com os valores que estejam em vigor 

em cada sociedade, na medida em que ela evolui em seu relacionamento com as 

pessoas com alguma deficiência. 

O que todos precisam ter ciência é que a pessoa não deve ser rotulada por 

suas características físicas, sensoriais ou intelectuais, mas sim, compreendida como 

um ser humano acima de tudo. 

Mais recentemente, a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas 

com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de 

março de 2007, aprovados pelo Brasil por meio do Decreto Legislativo nº 186, de 09 

de julho de 2008 e promulgada pelo Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009, 
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optou pela utilização do termo “pessoas com deficiência” para se referir a esses 

cidadãos. Abaixo, segue um trecho da referida Convenção relacionado ao artigo 1, 

cujo título é denominado “Propósito”. Neste artigo, podemos ver claramente o 

propósito da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência e a posição adotada quanto ao termo utilizado para se referir a essas 

pessoas.  

 
O propósito da presente Convenção é promover, proteger e assegurar o 
exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades 
fundamentais por todas as pessoas com deficiência e promover o respeito 
pela sua dignidade inerente. 
Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo 
prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em 
interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e 
efetiva na sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas 
(BRASIL, 2009).[grifos nossos] 

 

Por outro lado, para Burnes e Oliver, 2002 apud Diniz (2007, p. 20), “a 

expressão “pessoa com deficiência” sugere que a deficiência é prioridade do 

indivíduo e não da sociedade”. Para os autores, não faz sentido falar sobre pessoas 

e deficiência separadamente, sendo, portanto, o termo “deficiente”  politicamente 

mais forte e adequado do que “pessoa com deficiência”. 

 Por questões de identificação com a terminologia, optamos, neste trabalho, 

pela utilização do termo “pessoa com deficiência” para nos referirmos a qualquer 

pessoa que possua algum tipo de limitação de ordem física, sensorial ou intelectual.   

 Esse grupo social teve diferentes dificuldades e interações junto à sociedade, 

que se manifestaram de diversas maneiras, de acordo com cada época, como 

veremos no próximo capítulo.   
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3 PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: PANORAMA HISTÓRICO 

 

 Neste capítulo apresentamos um panorama histórico das pessoas com 

deficiência em diversos períodos da história das civilizações, visto que para 

estudarmos as pessoas com deficiência, faz-se necessário compreendermos como a 

sociedade tem percebido esses indivíduos ao longo da história e como se construiu 

o processo de luta dessa parcela da sociedade que ainda sofre muita discriminação.  

No entanto, retomar esses períodos históricos, não significa buscar inocentes 

ou culpados para os episódios alusivos a cada época, mas principalmente tentarmos 

entender que a construção da visão da sociedade referente ao que é diferente e ao 

que foge dos padrões de normalidade pode ser entendida a partir das relações 

estabelecidas entre os homens ao longo da história. Além disso, será dedicada uma 

atenção exclusiva aos acontecimentos históricos marcantes relativos às pessoas 

com deficiência no Brasil. 

 

3.1 NO MUNDO 

 

De acordo com Silva (1987), desde os primórdios da nossa história existem 

registros que comprovam a presença de pessoas com alguma deficiência nas mais 

diversas sociedades. Na realidade, apesar de sempre terem existido pessoas 

nessas condições, o que podemos perceber em termos de mudança ao longo da 

história, está relacionado à maneira pela qual essas pessoas foram percebidas pelas 

sociedades. 

 No tocante ao período Pré-histórico, não se tem indícios de como as pessoas 

se comportavam em relação aos indivíduos com alguma deficiência. Em sua grande 

obra intitulada “A Epopéia Ignorada – A Pessoa Deficiente na História do Mundo de 

Ontem e de Hoje, Silva (1987, p. 28) explica que 

 

nada de concreto existe quanto à vida de pessoas com deficiências físicas 
ou mentais, do velho e do doente nos primeiros nebulosos e muitas vezes 
enigmáticos milênios da vida do homem sobre a Terra, a não ser supostas 
situações que estão baseadas em indícios extremamente tênues. É 
evidente que fatos concretos ou situações comprovadas de vida, em toda a 
fase pré-histórica da História da Humanidade, são impossíveis de serem 
estabelecidos mesmo com o magnífico concurso dos sábios que dominam 
muito bem toda a ciência arqueológica e áreas afins. 
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Contudo, Silva (1987) afirma que alguns fatos indicam que seria praticamente 

impossível uma pessoa com deficiência sobreviver ao ambiente daquele período, 

pois não havia comida em abundância, não havia abrigo para os dias e as noites de 

frio rigoroso e calor intenso e era preciso ir à caça para garantir o sustento diário. 

Além disso, naquela época, as tribos preocupavam-se em manter a segurança e a 

saúde dos integrantes do grupo para a sobrevivência. Sendo assim, uma pessoa 

com deficiência representaria um fardo para o grupo e seria muito difícil sua 

sobrevivência em um ambiente tão desfavorável como aquele. 

 

3.1.1 Idade Antiga 

  

  Segundo Corrêa (2005), na Idade Antiga3, as pessoas que possuíam algum 

tipo de deficiência eram vistas como seres inferiores, não sendo consideradas 

sequer seres humanos e eram rejeitadas pela sociedade. As deficiências, muitas 

vezes, eram compreendidas como um castigo enviado por Deus para pagar os 

pecados cometidos pelo próprio deficiente, por seus pais, por seus avós ou por 

algum de seus ancestrais. 

 Aranha (2000, p. 12) afirma que “a deficiência, nessa época, inexistia 

enquanto problema, sendo que às crianças que apresentavam deficiências 

imediatamente detectáveis, a atitude adotada era a da ‘exposição’, ou seja, o 

abandono ao relento, até a morte”. 

  Silva (1987) observa que, no Egito Antigo, com base em evidências 

arqueológicas encontradas ao longo dos anos, as pessoas que tinham alguma 

deficiência conseguiam inserir-se e participar das diversas classes sociais existentes 

nesta sociedade, como escravos, faraós, artesãos, nobres, etc. Essas informações 

podem ser encontradas nos diversos papiros, múmias, túmulos, bem como na 

própria arte egípcia da época.  

  Uma pessoa com deficiência física, como o porteiro chamado Roma de um 

templo de deuses egípcios, era capaz de executar suas atividades naturalmente. Tal 

fato pode ser visto na Estela votiva classificada como AAEIN 134, da XIX Dinastia e 

originária de Mênfis, localizada no Museu Ny Carlsberg Glyptotec, em Copenhague, 

na Dinamarca. No campo principal da Estela, podemos ver o porteiro Roma 

                                                           
3
 Período que se estende desde a invenção da escrita, em 4.000 a. C., até a queda do Império 

Romano do Ocidente, em 476 d.C. 



 35 

(notoriamente com deficiência física), sua esposa de nome Amaô e o filho chamado 

Ptahemheb levando uma oferenda à famosa deusa Astarte, originária da Síria 

(SILVA, 1987). 

       
 
 

                                                                            
                   Figura 1: Estela Votiva 
                   Fonte: site CR Faster, 2013 

                 

  

 De acordo com Corrêa (2005), nas sociedades escravistas da Grécia, o 

exagero da supervalorização do corpo perfeito, da beleza e da virilidade levava as 

pessoas com alguma deficiência a serem escondidas ou sacrificadas. Na Cidade - 

Estado de Esparta, por exemplo, todos os recém-nascidos com malformação física 

ou mental poderiam ser lançados de um abismo até a morte ou abandonados em 

cavernas ou florestas. 

 Em Esparta, os recém-nascidos que fossem filhos das famílias conhecidas 

como “homoioi” (“os iguais”) e que faziam parte da alta sociedade, precisavam ser 

examinados por anciãos de notória autoridade, que se reuniam para conhecer a 

criança. Silva (1987, p. 121-122) chama atenção para o fato que 
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[...] se fosse um bebê normal e forte (“se o achavam belo, bem formado de 
membros e robusto”) ele era devolvido ao pai que passava a ter a 
incumbência de criá-lo [...]. No entanto, “se lhes parecia feia, disforme e 
franzina”, como refere Plutarco, esses mesmos anciãos, em nome do 
Estado e da linhagem de famílias que representavam ficavam com a 
criança. Tomavam-na logo a seguir e a levavam a um local chamado 
“Apothetai”, que significava “depósitos”. Tratava-se de um abismo situado 
na cadeia de montanhas de Taygetos, perto de Esparta, para lá a criança 
ser lançada e encontrar sua morte, “pois, tinham a opinião de que não era 
bom nem para a criança nem para a República que ela vivesse, visto que 
desde o nascimento não se mostrava bem constituída para ser forte, sã e 
rija durante toda a vida” (“Licurgo”, de Plutarco, 1951). 

 

 

 Na Roma Antiga, a situação de uma pessoa com deficiência não era muito 

diferente do que acontecia em Esparta, pois o direito Romano e suas leis não 

reconheciam como saudáveis bebês que tivessem nascido precocemente ou que 

apresentassem alguma malformação. Mas, mesmo que fossem considerados 

“defeituosos”, os romanos não tinham como costume executar a criança, muito 

embora isso também ocorresse, pois ao pai era permitido matar o recém-nascido 

com deformidades físicas por meio do afogamento. Na Itália, por exemplo, muitas 

crianças com alguma deformação eram abandonadas pelos pais em cestos de flores 

as margens do Rio Tibre, ou em outros locais considerados sagrados. Desta forma, 

algumas crianças que conseguiam sobreviver acabavam sendo acolhidas por 

membros da plebe, porém, muitas famílias não acolhiam as crianças como 

membros, e sim, para explorá-las como serviçais e até como mendigos, fazendo 

com que elas pedissem esmolas nas ruas (SILVA, 1987). 

 Aranha (2000) observa que em Roma, as pessoas com deficiência mental 

eram humilhadas executando tarefas como palhaços ou bobo da corte para divertir 

os nobres e seus hóspedes ou passavam a fazer parte de circos para 

entretenimento do grande público. 

 Em sua obra, Silva (1987, p. 130) também menciona outros fatos marcantes 

daquele período, quando diz que 

 
[...] existia em Roma um mercado especial para compra e venda de homens 
sem pernas ou braços, de três olhos, gigantes, anões, hermafroditas 
(“Historia da Civilização”, de Durant). Foi extremamente notória em Roma 
também a utilização de meninas e mocas cegas como prostitutas, além de 
rapazes cegos como remadores, quando não eram usados simplesmente 
para esmolar. 

 

 Para os hebreus, a pessoa que apresentasse algum tipo de deficiência era 

considerada um ser detentor de poderes demoníacos. Para eles, os pecados dessas 
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pessoas apareciam através dos sinais no corpo (que eram representados pelas 

deficiências) e confirmavam a presença de espíritos malignos nessas pessoas 

(SILVA, 1987). 

 Ao comentar sobre o povo hebreu, Silva (1987) relata que não eram 

somente as deficiências físicas ou mentais motivo de impureza e pecado entre os 

hebreus, mas também a doença crônica ou qualquer tipo de deformação que a 

pessoa possuísse. 

 Com o surgimento do Cristianismo, que nasceu no apogeu do Império 

Romano, houve uma mudança em relação à maneira pela qual as pessoas com 

deficiência eram vistas e tratadas pela sociedade. Segundo Aranha (2000), neste 

período, o homem modificou sua visão e passou a enxergar os seres humanos como 

racionais e frutos da criação e manifestação de Deus.  

 Sendo assim, a pessoa com deficiência, mesmo não sendo produtiva para a 

sociedade, passou a ser considerada possuidora de alma, portanto, criatura de Deus 

e merecedora de cuidado. Visto isso, certas atitudes, como a exterminação dessas 

pessoas, passou a não ser mais aceita e elas passaram a serem cuidadas pela 

família e pela Igreja. 

 As mudanças referidas acima estão relacionadas ao próprio conteúdo da 

doutrina cristã, que naquele momento, estava voltada para a humildade, caridade, 

perdão às ofensas, amor ao próximo e para a valorização da pobreza e da 

simplicidade da vida. Cabe salientar, que todos esses princípios da doutrina cristã, 

influenciaram, a partir do século VI, para a criação de hospitais de caridade 

direcionados ao atendimento de pessoas pobres e marginalizadas pela sociedade, 

bem como para o atendimento de pessoas com alguma deficiência (SILVA, 1987). 

 Para Pessotti (1984), nesta época, as atitudes para com os pobres, 

indigentes e deficientes tinham um caráter duvidoso, pois ao mesmo tempo em que 

os cristãos protegiam essas pessoas eles as segregavam e ao mesmo tempo em 

que agiam caridosamente eles as castigavam, visto que eles confinavam essas 

pessoas nos abrigos ou hospitais com a desculpa de que estavam protegendo-as, 

salvando a alma do cristão do demônio e livrando a sociedade das condutas anti-

sociais daquelas pessoas, mas na verdade, estavam castigando-as por meio da 

exclusão social. 
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3.1.2 Idade Média 

 

 Durante o período conhecido como Idade Média4, podemos perceber 

através de registros e informações da época, atitudes preocupantes em relação às 

pessoas com alguma deficiência. 

 Nessa época, devido ao grande poder da Igreja Católica, as pessoas com 

deficiência foram vítimas de abuso, atitudes discriminatórias e de perseguição, pois 

o nascimento dessas pessoas era encarado pela população como um castigo divino 

e a própria Igreja julgava que elas eram detentoras de poderes especiais de 

feiticeiros ou bruxos. Então, foi nesse período que a Igreja Católica começou a 

substituir a caridade pela rejeição àqueles que eram considerados por ela fora do 

padrão de “normalidade”, fosse pelo aspecto físico ou por defenderem crenças das 

quais a Igreja não estivesse de acordo, principalmente no período marcado pela 

Santa Inquisição5, instituído pelo papa Gregório IX, em 1232 (GARCIA, 2010). 

 Segundo Silva (1987), por desconhecimento das doenças e suas causas, 

pela falta de educação por parte da sociedade em geral e pelo medo do 

desconhecido ou sobrenatural, ocorria na Idade Média uma necessidade do povo 

em dar às deformidades uma conotação diferente, que envolvia mistério e relação 

com algo maligno. Em meio a esse ambiente, restou às pessoas com deficiências 

físicas ou sensoriais recorrerem a esmolas diárias para garantirem seus sustentos.  

Durante a Idade Média, o velho costume de exterminar as crianças que 

nasciam com membros deformados voltou a acontecer, visto que as deficiências 

passaram a estar diretamente relacionadas a uma punição enviada por Deus e a 

atuação de maus espíritos, e do próprio demônio. As crianças que conseguiam 

sobreviver eram separadas de suas famílias e viravam adultos ridicularizados ou 

desprezados pela sociedade (GARCIA, 2010). 

                                                           
4
 Período que se estendeu do século V ao XV, cujo início foi marcado pelo fim do Império Romano 

(século V, ano 476) e o fim pela Queda de Constantinopla (século XV, em 1453). 
5
 A Inquisição ou Santa Inquisição foi uma espécie de tribunal religioso criado na Idade Média para 

condenar todos àqueles que eram contra os dogmas pregados pela Igreja Católica. 
O Tribunal do Santo Ofício da Inquisição mandou para a fogueira milhares de pessoas que eram 
consideradas hereges (praticantes de heresias; doutrinas ou práticas contrárias ao que é definido 
pela Igreja Católica) por praticarem atos considerados bruxaria, heresia ou simplesmente por serem 
praticantes de outra religião que não o catolicismo. (INFOESCOLA, 2013) 
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 Em contrapartida, existem exemplos bem significativos de anões e corcundas 

que viveram durante a época medieval e tiveram bastantes destaques. Em relação a 

essas pessoas, Silva (1987, p. 216) informa que 

 
as superstições da época medieval levavam a atribuir a essas pessoas 
poderes especiais para uma espécie de contra-ataque aos efeitos deletérios 
de feitiços ou de maldições, do mau-olhado e mesmo das pragas e das 
epidemias. Com o tempo, essas pessoas disformes foram sendo objeto da 
diversão das grandes moradas e dos castelos dos nobres senhores feudais 
e seus vassalos, e mesmo das cortes de muitos reis, devido à sua 
aparência grotesca, aos seus trejeitos e também a uma propalada 
sabedoria de que não dispunham. Esses tipos de deficientes – corcundas e 
anões – começaram aos poucos a ter livre acesso a todos os ambientes, 
traziam sorte e afastavam os demônios, podendo alguns inclusive participar 
de todas as conversas e falar o que bem entendessem, pois eram 
supostamente tolos, divertidos e inconsequentes. 

 

No final da Idade Média (século XV), todas as questões que envolviam as 

pessoas com alguma deficiência estavam integradas às situações de pobreza e 

marginalidade nas quais se encontrava grande parte da população. Sabe-se que, 

durante a Idade Média, existiram exemplos de caridade e solidariedade para com os 

deficientes, mas os dados gerais desta época colocam junto à camada de pobres, 

excluídos, enfermos ou mendigos (GARCIA, 2010). 

 

3.1.3 Renascimento 

 

Aproximadamente do final do século XV até o século XVIII, ocorreu no mundo 

europeu cristão uma mudança sóciocultural marcada pelo avanço da ciência, pelo 

reconhecimento do valor humano e pela libertação dos antigos dogmas oriundos da 

Idade Média. Esse período ficou conhecido historicamente como “Renascimento”. 

 

Nesse movimento novo e muito renovador, o reconhecimento do valor do 
homem era a nota dominante. Era o Humanismo que surgia e se fortificava. 
Por meio dele, pelo menos no campo das ideias, o homem se sentiria mais 
livre, menos oprimido, mais valorizado, não mais um mero escravo dos 
pobres da Terra, nem mesmo preso à crença de que tinha que fazer o bem 
para merecer o céu ou simplesmente para escapar às torturas do inferno. 
(SILVA, 1987, p. 226) 

  

 O Renascimento surgiu para ajudar a tirar o homem daquele período de 

ignorância e cheio de superstições, marcados pelos séculos da Idade Média. Essa 

nova fase foi bastante revolucionária e alterou o modo de vida do homem menos 

favorecido também (pobres, enfermos e marginalizados), incluindo as pessoas com 
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deficiência física, sensorial ou mental. Os cuidados prestados a essas pessoas 

mostravam, em muitos casos, sinais de um novo modo de ver e de considerar os 

seres humanos vítimas de algum mal. De acordo com Garcia (2010), esse fato pode 

ser claramente notado através da construção, ao longo dos séculos XVI e XVII, de 

locais específicos para atendimento das pessoas com alguma deficiência em vários 

países europeus, longe dos tradicionais abrigos ou asilos destinados a pobres e 

velhos. 

 Devido e essas novas formas de ver o homem, advindas do movimento 

renascentista, foram desenvolvidos vários esforços para tentar compreender os 

problemas que assolaram essas pessoas que, durante séculos, foram esquecidas 

pela sociedade. Como exemplo desses esforços, podemos destacar os movimentos 

relacionados aos deficientes da audição e da palavra, conhecidos como surdos-

mudos. Foi no século XVI que o médico italiano, Jerônimo Cardan, inventou uma 

espécie de código para ensinar os surdos a ler e escrever, semelhante ao código de 

escrita Braille, destinado aos cegos, que surgiria somente no século XIX. Ainda no 

século XVI, um médico francês, chamado Laurent Joubert, destinou todo um capítulo 

em sua obra "Erros Populares relativos à Medicina e ao Regime de Saúde” sobre o 

ensino de surdos-mudos (SILVA, 1987). 

 Silva (1987) acrescenta que o século XVI também foi marcado por uma 

intensa luta pela criação de uma especialidade médica que tratasse dos ossos. Foi 

nesse período que o médico Ambroise Paré teve uma importante participação. Ele 

introduziu muitas inovações no tratamento de ferimentos provocados por projéteis. 

Esses ferimentos eram muito graves e, quando não levavam a pessoa à morte, 

deixavam uma série de sequelas que podiam se transformar em deficiências físicas. 

Ambroise experimentou tratar esses ferimentos através da ligação de vasos e 

artérias, procedimento que estava praticamente esquecido pelos médicos que 

realizavam cirurgias naquela época. Em algumas amputações de membros, ele 

também utilizou retalhos da pele do doente para recobrir a superfície da amputação. 

Outras contribuições de Paré foram a utilização de coletes reforçados com tiras de 

aço para tratar problemas da coluna vertebral, a criação de botas especiais para as 

pessoas que tinham pés tortos, dentre outros. Mas foi somente no século XVII que a 

ortopedia nasceu como uma especialidade médica que cuidava dos problemas dos 

ossos e mutilações. Nessa época, essa especialidade ainda não era conhecida pela 

nomenclatura “ortopedia”, pois ela passou a ter esse nome somente no século XVIII. 
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 Na Europa, por volta da metade do século XVII, alguns homens de notória 

inteligência procuraram resolver alguns problemas práticos de pessoas com 

deficiências físicas sérias. Um desses homens foi o alemão Stephen Farfler, vítima 

de paralisia nas pernas, que aos 22 anos idealizou e construiu por conta própria uma 

cadeira de rodas. “Era uma cadeira baixa, pequena, toda de madeira, com duas 

rodas atrás e uma na frente. A da frente era acionada por duas manivelas giratórias”. 

(PECCI, 1980 apud SILVA, 1987, p. 247) 

 

 

 
  Figura 2: Cadeira de rodas criada pelo alemão Stephen Farfler, no século XVII. 
  Fonte: Google Imagens, 2013.  
 

 Durante os séculos XVIII e XIX, nota-se um grande progresso no atendimento 

às pessoas com alguma deficiência. Foi no início do século XVIII que os educadores 

chegaram à conclusão de que era extremamente necessário um alfabeto manual 

para que o surdo pudesse se comunicar e entender melhor o que estivesse sendo 

repassado a ele. Então, em 1755 o abade Charles Michel Epée fundou uma escola 

para educação dos surdos em Paris, utilizando e aperfeiçoando a linguagem de 

sinais para que os seus alunos pudessem se comunicar. Mas os progressos não 

ficaram somente voltados para as pessoas com deficiência auditiva, pois alguns 

anos mais tarde, precisamente em 1819, a pedido de Napoleão Bonaparte, um 

oficial do exército francês chamado Charles Barbier, criou um código que deveria ser 

usado em mensagens transmitidas à noite durante as batalhas. Mas o seu sistema 
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de códigos foi rejeitado pelos militares, que o acharam muito complicado (GUGEL, 

2007). 

Então, Barbier apresentou o seu invento ao Institute Nacionale des Jeunes 

Aveugles (Instituto Nacional dos Jovens Cegos), de Paris, alegando que o seu 

sistema seria útil aos professores e alunos do Instituto. Tratava-se de “um processo 

de escrita codificada e expressa por pontos salientes, chegando a ter representados 

os 36 sons básicos da língua francesa.” (SILVA, 1987, p. 260). A ideia rapidamente 

interessou alguns professores do Instituto e começou a ser utilizada nos alunos do 

local. Mas, somente alguns anos mais tarde, um professor jovem e cego do Instituto 

Nacional dos Jovens Cegos de Paris, de nome Louis Braille, valendo-se da sua 

experiência com a utilização do sistema criado por Barbier, desenvolveu, em 1825, 

um sistema seu. O sistema, anos mais tarde conhecido como Braille, era composto 

por pontinhos em alto relevo, que além de serem lidos, podiam ser escritos pelos 

cegos com facilidade. Todavia, o sistema só foi implantado em toda a França no ano 

de 1854, e é utilizado pelas pessoas com deficiência visual até os dias de hoje 

(SILVA, 1987). 

 Foi durante o século XVIII que, segundo Aranha (2000), o avanço da medicina 

favoreceu uma visão organicista da deficiência, segundo a qual a deficiência passou 

a ser compreendida como um problema médico e não mais teológico e moral. Nesse 

período, surgiram os tratamentos médicos e hospitais psiquiátricos voltados para o 

tratamento dessas pessoas, mas esses locais ainda estavam longe de terem o 

objetivo de tratar as pessoas com deficiência, pois funcionavam mais como lugares 

para confinar os pacientes que, segundo os discursos da época, estivessem 

incomodando a sociedade. 

 

3.1.4 Idade Contemporânea 

 

Durante o século XIX, a sociedade começou a assumir maiores 

responsabilidades em relação às pessoas com deficiência, visto que a Revolução 

Intelectual mudou a visão da sociedade de muitos países e fez com que as pessoas 

começassem a ver esses grupos que se encontravam a margem da sociedade e, 

eram minoria, como pessoas que necessitavam de outros tipos de ajuda e não 

somente de caridade, abrigo e esmola. De acordo com Gugel (2007), nesse período, 

foram constituídas organizações para estudar os problemas pertinentes a cada tipo 
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de deficiência. Surgiram os orfanatos destinados às crianças, asilos para os idosos, 

lares para as crianças com deficiências físicas, bem como outras organizações.  

 

Embora no século XIX ainda não se pensasse na integração do homem 
deficiente à sociedade aberta ou mesmo à sua família, ele passou a ser 
visto como ser humano (infeliz, desafortunado e coitado para aquela época, 
é evidente) dono de seus sentimentos e capaz de viver ou de pretender 
levar uma vida decente, desde que fossem garantidos meios para isso. Para 
um bom volume de casos, a questão acabava restringindo-se à redução de 
uma situação de miserabilidade a um mínimo suportável, dando ao 
indivíduo atingido um restante de vida mais tranquilo, desde possível. 
(SILVA, 1987, p. 263) 

 

 
 Também no século XIX, em alguns países nórdicos, a sociedade começou a 

demonstrar preocupações com relação ao potencial produtivo das pessoas com 

alguma deficiência, e começaram a criar iniciativas quanto a isso. Como exemplo, 

podemos citar a Society and Home for Cripples (Sociedade e Lar para Deficientes),  

criada em 1872, na Dinamarca, que foi uma das primeiras a incentivar o trabalho 

manual e cooperativo entre pacientes com deficiência, com o objetivo de que essas 

pessoas pudessem encontrar uma maneira de se sustentar (GARCIA, 2010). 

 Nesse período, Napoleão Bonaparte colocou em prática uma atitude muito 

importante, quando passou a exigir que seus generais reabilitassem os soldados 

feridos e mutilados para que pudessem ser reaproveitados no exército em outras 

tarefas, como manutenção dos equipamentos de guerra, limpeza e selaria dos 

animais e armazenamento de alimentos. Essa concepção de reabilitação virou lei 

em 1884, quando o chanceler alemão Otto Von Bismark aprovou a primeira lei do 

mundo que protegia as pessoas que se acidentassem no trabalho, o que foi imitado 

por diversos países europeus. 

 No século XX, em todo o mundo, houve um aumento significativo em relação 

à assistência destinada às pessoas mais pobres da sociedade, bem como às 

pessoas com deficiência, que devido às guerras ficaram desalojadas, refugiadas e 

mutiladas em razão das ações destruidoras dos conflitos. Foi nesse contexto que 

surgiram programas assistenciais em várias partes do mundo com o objetivo de 

fazer com que as pessoas vitimadas pelas atividades de guerra pudessem voltar a 

ter uma vida normal.  

 Segundo Silva (1987), nesse período, as crianças e as pessoas com 

deficiência física também tiveram uma atenção especial.  Princípios que já eram 
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defendidos desde a época da Renascença, voltados para o atendimento de órfãos e 

de crianças carentes e deficientes, foram colocados em prática. Para essas 

crianças, foram oferecidos treinamentos profissionalizantes para que, quando elas 

chegassem a idade adulta pudessem saber fazer algo para garantir a sobrevivência 

e ficassem longe da criminalidade. Quanto às pessoas com deficiência física, 

existem dados que comprovam que entre os anos de 1902 e 1912, a Europa já 

contava com mais de 20 instituições voltadas para o atendimento exclusivo de 

pessoas com problemas de deficiências físicas.  

 No ano de 1904, foi organizada a Primeira Conferência sobre Crianças 

Inválidas, em Londres e, no mesmo ano na cidade de Saint Louis, nos Estados 

Unidos, realizou-se o Congresso Mundial dos Surdos, com o objetivo de estudar 

todos os problemas que envolviam as pessoas surdas. Mais tarde, em 1906, surgiu 

no estado da Pensilvânia, a Widener Memorial Training School for Crippled Children 

(Escola de Treinamento para Crianças Aleijadas). Também em 1906, foi criado nos 

Estados Unidos, mais precisamente no estado de Masachussets, a Primeira 

Comissão Estadual para o Cego, visando implementar programas financiados, pela 

primeira vez, pelo governo federal e, no ano seguinte, em 1907, a Goodwill 

Industries, localizada na cidade de Boston, Estados Unidos, desenvolveu um plano 

para inserir profissionalmente as pessoas com deficiência física no mercado de 

trabalho, em que era assegurada a essas pessoas a oportunidade de trabalhar no 

recondicionamento de móveis, roupas, sapatos e outros artigos usados. Esses 

produtos eram vendidos para a população mais pobre pela própria Goodwill 

Insdustries a preços populares. 

 

3.1.4.1 Conflitos Bélicos e deficiência 

  

Com o fim da Primeira Guerra Mundial, em 1918, as brigas políticas 

continuaram e os países estavam em crise financeira. Mas, apesar de todas as 

dificuldades econômicas e sociais, os países mais desenvolvidos aumentaram seus 

esforços para ajudar as pessoas que se encontravam mutiladas e acidentadas. Foi, 

então, criada a Comissão Central da Grã-Bretanha para o Cuidado do Deficiente, 

bem como foram montados programas de reabilitação para dar assistência aos 

soldados que voltavam mutilados da Guerra. 
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Devido à situação calamitosa deixada pela Primeira Guerra, em 1919, foi 

criada a Organização Internacional do Trabalho (OIT), que tinha como principal 

objetivo resolver todas as questões relacionadas ao trabalho, bem como a situação 

da reabilitação dos mutilados da Guerra. 

O ano de 1929 foi marcado por uma grande crise econômica mundial, que 

ficou conhecida como “A Grande Depressão”. Este período foi marcado por altas 

taxas de desemprego e queda do Produto Interno Bruto (PIB) de diversos países 

europeus, EUA e Canadá. Então, o 32º presidente dos Estados Unidos, Franklin 

Delano Roosevelt, criou em 1933, um programa político denominado “New Deal”6, 

que ajudou a minimizar os efeitos da crise. Roosevelt, que era paraplégico, 

contribuiu, e muito, para que a sociedade em geral percebesse que com condições 

de reabilitação boas e adequadas uma pessoa com deficiência pode levar uma vida 

normal e independente (GUGEL, 2007). 

Anos mais tarde, a Segunda Guerra Mundial7, ocorrida entre os anos de 1939 

a 1945, tendo como líder do “Eixo” o chefe do Partido Nazista, Adolf Hitler, devastou 

e deixou o mundo chocado pelas atrocidades cometidas. A proposta nazista era 

baseada na ideia de regeneração nacional, a qual se daria por meio do extermínio 

dos grupos considerados impuros (judeus, cristãos, negros, etc). Hitler pregava a 

ideia da superioridade racial germânica, na qual os alemães eram considerados a 

raça superior ariana (INFOESCOLA, 2013). Para Hitler, as pessoas com qualquer 

tipo de deficiência eram consideradas inúteis à sociedade e uma ameaça à pureza 

genética ariana. Por isso, durante o período da Segunda Guerra Mundial, milhares 

de indivíduos com deficiência foram executados pelo programa que os nazistas 

chamavam de “T-4” ou “Eutanásia” (HOLOCAUST MEMORIAL MUSEUM, 2013).  

Entre esses indivíduos exterminados não constavam apenas pessoas que tivessem 

nascido com alguma deficiência ou àquelas que tivessem adquirido alguma 

deficiência ao longo da vida, mas, também, um grande número de pessoas que 

                                                           
6 O New Deal foi o nome dado a uma série de programas implementados nos Estados Unidos, entre 

1933 e 1937, durante a presidência de Franklin Delano Roosevelt. Os programas tinham como 
objetivo recuperar e reformar a economia norte americana, que havia sido muito prejudicada, bem 
como dar assistência aos prejudicados pela “Grande Depressão”. Disponível em: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/New_Deal. 
7
 O marco inicial da Segunda Guerra Mundial ocorreu no ano de 1939, quando o exército alemão 

invadiu a Polônia. Imediatamente, a França e a Inglaterra declararam guerra à Alemanha. De acordo 
com a política de alianças militares existentes na época, formaram-se dois grupos: os Aliados, 
liderados por Inglaterra, União Soviética, França e Estados Unidos e o Eixo, liderados pela Alemanha, 
Itália e Japão. Disponível em: http://www.suapesquisa.com/segundaguerra/. 
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voltavam das guerras mutiladas, cegas, surdas, ou seja, àquelas que, devido às 

guerras passaram a fazer parte do grupo de pessoas com deficiência.  

 Segundo Gugel (2007), dados históricos comprovam que, no período da 

Segunda Guerra Mundial, aproximadamente 275 mil crianças e adultos com 

deficiência foram mortos, assim como outras 400 mil pessoas que fossem suspeitas 

de terem hereditariedade de surdez, cegueira e deficiência mental. 

O fim da Segunda Grande Guerra, em 1945, fez com que se expandisse o 

entendimento de “reabilitação”, pois mais do que nunca, devido a necessidade de 

reconstruir os países abalados pela Guerra, foi necessário absorver qualquer tipo de 

mão-de-obra. Assim, começaram a serem buscadas soluções que permitissem que 

as pessoas com deficiência fossem integradas à sociedade e pudessem ter uma 

vida normal e produtiva. Se antes da Guerra a sociedade não tinha muita 

preocupação com as questões que envolviam as pessoas com alguma deficiência, 

após este período, ela se viu praticamente obrigada a dar atenção a esse grupo 

social, visto que o número de pessoas que sofreram lesões por causa da Guerra, 

causando uma série de deficiências, aumentou significativamente. 

 

3.2 AVANÇOS LEGAIS E TECNOLÓGICOS 

 

Com o fim da Segunda Guerra, foram criadas instituições especializadas no 

atendimento das deficiências, bem como implantados programas de reabilitação 

para essas pessoas. Surgiu em 1945 a ONU, cuja unidade de reabilitação de 

pessoas com deficiência ficou encarregada de aspectos de planejamento, 

administração, legislação, aspectos sociais, psicológicos e próteses, além de 

controlar todas as providências tomadas relacionadas a projetos práticos e garantir 

que as Agências Especializadas estivessem sempre informadas das atividades 

umas das outras. No mesmo ano, foi criada a Organização das Nações Unidas para 

a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), que no campo da reabilitação ficou 

responsável pela educação especial, incluindo neste sentido, programas para cegos, 

surdos e para as pessoas com deficiências físicas e mentais. Em 1948, surgiu a 

OMS, que em relação à reabilitação ficou encarregada de prevenir, sempre que 

possível, males incapacitantes, e também desenvolver programas em cirurgia 

ortopédica e protética; em medicina física; em fisioterapia e em enfermagem 

especializada (SILVA, 1987). 
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No mesmo ano, todos os dirigentes mundiais se reuniram na nova sede da 

ONU, em Nova York, decidindo reforçar a Carta das Nações Unidas. Para isso, 

declararam em um só documento todos os direitos de cada indivíduo, em todo lugar 

e tempo. Foi aí que nasceu a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A partir 

deste período, aconteceu o “boom” das instituições voltadas para as pessoas com 

deficiência em todos os países.  Essas instituições tinham como objetivo buscar 

alternativas para a integração social e aperfeiçoamento das ajudas técnicas para 

pessoas com deficiência física, auditiva e visual (GUGEL, 2007). 

No decorrer dos anos, as cadeiras de rodas foram sendo aperfeiçoadas e, em 

1952, aconteceu na Inglaterra a primeira competição de cadeirantes, que serviu 

como uma prévia para a realização dos primeiros jogos para atletas com deficiência, 

em Roma, no ano de 1960. Esses jogos foram organizados nos moldes dos Jogos 

Olímpicos e ficaram mundialmente conhecidos como Jogos Paraolímpicos. 

 Em 1971, a Assembléia Geral da ONU aprovou uma resolução bastante 

significativa para as pessoas com deficiência mental: a Declaração dos Direitos das 

Pessoas com Retardo Mental e, no ano de 1975, a Assembleia Geral aprovou a 

Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes. Um ano depois, em 1976, foi 

aprovada a Resolução nº 31/123, que proclamava o ano de 1981 como o 

International Year for Disabled Persons (Ano Internacional para as Pessoas 

Deficientes) (SILVA, 1987). 

O período de 1983 a 1992 ficou conhecido como a “Década das Nações 

Unidas para Pessoas Portadoras de Deficiências”. Neste período, consolidaram-se 

princípios éticos, políticos e filosóficos que sustentaram o processo de construção da 

cidadania das pessoas com deficiência.   

Segundo Sassaki (1998), em 1994, com a Declaração de Salamanca de 

Princípios, Política e Prática para as Necessidades Educativas Especiais, foi dado 

início a era da inclusão.  Neste período, começou a ser exigido da sociedade que ela 

entendesse a necessidade de se adaptar às diferenças individuais, bem como se 

fortaleceram as exigências no que se referia ao direito da pessoa com deficiência à 

integração social. 

Finalmente, chegando ao século XXI, o ano de 2004 foi muito importante para 

as pessoas com deficiência, pois foi declarado pelos países participantes da XII 

Cúpula Íberoamericana, realizada na cidade de Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, 
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nos dias 14 e 15 de novembro de 2003, que 2004 seria o Ano Íberoamericano das 

Pessoas com Deficiência (LANNA JUNIOR, 2010). 

 Outro fato muito importante na história das pessoas com deficiência foi a 

realização da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, em 25 de agosto de 2006, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. 

O propósito da Convenção era “proteger, promover e assegurar o gozo completo e 

igual de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais pelas pessoas com 

deficiência e promover o respeito da sua dignidade inerente”. (BRASIL, 2009) 

 Também em 2006, a Organização dos Estados Americanos (OEA) declarou o 

período de 2006 a 2016 como a Década das Américas das Pessoas com Deficiência 

– pelos Direitos e Dignidade das Pessoas com Deficiência. Segundo Lanna Junior 

(2010, p. 86), “desde então, a OEA vem estimulando os países que integram a 

Organização a prepararem seus programas de ação destinados à promoção da 

cidadania e qualidade de vida desse segmento”. 

 No mês de junho daquele mesmo ano, a Assembleia Geral da OEA, aprovou 

a Declaração do Decênio das Américas das Pessoas com Deficiência e estabeleceu 

a criação de um grupo de trabalho com o objetivo de elaborar um Programa de 

Ação. De acordo com Lanna Junior (2010, p. 86), durante a Assembleia, os Estados 

participantes da OEA 

 

acordaram que, até o ano de 2016, devem apresentar avanços significativos 
na construção de uma sociedade inclusiva, solidária e baseada no 
reconhecimento do exercício pleno e igualitário dos Direitos Humanos e 
liberdades fundamentais. E ainda que as pessoas com deficiência sejam 
reconhecidas e valorizadas por suas efetivas colaborações em melhorias 
em sua comunidade, seja urbana ou rural. Os Estados reconheceram 
também a necessidade de minimizar o impacto nocivo da pobreza sobre as 
pessoas com deficiência, que muitas vezes, são colocadas em situações de 
vulnerabilidade, discriminação e exclusão, por isso seus direitos devem ser 
legitimamente reconhecidos, promovidos e protegidos, com particular 
atenção, nos programas nacionais e regionais de desenvolvimento e na luta 
contra a pobreza. 

 

Até aqui procuramos apresentar um panorama histórico das pessoas com 

deficiência para que o leitor tenha uma visão geral de como foi construído o 

processo de inserção deste grupo na sociedade. Através desta leitura, podemos 

perceber que este processo passou por uma trajetória que vai desde a execução, 

exclusão e abandono das pessoas com deficiência até o tratamento humanitário e à 

tentativa de tornar estas pessoas independentes e autoras de sua própria história. 
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Diante disso, achamos necessário apresentar no próximo capítulo um pouco da 

história das pessoas com deficiência no Brasil. 
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4 PANORAMA DA DEFICIÊNCIA NO BRASIL 

 

Para discorrer sobre este assunto tão vasto e com vários acontecimentos 

relevantes, recorremos a duas obras consideradas muito importantes e completas. A 

primeira obra é de autoria de Emilio Figueira e tem como título “Caminhando em 

Silêncio – Uma Introdução à trajetória das pessoas com deficiência na história do 

Brasil”, publicada no ano de 1987. A segunda obra é intitulada “História do 

Movimento Político das Pessoas com Deficiência no Brasil”, escrita por Mário Cléber 

Martins Lanna Júnior e publicada no ano de 2010. Este último faz parte do Projeto 

OEI/BRA 08/001 – Fortalecimento da Organização do Movimento Social das 

Pessoas com Deficiência no Brasil e Divulgação de suas Conquistas8. 

Em seu livro, “A Epopéia Ignorada: a pessoa deficiente na história do mundo 

de ontem e de hoje”, Otto Marques também dedica um capítulo para tratar da 

pessoa com deficiência no Brasil Colonial e Imperial. Ele não se aprofunda tanto no 

assunto quanto Emílio Figueira, pois as propostas de ambos os livros são diferentes, 

mas também utilizaremos aqui dados e informações pertinentes a sua obra. 

Os primeiros relatos históricos das pessoas com deficiência no Brasil datam 

do ano de 1500 e dizem respeito aos índios que já habitavam esta Terra antes da 

chegada dos portugueses. 

  

4.1 A DEFICIÊNCIA NO PERÍODO COLONIAL 

 

Conforme constam em muitos relatos de historiadores e antropólogos, 

existem registros de inúmeras práticas de exclusão entre os índios. Na aldeia, 

quando nascia alguma criança que não fosse perfeita fisicamente, ela era rejeitada, 

pois os índios acreditavam que ela traria maldição para a tribo (SILVA, 1987). 

A maneira que os índios utilizavam para demonstrar essa rejeição era através 

do abandono desses recém-nascidos no meio das matas ou até mesmo do sacrifício 

                                                           
8 O livro “História do Movimento Político das Pessoas com Deficiência no Brasil” e o documentário 

que foi lançado baseado em suas informações são a primeira etapa do projeto “Fortalecimento da 
Organização do Movimento Social das Pessoas com Deficiência no Brasil e a Divulgação de suas 
Conquistas”. A sua realização se deve à cooperação internacional entre a Organização dos Estados 
Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI) e à Secretaria de Direitos Humanos 
da Presidência da República, por intermédio da Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência. Fonte: Livro “História do Movimento Político das Pessoas com Deficiência no 
Brasil”. (LANNA JÚNIOR, 2010). 
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dos mesmos nos chamados rituais de purificação. Esses costumes não diferem 

muito dos observados em alguns povos da História Antiga e Medieval, em que o 

simples fato de ter nascido com alguma deficiência significava que aquela alma não 

era pura, sendo a deficiência, portanto, considerada uma espécie de “castigo divino”.  

 Santos Filho, 1966 apud Figueira (2008) já dizia em um de seus muitos 

escritos que os índios que aqui habitavam eram muito fortes fisicamente e sadios. O 

fato dos nossos indígenas não estarem acostumados a apresentarem algum tipo de 

deficiência visível, pode ser considerado um dos principais motivos que reforçava a 

política da exclusão nas tribos, pois, as pessoas que nascessem ou apresentassem 

alguma deficiência física estariam “fora dos padrões modelos pré-estabelecidos pela 

tribo”. (FIGUEIRA, 2008, p. 23) 

 A prática de eliminação dos índios que nasciam ou adquiriam deficiências 

através de acidentes ou doenças não esteve presente somente nas tribos deste 

período, pois em algumas sociedades tribais atuais esta prática ainda acontece e os 

índios utilizam o mesmo argumento que já usavam há 500 anos atrás. Eles alegam 

que sacrificam essas pessoas que nascem ou tornam-se deficientes ao logo da vida 

para que elas não sofram ao longo de sua trajetória aqui na Terra; além da questão 

da eliminação em função da coletividade. 

 Os primeiros séculos da colonização portuguesa no Brasil foram marcados 

pela presença dos jesuítas, que vieram para cá com a intenção de catequizar os 

índios e educar os colonos. A partir da segunda metade do século XVI, padres e 

irmãos da Companhia de Jesus se tornaram os médicos e enfermeiros dos 

indígenas, dos povoadores e dos colonizadores, dando início a chamada Medicina 

Jesuítica. Segundo Figueira (2008), embora não existam registros oficiais da época, 

pode-se presumir, através das descrições das doenças, a existência de pessoas 

com deficiências congênitas ou adquiridas entre as pessoas que foram cuidadas 

pelos jesuítas. Podemos constatar a existência de pessoas com deficiência neste 

período da história, utilizando a citação feita por Figueira (2008) a um trecho de uma 

das inúmeras cartas escritas por José de Anchieta9, onde ele diz que “achava-se 

                                                           
9 José de Anchieta (1534-1597), jesuíta e escritor espanhol, nasceu nas ilhas Canárias e estudou em 

Coimbra, Portugal. Entrou para a Companhia de Jesus em 1551, emigrando dois anos depois para o 

Brasil, com o intuito de catequizar os índios. Dentre outros feitos, Anchieta destacou-se por sua 

assistência a enfermos, doentes crônicos e enjeitados. (FIGUEIRA, 2008). 
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raramente um cego, um surdo, um mudo ou um coxo, nenhum nascido fora do 

tempo.” (SANTOS FILHO, 2007 apud SILVA, 1987. p. 276) 

 Conforme Figueira (2008), os colonos portugueses tentaram escravizar os 

indígenas que se encontravam nas terras brasileiras, mas tiveram muitas 

dificuldades, pois eles apresentavam muita resistência. Então, como os 

colonizadores precisavam de mão-de-obra na colônia para trabalhar na produção do 

açúcar, começaram a buscar mão-de-obra em outro lugar, mais precisamente no 

Continente Africano. Iniciava-se em 1559 o lucrativo negócio do tráfico de escravos 

africanos, também conhecido como tráfico negreiro.  

 Quando não morriam a bordo, devido às péssimas condições das 

embarcações (má alimentação, falta d’água, espaço e ventilação insuficiente), que 

muitas vezes chegavam a transportar mais de mil pessoas em uma só viagem, os 

negros africanos costumavam serem acometidos por doenças que se desenvolviam 

durante a viagem e deixavam muitos deles com sequelas ou alguma deficiência.  

 Os escravos que conseguiam suportar a tenebrosa viagem até a colônia, 

juntamente com os índios que os portugueses conseguiam escravizar, eram vítimas 

de muita exploração e muitos morriam devido aos constantes castigos físicos 

(açoitamento, tronco, peia, entre outras punições) que sofriam pelos portugueses. 

Santos Filho,1966 apud Figueira (2008, p. 44-45), diz que “esses escravos foram 

portadores de defeitos físicos provocados por castigos e desastres nos engenhos”. 

Para corroborar a afirmação de Santos Filho, Figueira (2008) utiliza um trecho de um 

documento oficial da época, escrito pelo rei D. João V. Esse documento era sobre a 

punição a escravos achados em quilombos e, nele, constava uma autorização 

escrita pelo rei, permitindo a prática de atos de mutilações nos negros fugidos: 

  
[...]Olhei por bem que a todos os negros que forem achados em quilombos, 
estando neles voluntariamente, se lhes ponha com fogo uma marca em uma 
espádua com a letra “F”, [...] e se, quando for executar esta pena, for 
achado já com a mesma marca, se lhe cortará uma orelha[...] (D. JOÃO V, 
1741 apud FIGUEIRA, 2008, p. 45) 

 

Nesse período, surgiram os protestos contra os maus tratos aos escravos, 

porém, na maioria das vezes, eram protestos que não tinham continuidade e nem 

medidas punitivas. Como exemplo desses protestos, Figueira (2008) cita um trecho 

de uma correspondência do Rei de Portugal D. Pedro II dirigida ao governador geral 

D. João de Lencastre, datada de 1º de março de 1700, onde o Rei deixa 
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transparecer os maus tratos dados que aos escravos no Brasil e a consequência da 

origem de deficiências decorridas das mutilações: 

 
[...]Cruéis castigos, por dias e semanas inteiras, havendo alguns que por 
anos se acham metidos em correntes, [...]. De Francisco Pereira de Araujo 
se diz que cortou as orelhas a um, e pingou com lacre; outro veio do sertão, 
a quem o senhor cortou as partes pudendas [...]. Diz ainda de castigos que 
se fazem por suspensão de cordas em árvores, para que os mosquitos os 
estejam picando e desesperando, sobre os açoitarem e pingarem com a 
mesma crueldade que fazem os demais [...] (DE LENCASTRE, 1700 apud 
FIGUEIRA, 2008) 

 

Como esses negros precisavam estar perfeitos fisicamente para serem bem 

aceitos no mercado escravista, aqueles que possuíssem alguma deformidade, 

deficiência ou mutilação que os impedissem de cumprir os deveres agrícolas ou 

domésticos, ficavam, segundo Silva (1987), perambulando por todas as partes da 

cidade, abandonados à própria sorte e mendigando pelas ruas para garantir a 

sobrevivência. 

 No Brasil dos séculos XVI e XVII também foi muito comum casos de cegueira 

noturna. Tratava-se de uma insuficiência ou dificuldade de visão à noite ou em locais 

com baixa iluminação. A visão só melhorava nos dias claros. Hoje, sabe-se que essa 

cegueira é chamada de Xeroftalmia, caracterizada pela não produção de lágrimas e 

dificuldades na visão durante a noite, ocasionada pela falta de vitamina A no 

organismo (FIGUEIRA, 2008). 

 É importante registrar que, durante o século XVII, O Brasil sofreu com casos 

de paralisia. Em 1677, o médico português, Simão Pinheiro Mourão, que viveu por 

muitos anos no Brasil, insatisfeito com as pessoas que improvisavam na medicina, 

escreveu um documento no qual ele cita diversos males da época, entre eles, a 

“paralisia”, que era mencionada no manuscrito sem uma causa específica, mas 

entendia-se que se tratava das sequelas de acidente vascular ou de alguns outros 

malefícios que podiam ocasionar à perda da sensibilidade (SILVA, 1987). 

 Figueira (2008) afirma que as “Rodas dos Expostos”, que funcionaram no 

Brasil de 1726 a 1950, representaram um capítulo marcante e triste da nossa 

história.  Essas “Rodas” tiveram origem na Itália, no período da Idade Média, devido 

à preocupação com a grande quantidade de bebês encontrados mortos. A iniciativa 

para resolver tal situação, partiu de uma Irmandade de Caridade, que organizou em 

um hospital em Roma um sistema para proteger as crianças expostas ou 

abandonadas. De acordo com Marcilio, 1998 apud Figueira (2008, p. 36): 
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o nome da roda provém do dispositivo onde se colocavam os bebês que se 
queriam abandonar. Sua forma cilíndrica, dividida ao meio por uma 
divisória, era fixada no muro ou na janela da instituição. No tabuleiro inferior 
e em sua abertura externa, o expositor depositava a criancinha que 
enjeitava. A seguir, ele girava a roda e a criança já estava do outro lado do 
muro. Puxava-se uma cordinha com uma sineta, para avisar a vigilante ou 
rodeira que um bebê acabava de ser abandonado e o expositor furtivamente 
retirava-se do local, sem ser identificado.  

 

No Brasil, para prestar atendimento às crianças que eram abandonadas, foi 

instalada nas Santas Casas de Misericórdia a roda dos expostos. Primeiramente, 

foram instaladas três rodas: uma em Salvador (1726), outra no Rio de Janeiro (1738) 

e a terceira em Recife (1789). Anos mais tarde, já no início do Império, uma quarta 

roda foi instalada em São Paulo (1825) e outras rodas foram surgindo em várias 

cidades (FIGUEIRA, 2008). 

 Mesmo não tendo números e informações precisas sobre essas crianças que 

eram abandonadas, Jannuzzi, 2006 apud Figueira (2008 p. 37) fez a seguinte 

observação: “Pode-se supor que muitas dessas crianças traziam defeitos físicos ou 

mentais, porquanto as crônicas da época revelavam que eram abandonadas em 

lugares assediados por bichos que muitas vezes as mutilavam ou matavam.”  

Em 1727, começou a funcionar o primeiro serviço hospitalar militar do Rio de 

Janeiro, que mais tarde daria origem ao Hospital Real Militar. A maioria dos hospitais 

militares foi instalado nos edifícios dos colégios da Companhia de Jesus, que nesse 

período já havia sido expulsa do país pelo Marquês de Pombal. Em 1794, algumas 

autoridades brasileiras, preocupadas com os soldados reformados por invalidez ou 

incapacitados para os serviços nas Forças Armadas, criaram a primeira instituição 

destinada a cuidar desses soldados. O local ficou conhecido como Asilo dos 

Inválidos. 

 

4.2 A DEFICIÊNCIA DURANTE O IMPÉRIO  

 

Por volta de 1840, época em que o Brasil já era independente de Portugal há 

quase 20 anos, Dom Pedro II já havia construído na corte brasileira, incluindo as 

Províncias do Pará, Rio Grande do Sul e Mato Grosso, inúmeros desses asilos. Já 

em 1841, o Poder Legislativo autorizou a construção de um novo Asilo de Inválidos, 

destinados aos membros do exército brasileiro que adquirissem deficiências em 

combates ou estivessem incapacitados por ferimentos ou moléstias. Mais tarde, em 
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1843, o direito de também serem recolhidos devido a problemas e deficiências 

adquiridas no exercício da função, estendeu-se aos membros da Marinha, através 

da criação de uma Companhia dos Inválidos no Forte de São João, no Rio de 

Janeiro. 

Em sua obra, Silva (1987) explica que nunca foram encontrados registros de 

assistência à população acometida por alguma deficiência em períodos anteriores 

aos meados do século XIX. Silva (1987) observa que a pessoa com alguma 

paralisia, deformação congênita, algum tipo de amputação ou deficiência ocasionada 

por alguma doença grave, acabava ficando sob a responsabilidade e cuidados da 

família. 

No que diz respeito às pessoas cegas, o ano de 1854 ficou marcado por uma 

importante iniciativa tomada pelo Imperador Dom Pedro II. Em 17 de setembro de 

1854, ele inaugurou, no Rio de Janeiro, o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, 

inspirado no Institute des Jeunes Aveugles, de Paris. Embora durante muitos anos o 

Instituto tenha funcionado como um mero asilo, sempre sob a custódia imperial, 

antes disso, nada de relevante havia sido feito em favor dos cegos no Brasil 

Imperial. 

O Imperial Instituto dos Meninos cegos teve um importante diretor, de nome 

Benjamin Constant. Durante os 20 anos de sua vida dedicados à diretoria do 

Instituto, ele sempre procurou chamar atenção das autoridades imperiais para a 

situação lamentável do local, mas não conseguia êxito. Após a Proclamação da 

República tudo mudou. Benjamin Constant foi nomeado ministro de Estado e, assim, 

conseguiu um decreto para a reforma do Instituto que, em 17 de maio de 1890, 

mudou de nome e teve seu regulamento aprovado. No entanto, um ano mais tarde, 

Benjamin Constant faleceu e o Instituto foi rebatizado em sua homenagem com o 

nome de Instituto Benjamin Constant. 

Dois anos após a criação do Imperial Instituto dos Meninos Cegos, 

precisamente em 1856, Dom Pedro II inaugurou, também no Rio de Janeiro, o 

Instituto dos Surdos-Mudos, conhecido hoje como Instituto Nacional de Educação de 

Surdos – INES, cujo principal objetivo era oferecer uma educação literária e o ensino 

profissionalizante para garotos surdos-mudos. 
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4.3 A DEFICIÊNCIA NO BRASIL CONTEMPORÂNEO 

 

Segundo Lanna Junior (2010), na primeira metade do século XX, não foram 

promovidas no Brasil novas ações voltadas para as pessoas com deficiência. 

Observa-se apenas que houve uma expansão dos institutos de cegos e surdos para 

outras cidades do país. As poucas iniciativas que apareciam no Brasil não se 

distribuíam por todo o território nacional e atendiam a uma minoria, pois restringiam-

se apenas aos cegos e surdos. Foi aí que vendo essa carência de ações concretas 

por parte do Estado, a sociedade civil tomou a iniciativa de criar organizações 

destinadas a dar assistência nas áreas de educação e saúde. Como exemplo, temos 

a criação da Sociedade Pestalozzi (1932) e as Associações de Pais e Amigos dos 

Excepcionais (APAE)10. 

Segue um quadro (figura 3) elaborado por Figueira (2008, p. 95) com as 

principais instituições e entidades surgidas no primeiro período do século XX. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
10 Os movimentos Apaeano e Pestalozziano foram responsáveis pelas principais iniciativas para 

atender a deficiência intelectual desse período, pois até a metade do século XIX, a deficiência 
intelectual era considerada loucura e era tratada em hospícios. (LANNA JUNIOR, 2010) 
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NOME FUNDAÇÃO CIDADE 

Deficiência Visual 

Instituto Benjamin Constant – IBC 
12 de setembro de 
1854 

Rio de 
Janeiro 

Instituto de Cegos Padre Chico 27 de maio de 1928 São Paulo 

Fundação para o Livro do cego no Brasil – FLCB 11 de março de 1928 São Paulo 

Deficiência Auditiva 

Instituto Santa Terezinha 15 de abril de 1929 Campinas 

Escola Municipal de Educação Infantil e de 1º. Grau 
13 de outubro de 
1952 São Paulo 

para Deficientes Auditivos Helen Keller       

Instituto Educacional São Paulo – IESP 
18 de outubro de 
1954 São Paulo 

Deficiência Física 

Santa Casa de Misericórdia de São Paulo 01 de agosto de 1931 São Paulo 

Lar- Escola São Francisco 
01 de fevereiro de 
1943 São Paulo 

Associação de Assistência à Criança Defeituosa- 
AACD 

14 de setembro de 
1950 São Paulo 

Deficiência Mental 

Instituto Pestalozzi de Canoas Ano de 1926 Canoas 

Sociedade Pestalozzi de Minas Gerais 05 de abril de 1935 
Belo 
Horizonte 

Sociedade Pestalozzi do Estado do Rio de Janeiro Ano de 1948 
Rio de 
Janeiro 

Sociedade Pestalozzi de São Paulo 
15 de novembro de 
1952 São Paulo 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - 
APAE do 11 de dezembro de 

1954 
Rio de 
Janeiro Rio de Janeiro       

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - 
APAE de 

04 de abril de 1961 São Paulo São Paulo       
Figura 3: Principais instituições e entidades surgidas no primeiro período do século XX. 
Fonte: Figueira, 2008, p.95 

 

 

Figueira (2008) enfatiza que, no início do século XX, a população brasileira 

apresentava 17,4 milhões de habitantes. Nessa época, o Brasil já possuía vários 

hospitais, dentre eles o Hospital Umberto I, o Hospital Alemão e o Hospital Santa 

Cruz, todos situados na cidade de São Paulo. Anos mais tarde, em 1965, foi 

inaugurado o Hospital Sírio-Libanês e posteriormente, em 1971, o Hospital Israelita 

Albert Einstein, localizados em São Paulo e reconhecidos internacionalmente. 

Mas, todos os hospitais mencionados anteriormente eram considerados 

hospitais da elite, pois, por serem muito caros, a população mais pobre, incluindo um 

grande contingente de pessoas com deficiência, que era em sua maioria proveniente 

desta classe, dificilmente tinha acesso a eles. 
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Foi no século XX que surgiram os hospitais-escola. Tratavam-se de hospitais 

que funcionavam dentro de grandes polos universitários brasileiros. Um exemplo 

desses hospitais foi o Hospital das Clínicas de São Paulo que, em 1944, vinculou-se 

à Faculdade de Medicina da USP e o Hospital São Francisco de Assis, que dois 

anos mais tarde vinculou-se à Faculdade de Medicina da UFRJ, no Rio de Janeiro. 

Com relação aos hospitais-escola, Figueira (2008, p. 71) diz que 

 
embora precise de um estudo mais aprofundado, podemos dizer que a partir 
desses hospitais-escolas, as deficiências passaram também a serem alvos 
de estudos, novas pesquisas científicas, desenvolvimentos de novos 
tratamentos e novas técnicas de trabalho, principalmente no campo da 
Reabilitação. Fortalecendo assim, a associação da deficiência com a área 
médica. 

 

O século XX também foi um grande marco para a história da Reabilitação no 

Brasil. Em 1956, o Governador da cidade de São Paulo, Jânio Quadros, assinou um 

decreto, onde criava através da Faculdade de Medicina da USP, o Instituto Nacional 

de Reabilitação – INAR, que nas palavras de Figueira (2008, p. 72) 

 
preenchia as exigências da Organização das Nações Unidas de ter serviços 
hospitalares adequados, facilidade de ensino, oportunidade de treinamento 
vocacional, oportunidade de emprego na comunidade para incapacitados 
físicos treinados convenientemente e ser acessível a treinamento de 
médicos e outros profissionais. 

  

No período paralelo ao surgimento do INAR, apareceram outras iniciativas 

importantes relacionadas à reabilitação. Surgiram a Associação Brasileira 

Beneficente de Reabilitação, o Instituto Baiano de Reabilitação, o Hospital Arapiara, 

o Serviço de Reabilitação do Serviço Social da Indústria (SESI), o Centro de 

Reabilitação Sarah Kubitschek, o Lar-Escola São Francisco, a Associação de 

Assistência à Criança Defeituosa – AACD, e inúmeras outras.  

 Infelizmente, com o final do apoio de especialistas estrangeiros e de membros 

da ONU, em 1968, o INAR fechou suas portas. 

 Durante o século XX, pode-se perceber claramente como a associação da 

deficiência à doença estava cada vez mais visível. No Brasil, por exemplo, na 

primeira metade do século XX, existia um grande número de médicos que se 

dedicavam a pesquisar, escrever e publicar trabalhos científicos relacionados às 

pessoas com deficiência. 
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 A partir da década de 70, começaram a surgir as organizações criadas e 

mantidas pelas próprias pessoas com deficiência. Nas palavras de Lanna Junior 

(2010, p. 30), a motivação inicial para a criação dessas organizações foi 

 

a solidariedade entre pares nos seguintes grupos de deficiência: cegos, 
surdos e deficientes físicos que, mesmo antes da década de 1970, já 
estavam reunidos em organizações locais – com abrangência que 
raramente ultrapassava o bairro ou o município -, em geral , sem sede 
própria, estatuto ou qualquer outro elemento formal. Eram iniciativas que 
visavam ao auxílio mútuo e à sobrevivência, sem objetivo político 
prioritariamente definido. Essas organizações, no entanto, constituíram o 
embrião das iniciativas de cunho político que surgiriam no Brasil, sobretudo 
durante a década de 1970.  

 

 Já no final da década de 1970, essas organizações foram ganhando força e o 

movimento ficou mais visível. Foi nesse período que as pessoas com deficiência 

tornaram-se verdadeiros agentes políticos que buscavam transformações na 

sociedade. Em meados de 1979, aproveitando o clima gerado pelos movimentos 

políticos das pessoas com deficiência, iniciaram-se as primeiras reuniões 

preparatórias para o Ano Internacional das Pessoas Deficientes (AIPD). 

 Figueira (2008) comenta sobre a situação das pessoas com deficiência no 

Brasil até o ano de 1980: 

 
Até aquele momento, vigorava de maneira histórica, um paternalismo 
humilhante com relação às necessidades e potencialidades das pessoas 
com deficiência. Não lhes eram permitidos voz e voto nas pequenas e nas 
grandes decisões que afetavam suas vidas. Eram profissionais de 
reabilitação e educadores que decidiam o que era melhor para elas, por 
décadas tratadas como se não fossem capazes de falar ou decidir por si 
mesmas sobre suas necessidades. Existia até mesmo uma prepotência em 
acreditar que eram pessoas sem coragem de denunciar publicamente 
injustiças a que vinham sendo submetidas a título de constituírem uma 
minoria dentro da população. (FIGUEIRA, 2008, p. 126-127) 

  

A partir de 1980, a situação das pessoas com deficiência começou a mudar 

aqui no Brasil e, essas pessoas, que segundo estimativas da ONU, já 

representavam 10% da população brasileira, começaram a se movimentar cada vez 

mais para lutar por seus direitos. Em São Paulo, aconteceu em maio de 1980, o 

movimento “Coalizão de Pessoas Deficientes”, onde as proposições nacionais para 

o Ano Internacional foram discutidas. Em julho do mesmo ano, São Paulo realizou o 

Segundo Congresso Brasileiro de Reabilitação Social. No mesmo mês, também 

surgiu na cidade um grupo que recebeu o nome de “grupo de apoio e estímulo ao 
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AIPD”. Em 16 de julho de 1980, o Presidente da República criou por meio de um 

decreto a “Comissão Nacional do Ano Internacional das Pessoas Deficientes”.  

 Os movimentos organizados por essas pessoas espalharam-se rapidamente 

por diversas cidades do País, entre os grupos de Porto Alegre, Curitiba, Recife, Rio 

de Janeiro, Salvador, Brasília e São Paulo. Mais tarde, quando os grupos já se 

comunicavam entre si, os movimentos tomaram corpo e se expandiram para outras 

cidades do Brasil, com a realização de encontros frequentes de âmbito local, 

regional e nacional. 

 Foi somente no ano de 1981, pelo fato daquele ano ter ficado conhecido 

como o “Ano Internacional das Pessoas Deficientes”, que a sociedade passou a ter 

acesso à situação daquele grupo social. Em nenhuma outra época da história esse 

tema foi abordado com tanta ênfase.  Ao falar sobre a questão do AIPD, Figueira 

(2008, p. 127) diz que “há quem afirme que ele não valeu de nada, o que não 

acreditamos. 1981 foi sim, um marco significativo que mudou a experiência das 

pessoas com deficiência no mundo...”.  

Acreditamos que o motivo de muitos falarem que o AIPD “não valeu de nada”, 

estava relacionado às críticas que o movimento sofreu em relação à participação 

das pessoas com deficiência, pois denúncias foram feitas dizendo que essas 

pessoas tinham uma participação meramente ilustrativa no movimento, afirmando 

que ninguém as convidava para se pronunciarem nas reuniões e que somente os 

membros que não eram deficientes recebiam cópias dos documentos e a pauta dos 

assuntos que seriam discutidos. 

Segundo Lanna Júnior (2010), no Brasil, as organizações voltadas para 

pessoas com deficiência também realizaram encontros durante o AIPD. Em um 

desses encontros foi feita uma proposta para a criação de um órgão nacional para 

cuidar das políticas destinadas às pessoas com deficiência, que acabou sendo 

aprovada pelos participantes do Primeiro Congresso Brasileiro da Federação das 

Sociedades Pestalozzi. 

Com relação à imprensa que, durante o AIPD, fez a cobertura completa dos 

eventos e demonstrou desconhecer as terminologias utilizadas para se referir às 

pessoas com deficiência, Lanna Junior (2010, p. 46) nos esclarece que 

 
o movimento empreendeu campanhas contra a forma pela qual as pessoas 
com deficiência eram tratadas pela imprensa, reagindo contra expressões 
como “retardo mental”, a generalização do termo “paralítico” e da expressão 
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“deficiente físico” para qualquer tipo de deficiência, etc. Exigia, também, a 
designação “pessoa deficiente”, pois via que a utilização unicamente da 
palavra “deficiente” era uma forma de coisificação. Mesmo a tradução do 
International Year of Disabled Persons, como foi redigido pela ONU, foi 
bastante discutida. É comum encontrar em jornais da época traduções 
como: Ano internacional do Deficiente Físico ou Ano do Deficiente. 

 

Embora tenha recebido algumas críticas, já citadas anteriormente, o AIPD 

cumpriu os objetivos propostos pela ONU no Brasil. As pessoas com deficiência 

ganharam maior visibilidade por parte da sociedade e suas reivindicações e 

mobilizações por direitos tomaram uma proporção nunca antes vista em toda a 

história.  

Em 1984, quando o Movimento das pessoas com deficiência já se  

encontrava mais estruturado, foram fundadas a Federação Brasileira de Entidades 

de Cegos – FEBEC, a Organização Nacional de Entidades de Deficientes Físicos no 

Brasil – ONEDEF, a Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos – 

FENEIS e o Movimento de Reintegração dos Hansenianos – MORHAN. Em 

dezembro desse mesmo ano, foi criado o Conselho Brasileiro de Entidades de 

Pessoas Deficientes, que reunia as quatro entidades citadas anteriormente. O 

Conselho atuou por dois anos e foi organizado e gerido pelas próprias pessoas com 

deficiência. 

 Segundo Lanna Junior (2010), somente em 1986, com a criação da 

Coordenadoria Nacional para Integração das Pessoas com Deficiência (CORDE), os 

direitos das pessoas com deficiência foram reconhecidos na estrutura do Estado 

brasileiro. O CORDE funcionava como “um órgão de coordenação interministerial, 

ligado à presidência da República ou à Casa Civil, responsável por articular as 

políticas para as pessoas com deficiência entre as várias áreas do governo federal” 

(LANNA JUNIOR, 2010, p. 76). Todavia, somente em 1989, com a criação da Lei nº 

7.853, que dispunha sobre a integração social das pessoas com deficiência, o 

CORDE começou a atuar efetivamente.  

O ano de 1988 marcou a vida das pessoas com deficiência no Brasil. Naquele 

ano, foi criada a Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB – 88), que 

devido à abertura dada à participação da população no processo de sua elaboração, 

ficou conhecida como “Constituição Cidadã”. A Constituição mencionava em vários 

artigos os direitos das pessoas com deficiência.  
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 Até 1988, em termos constitucionais, a única referência que tínhamos em 

relação aos direitos das pessoas com deficiência, era a Emenda nº 12, de 1978, 

conhecida como “Emenda Thales Ramalho”, que assegurava aos deficientes a 

melhoria de sua condição social e econômica especialmente mediante: assistência, 

reabilitação e reinserção na vida econômica e social do país, educação especial e 

gratuita, proibição de discriminação e possibilidade de acesso a edifícios e 

logradouros públicos (LANNA JUNIOR, 2010). 

 Na década de 1990, foram criados diversos conselhos nas três esferas do 

governo federal, dentre os quais se destacavam os conselhos de defesa dos direitos 

das pessoas com deficiência. Em relação a esses conselhos, podemos destacar, no 

ano de 1999, a criação do CONADE - Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa 

Portadora de Deficiência. Segundo Lanna Junior (2010), esse Conselho era 

constituído por representantes do Poder Público e da sociedade civil e ficava sob a 

responsabilidade do Ministro de Estado da Justiça zelar pelo funcionamento do 

órgão. O CONADE tinha como principal atribuição implementar a Política Nacional 

de Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. 

Em meados da década de 90 e início da década de 2000, começaram a 

serem realizadas, com o apoio do Estado, as conferências nacionais dos conselhos 

e movimentos sociais organizados. De acordo com Lanna Junior (2010, p. 95), 

“essas conferências são espaços ampliados de participação política, com 

representação da sociedade civil e do poder público, proveniente das três esferas de 

governo”.  

Ainda na década de 90, observamos o surgimento de um novo conceito: a 

inclusão social. Este tema foi abordado pela primeira vez pela Resolução 45/91, da 

Assembléia Geral das Nações Unidas, mas só começou a ter mais atenção aqui no 

Brasil no início do século XXI.  

 Na primeira década do século XXI, surgiram importantes iniciativas com o 

objetivo de promover e defender os Direitos Humanos no Brasil e, 

consequentemente, os direitos das pessoas com deficiência. Como já havíamos 

mencionado no início do capítulo, não citaremos aqui todas as iniciativas voltadas 

para as pessoas com deficiência instituídas nos últimos dez anos, mas aquelas que, 

de fato, tiveram maior visibilidade e proporção no País. 

 Em relação ao ano de 2004 que, conforme dito anteriormente, ficou conhecido 

como o Ano Íberoamericano das Pessoas com Deficiência, o Brasil ficou como um 
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dos países responsáveis por divulgar e criar ações para promover a igualdade de 

oportunidades para as pessoas com deficiência por todo o território do país. A 

abertura do Ano Íberoamericano aconteceu no Brasil nos dias 24 e 25 de março de 

2004, com a realização de vários eventos culturais em Brasília. 

Nesse mesmo ano, o Decreto da Acessibilidade nº 5.296, regulamentou as 

Leis Federais nº 10.048 e 10.098 que tratam da acessibilidade para pessoas com 

deficiência ou mobilidade reduzida no Brasil. Esse Decreto foi de suma importância 

para esse grupo e será explicado com mais detalhes no próximo capítulo, na parte 

destinada à legislação. 

Quanto à Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, realizada pela ONU, no ano de 2006, o Brasil organizou dois grandes 

eventos para discutir os textos da Convenção. O primeiro deles foi um seminário 

realizado em dezembro de 2005, pelo Instituto Paradigma e pela CORDE, cujo tema 

era “Os Direitos Humanos e as Pessoas com Deficiência na ONU: os desafios da 

construção da Convenção Internacional” e, em julho de 2006, um mês anterior à 

realização do evento, a CORDE realizou uma Câmara Técnica sobre a Convenção, 

com a intenção de debater os pontos em que os países convergiam e algumas 

pendências relacionadas ao texto da Convenção (LANNA JUNIOR, 2010). 

 No mesmo ano, aconteceu em Brasília, do dia 12 a 15 de maio, a I 

Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O tema central da 

Conferência foi: “Acessibilidade você também tem compromisso”, e teve como 

objetivo principal fazer uma análise dos obstáculos e principais avanços da Política 

Nacional para a Integração da Pessoa com Deficiência no País. 

Ainda em 2006, especificamente no mês de setembro, o Brasil adotou outra 

iniciativa em favor das pessoas com deficiência, mas desta vez direcionada aos 

deficientes visuais. O então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, 

assinou o Decreto que regulamentou a Lei do Cão Guia (Lei nº 11.126, de 27 de 

junho de 2005).  

 Esse Decreto veio assegurar o direito das pessoas com deficiência visual e 

baixa visão de frequentar ambientes de uso coletivo em companhia de seus cães 

guias. Além disso, o documento também mostrou como esses cães deveriam ser 

identificados, as sanções penais cabíveis no caso de descumprimento à lei e deixou 

claro que o dono do cão deveria comprovar que realizou um treinamento específico 

para poder sair às ruas com o animal. 
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Em 30 de março de 2007, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência e seu Protocolo Facultativo foram assinados pelo Brasil e, em 9 de julho 

de 2008, aconteceu a confirmação pelo Congresso Nacional, com a promulgação do 

Decreto Legislativo nº 186. Nas palavras de Lanna Junior (2010, p. 95): 

 
A Convenção e sua ratificação pelo Estado brasileiro foram importantes 
conquistas do movimento político das pessoas com deficiência, uma vez 
que consolidaram os avanços do movimento: definiram o termo deficiência 
como resultado da interação entre a pessoa e o ambiente e estabeleceram 
referências legais baseadas nos direitos humanos, na inclusão e na 
participação plena. 

 

 Com a intenção de melhor atender às pessoas com deficiência e acelerar o 

seu processo de inclusão social, foi lançado no Brasil, em setembro de 2007, o 

Compromisso pela Inclusão das Pessoas com Deficiência, por meio do Decreto nº 

6.215, de 26 de setembro de 2007. 

 Segundo Lanna Junior (2010, p. 98), o Decreto nº 6.215 levou ao lançamento 

de um Programa, conhecido como Agenda Social de Inclusão das Pessoas com 

Deficiência, que 

 
inclui medidas e ações integradas dos Ministérios da Saúde, da Educação, 
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, do Trabalho e Emprego, 
das Cidades, sob a coordenação da Secretaria de Direitos Humanos, 
desenvolvidas em parceria com a sociedade civil e com o setor privado, 
para garantir o acesso das pessoas com deficiência aos serviços públicos 
essenciais e vida digna com respeito aos direitos humanos. 

 

Dos dias 1º a 4 de dezembro, do ano de 2008, realizou-se em Brasília a II 

Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Desta vez, o tema 

central foi: “Inclusão, Participação e Desenvolvimento – Um novo jeito de avançar”.  

Como no ano de 2007 o presidente da República havia lançado a Agenda 

Social, ele aproveitou a Conferência para deixar a sociedade civil a par das ações 

que constavam no Programa da Agenda e sugeriu que ela colaborasse propondo 

ideias para aprimorar essas ações. 

Em 2010, devido a Década das Américas pelos Direitos e Dignidade das 

Pessoas com Deficiência (2006-2016), o Brasil, que realizou em dezembro de 2006 

uma Câmara Técnica com os objetivos de definir as metas que seriam alcançadas 

no tocante às pessoas com deficiência até 2016, bem como as estratégias para 

atingi-las, teve o seu trabalho reconhecido através da premiação da Subsecretária 

Nacional de Promoção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, Izabel Maior, 
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graças as suas iniciativas para a criação de um continente mais inclusivo (LANNA 

JUNIOR, 2010). 

No ano de 2011, a presidente do Brasil, Dilma Rousseff, eleita ao cargo em 

2010, revogou o Decreto nº 6.215, instituído pelo presidente Lula, em 26 de 

setembro de 2007 pelo Decreto nº 7.612 de 17 de novembro de 2011, que instituiu o 

Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência – Plano Viver sem Limite, 

que segundo o próprio Decreto, tinha “a finalidade de promover, por meio da 

integração e articulação de políticas, programas e ações, o exercício pleno e 

equitativo dos direitos das pessoas com deficiência...”. (BRASIL, 2011) 

Em relação às medidas adotadas pelo Brasil no que diz respeito às pessoas 

com deficiência, o ano de 2012 foi marcado pela realização da III Conferência 

Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, ocorrida entre os dias 3 e 6 de 

dezembro, na cidade de Brasília. Desta vez, o tema central da Conferência foi: “Um 

olhar através da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, da ONU: 

novas perspectivas e desafios”.  

No tocante aos direitos assegurados a todos os indivíduos pela Constituição 

da República Federativa do Brasil, encontramos inserido o lazer. O turismo como 

expressão do lazer, também deve ser garantido a todos, incluindo os grupos mais 

excluídos da sociedade, como é o caso das pessoas com deficiência. Trataremos 

desta temática no próximo capítulo. 
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5 DEFINIÇÕES DE TURISMO 

 

Definir o turismo não é tão simples como muitas pessoas imaginam.  Em sua 

maioria, as pessoas não costumam saber o verdadeiro significado do turismo e 

acabam chegando as suas próprias conclusões sobre a temática. Ao serem 

questionadas sobre o assunto, muitas delas dizem: “Turismo é viajar”. Não é bem 

assim. Essa é uma diferença que precisa ser explicada e compreendida. Para 

Barreto (2003), viagem não é a mesma coisa que turismo. “O turismo inclui a viagem 

apenas como uma parte, havendo muitas viagens que não são de turismo” 

(BARRETO, 2003 p. 13). Como exemplo, a autora cita as viagens para visitar algum 

parente em certas ocasiões que não seja para passear, como morte ou doença, as 

viagens de estudo, etc. Todas essas viagens podem significar meros compromissos 

sociais. 

De acordo com a Organização Mundial do Turismo (OMT), “o turismo engloba 

as atividades das pessoas que viajam e permanecem em lugares fora do seu 

ambiente usual durante não mais do que um ano consecutivo, por prazer, negócios 

ou outros afins.” (OMT, 1994 apud IGNARRA, 2003, p. 11) 

 Esta definição trazida pela OMT, em 1994, foi adotada por vários países que 

faziam parte dessa Organização e serviu como uma forma de padronizar o conceito 

de turismo, mas está muito longe de definir a real magnitude do fenômeno turístico 

(IGNARRA, 2003). 

 Uma definição que muito se aproxima do que realmente é a atividade 

turística, foi proposta no México, em 1992, por Oscar de La Torre e, atualmente, é a 

definição adotada pela OMT: 

 
O turismo é um fenômeno social que consiste no deslocamento voluntário e 
temporário de indivíduos ou grupo de pessoas que, fundamentalmente por 
motivos de recreação, descanso, cultura ou saúde, saem do seu local de 
residência habitual para outro, no qual não exercem nenhuma atividade 
lucrativa nem remunerada, gerando múltiplas inter-relações de importância 
social, econômica e cultural. (DE LA TORRE, 1992 apud BARRETO, 2003, 
p. 13) 

 

A definição de turismo proposta por De La Torre se apresenta de forma mais 

abrangente do que a definição adotada pela OMT no ano de 1994. No seu conceito, 

De La Torre não define claramente quanto tempo a pessoa deve permanecer no 

local para que possa ser considerada uma atividade turística, mas ele diz que o 
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deslocamento deve ser temporário e voluntário, ou seja, a pessoa deve estar 

fazendo aquela viagem por um período determinado, por livre e espontânea vontade 

e pelos motivos expostos pelo autor: recreação, descanso, cultura ou saúde, e sem 

exercer qualquer atividade lucrativa ou remunerada. No final do seu conceito, o autor 

aborda uma questão muito importante relacionada à atividade turística, que não foi 

comentada pela OMT em sua definição de 1994: as múltiplas inter-relações de 

importância social, econômica e cultural geradas pelo turismo. 

Normalmente, quando se analisa o turismo o enfoque principal acaba sendo 

direcionado à economia, com informações sobre quanto de receita foi gerada 

através da atividade, número de empregos, entre outros fatores. No entanto, 

segundo Barreto (2003), turismo é um fenômeno complexo e envolve, além dos 

aspectos econômicos, as relações sociais que surgem através do movimento de 

pessoas e de sua permanência temporária nos destinos. 

Existem inúmeras definições de turismo propostas por diversos autores, cada 

uma com um enfoque diferente. O que existe hoje são as definições que mais se 

aproximam do que realmente é a atividade turística, como é o caso do conceito 

trazido por De La Torre. Os antigos conceitos que analisavam o turismo somente 

pelo enfoque econômico foram ficando para trás e sendo substituídos por conceitos 

mais abrangentes e que vêem o turismo como algo muito além do que uma mera 

atividade econômica. 

 

5.1 TURISMO, ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO SOCIAL 

 

À medida que o turismo se desenvolve mundialmente, o grau de expectativa 

das pessoas em relação a essa atividade cresce. Nota-se um aumento da exigência 

da qualidade dos serviços prestados e constantes demandas por parte dos clientes.  

De acordo com Camisão (2006), uma das demandas que está em constante 

crescimento no turismo é a busca por acessibilidade. Mas, afinal, o que é 

acessibilidade? 

Segundo o Decreto 5.296 de dezembro de 2004, acessibilidade é a 

 

condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, 
dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos 
serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação 
e informação, por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade. 
(BRASIL, 2004) 
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De acordo com a NBR 9050 da ABNT, acessibilidade é a “possibilidade e 

condição de alcance, percepção e entendimento para a utilização com segurança e 

autonomia de edificações, espaço, mobiliário, equipamento urbano e elementos” 

(ABNT, 2004). Essa mesma Norma traz a definição de acessível como “espaço, 

edificações, mobiliário, equipamento urbano ou elemento que possa ser alcançado, 

acionado, utilizado e vivenciado por qualquer pessoa, inclusive aquelas com 

mobilidade reduzida”. (ABNT, 2004) 

Hoje em dia, a acessibilidade é considerada como um quesito a mais na 

avaliação da qualidade, pois, em se tratando de um local acessível, significa que ele 

está em conformidade com as necessidades de todas as pessoas, sejam elas 

pertencentes ao grupo de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida ou não 

(CAMISÃO, 2006). 

O turismo, bem como qualquer outro setor de uma sociedade que se 

apresenta como defensora da igualdade de direitos de todos os cidadãos, precisa se 

adequar às necessidades de um número expressivo de pessoas que apresentam 

alguma deficiência ou mobilidade reduzida. Por isso, é extremamente importante e 

necessário que os destinos turísticos, bem como os atrativos e equipamentos e 

serviços turísticos que fazem parte destes destinos, estejam em conformidade com 

as leis e normas de acessibilidade.  

Infelizmente, essa não é a realidade brasileira. Segundo Sassaki (2010), no 

Brasil, muitas pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, não conseguem 

ter acesso aos logradouros turísticos e tão pouco aos empregos disponíveis no 

setor, pois existem nos ambientes de lazer, recreação e turismo, seis barreiras que 

impedem este acesso. São elas: 

 

 Barreiras arquitetônicas: essas barreiras podem impedir ou dificultar o trânsito 

em espaços urbanos públicos ou privados e em passeios ou vias públicas. 

(MENDES, 2008 apud SANTOS, 2009). Podem ser facilmente encontradas 

nos museus, teatros, aeroportos, terminais rodoviários, espaços urbanos, 

hotéis, transportes coletivos, locais de eventos, parques ecológicos, etc.  

 

 Barreiras atitudinais: essas barreiras são aquelas consideradas 

preconceituosas e, que partem dos familiares, colegas de trabalho e da 
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sociedade como um todo em relação às pessoas com deficiência, vistas, 

inúmeras vezes, como incapacitadas para realizar determinadas tarefas. 

Como exemplo de barreira atitudinal, podemos citar o medo e o receio ao se 

dirigir a uma pessoa com deficiência, deixando muitas vezes de se reportar 

diretamente à pessoa com deficiência para se reportar ao seu acompanhante 

(MENDES, 2008 apud SANTOS, 2009). 

 

 Barreiras comunicacionais: essas barreiras consistem em obstáculos que 

impedem a comunicação (SANTOS, 2009). Como por exemplo, ausência de 

sinalizações nos locais (ignorando as pessoas cegas) e ausência de 

intérprete da língua de sinas (Libras) nos hotéis e atrativos turísticos.  

 

 Barreiras Metodológicas: essas barreiras acontecem quando os treinamentos 

são oferecidos apenas para um público, como por exemplo, “treinamento 

voltado apenas para pessoas com deficiência, sem envolver os demais 

funcionários e colaboradores da instituição”. (MENDES, 2008 apud SANTOS, 

2009). Segundo Sassaki (2003), as barreiras arquitetônicas no turismo, 

consistem na maneira pela qual os agentes de viagens e os promotores de 

atrações turísticas locais fazem acordos e estabelecem propostas com os 

turistas, tanto os efetivos como os em potencial, sem levar em consideração 

as necessidades especiais de outras pessoas. 

 

 Barreiras instrumentais: no turismo, referem-se às barreiras encontradas nos 

equipamentos, aparelhos, ferramentas e outros dispositivos que fazem parte 

dos locais e atrativos que são visitados pelos turistas e, que não levam em 

consideração as limitações físicas, sensoriais e mentais de algumas pessoas. 

Ex: telefones públicos, bebedouros, entre outros (SASSAKI, 2003). 

 

 Barreiras programáticas: são as barreiras invisíveis, ou seja não-explícitas, 

existentes nos decretos, leis, normas, políticas públicas, etc. Essas barreiras 

costumam impedir ou dificultar a utilização de bens e serviços turísticos para 

determinadas pessoas (SASSAKI, 2003). 

No turismo, alcançar o ápice da acessibilidade seria, portanto, transpor todas 

essas barreiras e oferecer um ambiente ou serviço que forneça autonomia, conforto, 
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informação, segurança e pessoal qualificado e treinado para receber as pessoas que 

necessitam de um atendimento especial (AGUIRRE et al, 2003). 

De acordo com Sassaki (2010, p. 101-102), os turistas que buscam a 

acessibilidade precisam lutar pela implementação do turismo inclusivo, em duas 

fontes: 

 
[1] pesquisar, através das organizações de pessoas com deficiência e dos 
órgãos de direitos de cidadania, todos os ambientes turísticos a fim de 
identificar os níveis de acessibilidade dos mesmos, tendo em vista divulgá-
los; [2] ajudar, através de projetos financiados, os órgãos e serviços de 
turismo a melhorar esses níveis de acessibilidade, tendo em vista ampliar o 
leque de oportunidades turísticas para um maior número de turistas com 
deficiência e de funcionários com deficiência. 

 

Para Sassaki (2010), esses meios são muito úteis para que as pessoas que 

lutam pela acessibilidade no turismo, consigam, de alguma maneira, contribuir para 

a aceleração do seu processo de inclusão no turismo. Sassaki (1997), em outra 

obra, procura explicar o que vem a ser o paradigma da inclusão social. Segundo ele, 

 

conceitua-se a inclusão social como o processo pelo qual a sociedade se 
adapta para poder incluir, em seus sistemas sociais gerais, pessoas com 
deficiência (além de outras) e, simultaneamente, estas se preparam para 
assumir seus papéis na sociedade. A inclusão social constitui, então, um 
processo bilateral no qual as pessoas, ainda excluídas, e a sociedade, 
buscam em parceria, equacionar problemas, decidir sobre soluções e 
efetivar a equiparação de oportunidades para todos. (p.3) 

 

 Portanto, a inclusão social é um processo que contribui para a construção de 

uma nova sociedade, pautada em transformações nos ambientes físicos (espaços 

internos e externos, equipamentos, aparelhos e utensílios, mobiliários e meios de 

transporte), com objetivo de torná-los acessíveis a todos, e mudanças na 

mentalidade de todas as pessoas, inclusive na mentalidade das pessoas com 

deficiência, que deixaram, elas próprias, de se intitularem como “coitadas” e 

“excluídas” e, começaram a ver, de acordo com os paradigmas da inclusão social, 

que é um direito delas e dever da sociedade, inclui-las em todos os setores, dentre 

eles, no turismo.  

 Segundo Bartalotti (2006), falar em inclusão social significa entender a 

diversidade e o direito de ser diferente, por mais marcante que esta diferença possa 

ser. De acordo com as premissas da inclusão social, ser diferente dos padrões 

considerados “normais” e “ideais” para a sociedade não é motivo de problema, pois 
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o tratamento oferecido pela sociedade para estas pessoas, independente de cor, 

sexo, idade, raça, ser uma pessoa com deficiência ou não, deverá ser o mesmo. 

 Com relação ao turismo inclusivo, Flores e Silva; Gonçalves, 2006 apud 

Lattari (2009), dizem que ele se assemelha ao turismo social, que consiste no 

turismo incentivado pelo Estado, mas que é organizado pela sociedade, objetivando 

a recuperação psicofísica e a ascensão cultural dos indivíduos, pautado na 

sustentabilidade e nos ideais de acessibilidade. Ainda segundo os autores apud 

Lattari (2009, p. 25): 

 
O turismo inclusivo se caracteriza pelo tipo de turismo que fornece a 
qualquer pessoa a possibilidade de realizá-lo. Possibilita que nas diversas 
condições físicas e sociais em que um indivíduo possa se encontrar, este 
possa realizá-lo em toda a sua plenitude. 

  

A figura 4 contém todos os requisitos necessários a um produto turístico para 

que este seja considerado acessível a todos e digno de oferecer um turismo 

inclusivo. 
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 Figura 4: O Produto Turístico Acessível 
 Fonte: Bromberg, 2009 apud González, 2010.  

 

Portanto, a inclusão social no turismo significa oferecer meios para que todas 

as pessoas tenham a oportunidade de usufruir dos bens e equipamentos turísticos, 

sem distinção de condições físicas, raça, cor, idade, religião, etc. E, segundo 

diversos autores que abordam o assunto, uma maneira de começar a colocar em 

prática o turismo inclusivo seria através da adequação dos destinos e atrativos 

turísticos às normas de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade 

reduzida, visto que, essas pessoas já encontram dificuldades para realizar uma 

viagem desde o momento da utilização dos meios de transportes, pois, em sua 

maioria, não se apresentam em conformidade com as normas de acessibilidade, até 
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o deslocamento nos destinos e seus respectivos atrativos turísticos que, muitas 

vezes, não estão adequados para receberem estas pessoas, apresentando diversas 

barreiras que dificultam a acessibilidade. 

 

5.2 ACESSIBILIDADE, ADAPTAÇÃO E DESENHO UNIVERSAL  

 

Durante a última década, tem se observado a realização de constantes 

investimentos políticos e financeiros por parte dos governantes de inúmeras cidades 

de todas as partes do mundo, com a intenção de oferecer um meio urbano que 

atenda aos requisitos de acessibilidade e, assim, possa beneficiar todos os 

integrantes da população (CAMISÃO, 2006). No Brasil, as iniciativas voltadas para 

as questões de acessibilidade vêm se multiplicando cada vez mais, visto que os 

governantes têm se mostrado preocupados em relação aos direitos de todas as 

pessoas a terem acesso a todos os espaços, sejam eles públicos ou privados. A 

preocupação com esse direito tem se mostrado tão constante que, o assunto, muitas 

vezes, aparece como uma grande preocupação na pauta das políticas públicas do 

País. 

 A necessidade de projetar um meio ambiente que possa ser utilizado por 

todos, sem restrições, vem se apresentando como uma grande tendência mundial. 

Nesse sentido, buscar adaptar o que já existe ou criar novos ambientes pautados 

nos ideais de acessibilidade para poder atender às necessidades de uma parcela 

considerável da população, composta por pessoas com deficiência ou mobilidade 

reduzida (idosos, obesos e gestantes), significa seguir os princípios de um Desenho 

Universal, que segundo Camisão (2012, [s.p.]), “busca reconhecer e respeitar a 

diversidade física e sensorial entre as pessoas e as modificações pelas quais passa 

o nosso corpo, da infância à velhice”. 

 De acordo com Cambiaghi e Carletto (2007), o conceito de Desenho 

Universal foi desenvolvido por profissionais da área de arquitetura da Universidade 

da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, com o objetivo de definir “um projeto de 

produtos e ambientes para ser usado por todos, na sua máxima extensão possível, 

sem necessidade de adaptação ou projeto especializado para pessoas com 

deficiência”. (CAMBIAGHI; CARLETTO, 2007, p. 10) 

 Ainda, segundo Cambiaghi e Carletto, para o projeto universal, “a meta é que 

qualquer ambiente ou produto poderá ser alcançado, manipulado e usado, 
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independentemente do tamanho do corpo do indivíduo, sua postura ou sua 

mobilidade”. (2007, p. 10)   

 O Desenho Universal não é uma tecnologia apenas direcionada para as 

pessoas que tenham alguma restrição de mobilidade ou possuam alguma 

deficiência. Ele foi desenhado para atender a todas as pessoas, baseado no 

entendimento de que todos os ambientes precisam ser projetados já com a intenção 

de estarem aptos a receber qualquer indivíduo, seja ele obeso, magro, de alta ou 

baixa estatura, com deficiência ou mobilidade reduzida, idoso, criança, mulheres ao 

final da gestação, etc.  

 Segundo consta no manual elaborado por Cambiaghi e Carletto (2007), o 

Desenho Universal possui sete princípios, idealizados na década de 90, pelo 

arquiteto Ron Mace, em conjunto com outros arquitetos defensores destes ideais.

  Esses princípios são adotados mundialmente e estão inseridos em qualquer 

programa de acessibilidade plena. São eles: 

 

 Igualitário = uso equiparável: “são espaços, objetos e produtos que podem ser 

utilizados por pessoas com diferentes capacidades, tornando os ambientes 

iguais para todos.” (CAMBIAGHI; CARLETTO, 2007, p. 12). Como por 

exemplo, portas com sensores que se abrem sem exigir força física ou o 

alcance das mãos de usuários que não possuem altura suficiente para 

alcançar a fechadura. 

 Adaptável = uso flexível: “design de produtos ou espaços que atendem 

pessoas com diferentes habilidades e diversas preferências, sendo 

adaptáveis para qualquer uso.” (CAMBIAGHI; CARELETTO, 2007, p. 12). 

 Óbvio = uso simples e intuitivo: “de fácil entendimento para que uma pessoa 

possa compreender, independente de sua experiência, conhecimento, 

habilidades de linguagem, ou nível de concentração.” (CAMBIAGHI; 

CARLETTO, 2007, p. 12 ). 

 Conhecido = informação de fácil percepção: “quando a informação necessária 

é transmitida de forma a atender as necessidades do receptador, seja ela 

uma pessoa estrangeira, com dificuldade de visão ou audição.” (CAMBIAGHI; 

CARLETTO, 2007, p.12). Como por exemplo, a utilização de diferentes 

maneiras de comunicação, tais como símbolos e letras em relevo, braile e 

sinalização auditiva. 
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 Seguro = tolerante ao erro: “previsto para minimizar os riscos e possíveis 

consequências de ações acidentais ou não intencionais.” (CAMBIAGHI; 

CARLETTO, 2007, p. 12). Exemplo: elevadores com sensores em diferentes 

alturas, permitindo que as pessoas entrem sem riscos de a porta ser fechada 

no meio da entrada ou saída da pessoa, podendo ocasionar um acidente e, 

utilização de escadas e rampas com corrimão. 

 Sem esforço = baixo esforço físico: “para ser usado eficientemente, com 

conforto e com o mínimo de fadiga”. (CAMBIAGHI; CARLETTO, 2007, p. 12). 

Como por exemplo, a utilização de torneiras com sensor e maçanetas do tipo 

alavanca, que são fáceis de serem utilizadas, podendo ser acionadas até com 

o cotovelo. 

 Abrangente = dimensão e espaço para aproximação e uso: “que estabelece 

dimensões e espaços apropriados para o acesso, o alcance, a manipulação e 

o uso, independentemente do tamanho do corpo (obesos, anões etc.), da 

postura ou mobilidade do usuário (pessoas em cadeira de rodas, com 

carrinhos de bebê, bengalas etc.)”. (CAMBIAGHI; CARLETTO, 2007, p.12). 

Como exemplo, podemos citar a utilização de poltronas para obesos nos 

transportes públicos, cinemas, teatros, dentre outros e banheiros que 

possuam dimensões apropriadas para receber pessoas que estejam em 

cadeira de rodas ou conduzindo, por exemplo, um bebê em seu respectivo 

carrinho. 

 

De acordo com as premissas do Desenho Universal, todos os espaços, sejam 

eles de uso público ou privado, devem ser projetados a fim de serem acessíveis 

para receber qualquer pessoa, evitando assim, a realização de adaptações futuras. 

Isso já está claro. Mas o que fazer com aqueles locais que foram construídos em 

outras épocas, quando nem se falava no conceito de Desenho Universal? Botar 

abaixo e construir tudo novamente de acordo os princípios do Desenho Universal? 

Claro que não. 

 Obviamente, é bem mais simples e fácil projetar espaços acessíveis do que 

adaptar um ambiente já existente. Mas, tratando-se de ambientes que não 

apresentem condições de acessibilidade igualitária para todas as pessoas, o que se 

deve fazer é a adaptação desses locais de acordo com os princípios do Desenho 

Universal ou de acordo com as normas de acessibilidade que vigorem em cada país. 
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Muitas vezes, adaptações simples em determinados ambientes, trazem grandes 

soluções para os problemas de acessibilidade e, quando realizadas com o devido 

cuidado e por profissionais qualificados para tal tarefa, podem até favorecer a 

estética do local.  

 

5.3 CADEIRANTE, ROTA ACESSÍVEL E NORMAS DE ACESSIBILIDADE 

SEGUNDO A NBR 9050:2004 DA ABNT 

 

O termo cadeirante é uma maneira informal e abreviada de se referir às 

pessoas que utilizam cadeira de rodas para se locomoverem. Em seu artigo, 

intitulado “Terminologia sobre deficiência na era da inclusão”, Sassaki (2005) mostra 

diferentes termos que são utilizados erroneamente para se referir às pessoas com 

deficiência e, procura explicar a maneira correta de utilizá-los. Em relação às 

pessoas que utilizam cadeira de rodas para se locomover, o autor explica que a 

utilização de termos como “pessoa presa, confinada ou condenada” a uma cadeira 

de rodas são totalmente incorretos. Os termos corretos para se referir à essas 

pessoas são: 

pessoa em cadeira de rodas; pessoa que anda em cadeira de rodas; 
pessoa que usa cadeira de rodas. Os termos presa, confinada e condenada 
provocam sentimentos de piedade. No contexto coloquial, é correto o uso 
dos termos cadeirante e chumbado. (SASSAKI, 2005, p. 7) 

 

 O fato de sempre utilizarem uma cadeira de rodas como meio de locomoção, 

faz com que os cadeirantes necessitem de espaços projetados para recebê-los e 

que permitam que eles consigam se locomover com suas respectivas cadeiras pelo 

ambiente de forma independente e sem dificuldades.  

É aí que está o grande problema, já que, no Brasil, percebemos que muitos 

locais se apresentam como acessíveis, mas em sua maioria, acabam deixando a 

desejar em algum momento. De nada adianta, se existir em um local uma rampa na 

entrada, permitindo o acesso de um cadeirante e uma porta automática, com largura 

acessível, se entre um e outro existir qualquer obstáculo para o cadeirante, como 

uma roleta, por exemplo. 

 Nos últimos tempos, o que os cadeirantes vêm demandando bastante é a 

necessidade de fruição pelos ambientes de forma independente. Eles acreditam que 

a acessibilidade não se dá somente pela instalação de equipamentos acessíveis nos 
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locais, como por exemplo, dentro de um museu; mas também, pelo trajeto que é 

feito de um ponto de partida a um ponto de chegada. Para eles, de nada adianta um 

local possuir equipamentos acessíveis se ele não possuir uma rota de acesso 

acessível. Esse conceito de rota acessível é explicado pela NBR 9050: 2004 da 

ABNT, que o define como 

 
o trajeto contínuo, desobstruído e sinalizado, que conecta os ambientes 
externos ou internos de espaços e edificações, e que possa ser utilizado de 
forma autônoma e segura por todas as pessoas, inclusive aquelas com 
deficiência. A rota acessível externa pode incorporar estacionamentos, 
calçadas rebaixadas, faixas de travessia de pedestres, rampas, etc. A rota 
acessível interna pode incorporar corredores, pisos, rampas, escadas, 
elevadores, etc. (ABNT, 2004, p. 4) 

  

No Brasil, as normas de acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 

equipamentos urbanos encontram-se presentes na NBR 9050 da ABNT. “Esta 

norma estabelece critérios e parâmetros técnicos a serem observados quando do 

projeto, construção, instalação e adaptação de edificações, mobiliários, espaços e 

equipamentos urbanos às condições de acessibilidade”. (ABNT, 2004, p.1) 

 Nessa Norma, encontram-se presentes todas as condições necessárias para 

que um ambiente seja considerado acessível para pessoas com deficiência visual, 

auditiva e física, bem como para as pessoas que utilizam cadeira de rodas para se 

locomoverem. Ela possui grande visibilidade no País e é utilizada como parâmetro 

pelo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA) para verificar se um 

local encontra-se acessível ou não. 

 Visto que um dos objetivos principais deste trabalho é verificar as condições 

de acessibilidade para cadeirantes em atrativos culturais do município de Niterói –

RJ, procuramos apresentar aqui alguns critérios de acessibilidade para cadeirantes, 

trazidos pela NBR 9050 da ABNT e, que são extremamente necessários para que 

um cadeirante consiga se locomover em qualquer ambiente com autonomia e sem 

qualquer transtorno. Esses critérios serão utilizados como parâmetro para a 

verificação das condições de acessibilidade nos atrativos culturais selecionados para 

a realização desta pesquisa. 

 Segundo a NBR 9050 (2004, p. 18), “a indicação de acessibilidade das 

edificações, do mobiliário, dos espaços e dos equipamentos urbanos deve ser feita 

por meio do símbolo internacional de acesso”.  Este símbolo pode ser representado 

de três formas distintas: um pictograma branco sobre fundo azul (figura a), um 
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pictograma branco sobre fundo preto (figura b) ou um pictograma preto sobre fundo 

branco (figura c). A figura deve estar sempre voltada para o lado direito e 

modificações de nenhum tipo podem ser feitas neste símbolo. 

 

            

 Figura 5: Símbolo Internacional de Acesso (SIA) 
 Fonte: ABNT NBR 9050:2004 

 

 

Com relação à circulação, a Norma diz que os pisos de locais acessíveis 

devem ter superfície regular, devem ser firmes e antiderrapantes, evitando 

trepidação nas rodas de uma cadeira de rodas ou de um carrinho de bebê, por 

exemplo. É recomendável também evitar a utilização de estampas nos pisos que, 

devido ao contraste de cores, possam dar a impressão de tridimensionalidade. 

Desníveis de qualquer natureza também devem ser evitados em rotas acessíveis.  

 As grelhas e juntas de dilatação devem estar, de preferência, fora do local de 

circulação principal. Mas, quando forem instaladas transversalmente em rotas 

acessíveis, os vãos devem ter dimensão máxima de 15 mm, permitindo assim, o 

deslocamento de uma cadeira de rodas sem qualquer problema. 

 

                   

                      
                         Figura 6: Desenho da grelha – Exemplo 
                         Fonte: ABNT NBR 9050:2004 

 

 
 Eventuais tampas, localizadas no chão, devem estar absolutamente niveladas 

com o piso e, possíveis frestas devem ter dimensão máxima de 15mm. 

 Capachos, forrações, carpetes e tapetes devem ser evitados em rotas 

acessíveis. Mas, caso estejam presentes, os capachos devem estar embutidos no 
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piso e nivelados de modo que um possível desnível não exceda 5 mm.  As forrações 

e os carpetes devem estar fixados ao piso, de forma a evitar possível enrugamento 

da superfície. Os tapetes de qualquer espécie devem ser evitados em rotas 

acessíveis. 

 Tratando-se das condições gerais de acesso, a NBR 9050 (2004, p. 40), 

informa que “nas edificações e equipamentos urbanos todas as entradas devem ser 

acessíveis, bem como às rotas de interligação às principais funções do edifício”.  

 O percurso entre o estacionamento de veículos e a(s) entrada(s) principal(is)  

deve ser realizado através de uma rota acessível. Quando não existir esta rota 

acessível partindo do estacionamento até a(s) entrada(s) principal(is), deve existir no 

local uma reserva de vagas de estacionamento destinadas exclusivamente às 

pessoas com deficiência, que sejam interligadas à(s) entrada(s) por meio de rota(s) 

acessível(is).  

 Se no local existir a presença de catracas ou cancelas, pelo menos uma delas 

deve ser acessível. No caso da existência de porta giratória que não seja acessível, 

deve haver alguma outra forma de ingresso ao local que garanta a acessibilidade. 

 Os locais que apresentem rampas de acesso devem se atentar para as 

normas relacionadas às rampas, que estão previstas na sessão 6.5 da NBR 

9050:2004 e, devido a sua complexidade devem ser verificadas por profissionais 

capacitados para tal função, como engenheiros ou arquitetos. 

 As rampas devem possuir corrimão em ambos os lados, as extremidades dos 

corrimãos devem ter acabamento recurvado e devem ser fixadas ou justapostas à 

parede ou ao piso. Além disso, os corrimãos devem possuir um desenho contínuo, 

sem qualquer pretuberância.  

 Quando algum equipamento eletromecânico de circulação estiver inoperante, 

este deve ser sinalizado e a segurança na circulação da pessoa com deficiência ou 

com mobilidade reduzida deve ser garantida. Para isso, o local deve dispor de 

procedimentos e pessoal treinado para auxiliar estas pessoas.  

 No caso de locais que possuam elevadores, a NBR 9050 (2004, p. 48) diz que 

“o elevador vertical deve atender integralmente ao disposto na ABNT NBR 13994, 

quanto à sinalização, dimensionamento e características gerais”. 

 Com relação aos elevadores, a NBR 13994:2000 assegura que o interior do 

elevador, bem como o espaço próximo a entrada e a saída do mesmo, deve possuir 

espaço suficiente para a manobra de uma cadeira de rodas, ou seja, espaço para 
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que o cadeirante consiga realizar um giro de 360°. Todo local próximo a entrada e a 

saída do elevador deve estar livre de qualquer obstáculo, permitindo o deslocamento 

do usuário. A porta do elevador deve ter um sistema de abertura, caso seja 

obstruída durante o fechamento, e deve possuir um tempo de abertura ajustável 

entre 5s e 15s. Os botões de chamadas do elevador, localizados em seu interior, 

devem ter altura entre 0,89 cm (mínimo) e 1,35 m (máximo) do piso do elevador, já a 

altura dos botões de pavimento, localizados fora do elevador, deve estar entre 0,90 

cm e 1,10 m do piso. Além disso, o elevador também deve possuir corrimãos nas 

paredes laterais e de fundo da cabine, instalados a uma altura entre 0,89 cm e 0,90 

cm do piso. O revestimento do piso do interior da cabine deve ter uma superfície 

plana, dura e antiderrapante (ABNT, 2000). 

 Quanto às portas, inclusive as dos elevadores, é necessário que elas tenham 

um vão livre mínimo de 0,80 cm para que o cadeirante possa passar por ela com 

tranquilidade. Elas devem ter condições de serem abertas com um único movimento 

e possuir maçanetas do tipo alavanca. 

 Tratando-se de portas de sanitários, vestiários e quartos acessíveis em locais 

de hospedagem e saúde, é necessário que elas possuam um puxador horizontal, 

associado à maçaneta, com distância de 10 cm de onde se encontra a dobradiça e 

com comprimento de 0,40 cm (metade da largura da porta). 

 As janelas devem possuir uma altura compatível com o alcance visual de um 

cadeirante, exceto em lugares que isso prejudicaria a segurança e a privacidade. 

 Tratando-se dos sanitários, a NBR 9050 informa que eles devem estar 

localizados em rotas acessíveis, próximos a circulação principal e devem estar 

devidamente sinalizados com o símbolo internacional de acesso. Além disso, devem 

possuir áreas de transferência lateral, perpendicular e diagonal, de modo que a 

cadeira caiba no local e o cadeirante consiga se deslocar para a bacia sanitária. 
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  Figura 7: Áreas de transferência para bacia sanitária 
  Fonte: ABNT NBR 9050:2004 

 

Os sanitários devem possuir piso regular e antiderrapante, barras de apoio 

horizontais colocadas na parede lateral e na parede de fundo da cabine, a bacia 

sanitária deve possuir uma altura entre 0,43 cm e 0,46 cm do piso, o acionamento 

da descarga deve estar a uma altura de 1,00 m do piso e deve ser do tipo alavanca 

ou com mecanismos automáticos. Os lavatórios devem ser suspensos, com a borda 

superior a uma altura de 0,78 cm a 0,80 cm do chão, com barras de apoio em seu 

entorno, torneiras acionadas por alavanca ou sensor eletrônico e que estejam a uma 

distância máxima de 0,50 cm da face frontal do lavatório. 

 A Norma reserva uma sessão especial para explicar como deve ser a 

acessibilidade em teatros, cinemas, auditórios e similares. Esses locais devem 

possuir, na área destinada ao público, espaços reservados para pessoas em cadeira 

de rodas, pessoas com mobilidade reduzida e pessoas obesas, atendendo as 

seguintes condições: 

 

a) devem estar localizados em uma rota acessível e que facilite a saída da 

pessoa com deficiência e/ou mobilidade reduzida, no caso de alguma 

emergência ou necessidade de fuga; 

b) devem estar distribuídos por todo o recinto, recomendando-se que seja nos 

diferentes setores e sendo oferecidas as mesmas condições de serviços; 
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c) devem estar localizados ao lado de assento destinado ao acompanhante, 

sendo no mínimo um assento e recomendável dois assentos de 

acompanhante; 

d) devem assegurar boa visibilidade, acústica, conforto e segurança; 

e) devem ser instalados em local de piso plano horizontal; 

f) os espaços devem ser identificados por sinalização, através da utilização do 

símbolo internacional de acesso, no local e na bilheteria. (ABNT, 2004) 

 

A quantidade de espaços que devem ser reservados para pessoas em 

cadeira de rodas e para pessoas com mobilidade reduzida, deve estar de acordo 

com a figura 8. 

   

Capacidade total de 
assentos 

Espaços para pessoas em 
cadeira de rodas 

Assentos para pessoas com 
mobilidade reduzida 

Até 25 1 1 

De 26 a 50 2 1 

De 51 a 100 3 1 

De 101 a 200 4 1 

De 201 a 500 2% do total 1% 

De 501 a 1.000 
10 espaços, mais 1% do que 

exceder 500 
1% 

Acima de 1.000 
15 espaços, mais 0,1% do 

que exceder 1.000 
10 assentos, mais 0,1 % do 

que exceder 1.000 

Figura 8: Espaços para pessoas em cadeira de rodas e assentos para pessoas com mobilidade 
reduzida. 
Fonte: ABNT NBR 9050:2004 
 

No tocante à circulação externa, as calçadas devem ser rebaixadas e 

devidamente sinalizadas junto à travessia de pedestres, sem qualquer tipo de 

desnível entre o término do rebaixamento e a rua. Esses rebaixamentos podem 

localizar-se em esquinas, canteiros, no meio de quadras e divisores de pistas. As 

calçadas devem estar em bom estado de conservação, sem buracos, desníveis e 

qualquer tipo de obstáculo que impeça o trânsito dos pedestres. 

 As vagas de estacionamento destinadas às pessoas com deficiência ou 

mobilidade reduzida devem ter sinalização horizontal (desenho do SIA no chão), 

mas em casos de via pública esta sinalização deve ser vertical (placa com o SIA). 

Essas vagas devem possuir um espaço adicional de circulação com no mínimo 1,20 

m de largura, quando estiverem afastadas da faixa de travessia de pedestres. 
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5.4 LEGISLAÇÃO BRASILEIRA SOBRE ACESSIBILIDADE  

 

 A Lei Maior, mais conhecida como Constituição da República Federativa do 

Brasil (CRFB) de 1988, menciona em diversos artigos alguns direitos das pessoas 

com deficiência.  

 Em seu artigo 3ª, Ela traz os objetivos fundamentais da República Federativa 

do Brasil e os incisos III e IV se aplicam perfeitamente às pessoas com deficiência. 

 
III- erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades                  
sociais e regionais; 
IV- promover o bem de todos, sem preconceitos de, raça, sexo, cor, 
idade e quaisquer outras formas de discriminação. (BRASIL, 2012, p. 
7) 

 

 O artigo 5º, considerado um dos mais importantes da CRFB, traz em seu 

caput outra informação relevante e que nos faz refletir sobre a garantia de igualdade 

de direitos trazidas pela Constituição. Igualdade esta que está perfeitamente 

expressa em suas páginas, mas longe de ser colocada em prática. 

 
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à  igualdade, à segurança 
e à propriedade... (BRASIL, 2012, p. 7) [grifos nosso] 

  

 A questão da acessibilidade é um assunto que muitas pessoas dizem não ser 

abordado na CRFB, mas os artigos 227, § 1º, inciso II e § 2º, e o artigo 244 levantam 

esse direito das pessoas com deficiência. 

  

§ 1º. O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde 
da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de 
entidades não governamentais, mediante políticas específicas e 
obedecendo aos seguintes preceitos: 
 
II – criação de programas de prevenção e atendimento especializado 
para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, 
bem como de integração social do adolescente e do jovem portador 
de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a 
convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, 
com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas 
de discriminação. (BRASIL, 2012, p. 72) 

  
 O § 2º do art. 227 (Brasil, 2012, p. 72) diz que: 
 

a lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos   
edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte 
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coletivo, a fim de garantir o acesso adequado às pessoas portadoras 
de deficiência. 

 

 O último artigo da CRFB que menciona a questão da acessibilidade, mas 

desta vez por meio de adaptações nos espaços e equipamentos públicos, é o art. 

244 (Brasil, 2012, p. 75), que diz o seguinte: 

 
A lei disporá sobre a adaptação dos logradouros, dos edifícios de uso 
público e dos veículos de transporte coletivo atualmente existentes a 
fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de 
deficiência, conforme o disposto no art. 227, § 2º. 
 
  

 No tocante a legislação ordinária que trata da acessibilidade das pessoas com 

deficiência ou com mobilidade reduzida, o Brasil possui a Lei nº 10.098, de 19 de 

dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a 

promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com 

mobilidade reduzida, e dá outras providências. 

 Quatro anos mais tarde, a Lei 10.098 e a Lei 10.048, de 08 de novembro de 

2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e dá outras 

providências, foram regulamentadas pelo Decreto nº 5.296, de 02 de dezembro de 

2004. 

 Este Decreto diz em seu Capítulo I- Disposições Preliminares, art. 3º que 

“serão aplicadas sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis, previstas em lei, 

quando não forem observadas as normas deste Decreto”. 

 Em seu artigo 4º, o Decreto também menciona que 

 
o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência, os 
Conselhos Estaduais, Municipais e do Distrito Federal, e as organizações 
representativas de pessoas portadoras  de deficiência terão legitimidade 
para acompanhar e sugerir medidas para o cumprimento dos requisitos 
estabelecidos neste Decreto. (BRASIL, 2000, [s.p.]),  

 

O Capítulo III, intitulado “Das Condições Gerais da Acessibilidade”, explica a 

definição de alguns termos utilizados no Decreto, como: barreiras, elementos de 

urbanização, mobiliário urbano, ajuda técnica, edificações de uso público, privado e 

coletivo, desenho universal e acessibilidade. Segundo o Decreto, acessibilidade 

 

 
é a condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, 
dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos 
serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação 
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e informação, por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade 
reduzida. (BRASIL, 2000 [s.p.]) 

 

  

O Capítulo IV do Decreto, intitulado “Da Implementação da acessibilidade 

arquitetônica e urbanística”, Seção I – Das Condições Gerais, explica que todos os 

projetos arquitetônicos e urbanísticos, desde sua concepção até a implantação, 

devem estar de acordo com os princípios do desenho universal e precisam ter como 

referência básica as normas da ABNT, a legislação específica e as regras contidas 

neste Decreto.  

No inciso II - Das Condições Específicas, é informado que na promoção da 

acessibilidade serão utilizadas como referência as regras gerais previstas neste 

Decreto, complementadas pelas normas técnicas de acessibilidade da ABNT e pelas 

disposições contidas na legislação dos Estados, Municípios e Distrito Federal.  

 

5.5 CASOS DE SUCESSO: CIDADES BRASILEIRAS REFERÊNCIAS EM 

ACESSIBILIDADE 

 
 

O Brasil está distante de ser considerado um país referência em 

acessibilidade. Vimos que as pessoas com deficiência não foram esquecidas pela 

CRFB e que também existem outras leis específicas visando à melhoria de suas 

condições de vida. No entanto, de nada adianta tantas leis se elas não são 

colocadas em prática e não existe fiscalização por parte do poder público para 

verificar se elas estão sendo cumpridas ou não. 

 No entanto, como toda regra tem sua exceção, no Brasil, existem duas 

cidades que são conhecidas em âmbito nacional e internacional como cidades 

referências em acessibilidade. São as cidades de Curitiba, que fica localizada no 

estado do Paraná e Socorro, que está localizada em São Paulo. 

 Curitiba é uma cidade que se preocupa bastante com os direitos das pessoas 

com deficiência. Isso pode ser visto em suas leis municipais que garantem o direito à 

acessibilidade aos edifícios de uso público e aos serviços municipais pelas pessoas 

com deficiência, bem como o direito à circulação dessas pessoas com autonomia e 

segurança por toda a cidade. Outras cidades brasileiras também possuem leis que 

asseguram tais direitos, mas em Curitiba tudo funciona diferente, pois o poder 
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público da cidade procura colocar estas leis em prática, diferentemente do que 

observamos na grande maioria das cidades brasileiras. 

 Segundo o artigo “Acessibilidade em Curitiba”, desde 1998, rampas de 

travessia no cruzamento das vias devem estar contempladas em todos os projetos 

destinados a construção e reconstrução de passeios implantados na cidade. Em 

relação às calçadas, a Curitiba ainda não possui acesso para cadeirantes em todas 

elas, mas a fiscalização realizada por técnicos da Secretaria dos Direitos das 

Pessoas com Deficiência e fiscais do Ministério Público anda acirrada na cidade, e a 

previsão é de que até 2014 todas as calçadas de Curitiba estejam com rampas de 

acesso e completamente acessíveis para as pessoas com deficiência ou com 

mobilidade reduzida (CURITIBA, 2013a) 

  

 

     Figura 9: Técnico da Secretaria dos Direitos da Pessoa 
     com Deficiência vistoriando as calçadas em Curitiba 
     Fonte: Curitiba Notícias, 2013b 

  

 Em Curitiba, em áreas de estacionamento regulamentado, existem oito vagas 

reservadas para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida e quatro 

exclusivas para idosos. As outras vias da cidade possuem quinze vagas exclusivas 

para pessoas com deficiência e aproximadamente 30 vagas de embarque e 

desembarque destinadas a este segmento, espalhadas por vários pontos da cidade 

(CURITIBA, 2013c). 

 Um dos pontos fortes de Curitiba é o seu sistema de transporte rodoviário. A 

cidade possui algumas estações de ônibus em formato de tubo, que são pontos de 

embarque e desembarque localizados em locais escolhidos estrategicamente, 

facilitando o acesso das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida aos 
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meios de transporte. Com relação aos ônibus da cidade, todos os 1.800 ônibus da 

Rede Integradora de Transportes Curitibana, possuem no mínimo 20% dos bancos 

reservados para pessoas com deficiência, gestantes e idosos. Até o final de 2012, 

cerca de 94% da frota de veículos de transporte coletivo operante da Cidade 

possuía acessibilidade total. Sendo assim, mais de 90% das linhas da Rede 

Integradora de Transporte da cidade garantem a acessibilidade de pessoas com 

deficiência e com mobilidade reduzida, oferecendo espaços e equipamentos para a 

segurança dessas pessoas no interior do ônibus (CURITIBA, 2013c).  

  

  
           Figura 10: Cadeirante entrando na estação de  
           ônibus em Curitiba.   
               Fonte: Curitiba, 2013ª. 
 

 
  

  
 Figura 11: Cadeirante entrando no ônibus em  
 Curitiba 
 Fonte: Curitiba, 2013c 

  

Com relação à acessibilidade nos atrativos turísticos, Curitiba possui vários 

atrativos que se encontram adaptados para receber pessoas com deficiência física. 

Os mais procurados pelos turistas que visitam a cidade e que já possuem 
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adaptações para facilitar o acesso das pessoas com deficiência ou com mobilidade 

reduzida são: o Parque Barigui, a Ópera de Arame, o Jardim Botânico, o Passeio 

Público e o Museu Oscar Niemeyer. 

 De acordo com o diretor do Instituto Municipal de Turismo de Curitiba (CTur), 

Paulo Colnaghi, a cidade está com vários projetos na área de acessibilidade  

idealizados pela CTur. Esses projetos têm como objetivo atender as necessidades 

dos moradores e turistas que possuem algum tipo de deficiência ou dificuldade de 

locomoção, e preparar a cidade para receber os turistas que vierem visitá-la durante 

a Copa do Mundo de 2014, já que Curitiba é uma das cidades que sediará o 

Megaevento (PARANÁ, 2013). 

 Colnaghi afirma que existem projetos para a melhoria das condições de 

acessibilidade nos pontos turísticos da Cidade que ainda necessitam de adaptações 

para receber as pessoas com deficiência, como o Bosque do Papa, os Parques 

Tingui e Tanguá, o Bosque do Alemão e o Zoológico (PARANÁ, 2013). 

 Outra cidade brasileira que merece destaque em relação à acessibilidade 

para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida é Socorro, estância 

hidromineral localizada a 134 km da cidade de São Paulo e referência em turismo de 

aventura no Estado. 

 O Jornal da Associação Amigos Metroviários dos Excepcionais (AME) (2013) 

relata que a inauguração oficial das adaptações no município aconteceu em 2009. A 

partir daí, segundo a Comissão de Acessibilidade de Socorro, a cidade recebeu a 

missão de se tornar o primeiro destino turístico completamente acessível do país. 

Para isso, além de contar com a legislação já existente, Socorro também conta com 

o apoio do comércio e da população local, que estão sempre dispostos a ajudarem 

no que for preciso. 

Parte dos investimentos na cidade faz parte do projeto Socorro: Destino 

Referência em Turismo de Aventura Especial, uma parceria entre a Prefeitura da 

Cidade, o Ministério do Turismo, a Associação Brasileira de Empresas de 

Ecoturismo e Turismo de Aventura (ABETA), entre outros. Esse projeto tem como 

um de seus objetivos “aliar aventura e acessibilidade em uma experiência possível e 

coerente, primeiro dentro do próprio destino e depois num formato que possa ser 

aplicado em outros locais”. (BRASIL, 2010, p. 23). Devido ao projeto, a cidade foi 

beneficiada com melhorias na rede de transporte, instalações de equipamentos 

adaptados e treinamento de profissionais para atenderem as pessoas com 
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deficiência de maneira adequada. Também foram construídas rampas de acesso, 

banheiros adaptados e foram reservadas vagas de estacionamento para as pessoas 

com deficiência, facilitando o acesso dessas pessoas pela cidade e garantindo o 

direito à acessibilidade, previsto em lei (AME, 2013). 

Hoje, Socorro é um destino referência na prática de turismo de aventura 

voltado para pessoas com deficiência, oferecendo 15 modalidades esportivas 

completamente equipadas. Há no município equipamentos para que, tanto 

paraplégicos quanto tetraplégicos possam praticar cavalgada, rafting, rapel, tirolesal, 

arvorismo e andar de quadriciclo (SOCORRO, 2011).  

  

 
Figura 12: Tirolesa para paraplégicos em Socorro – SP 
Fonte: Socorro, 2011 

 

Outro projeto muito importante para o município é o Socorro Acessível. Esse 

é um projeto da prefeitura, criado em 2008, com o “objetivo de tornar o município 

acessível às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e aumentar a 

segurança das atividades turísticas”. (CRUZ, 2011, p. 2). Desenvolvido pelo 

Departamento de Turismo, seu início está vinculado ao Plano Nacional de Turismo e 

à proposta do Ministério do Turismo em buscar parcerias para, juntos, estruturarem 

destinos que estejam adequados às normas de acessibilidade e às leis NBR 9050 

da ABNT, Leis Federais 10.048/2000 e 10.098/2000 e ao Decreto 5.296/2000 

(CRUZ, 2011). 

 Além de ampliar o acesso de turistas com deficiência e com mobilidade 

reduzida, incluindo idosos, obesos, crianças e gestantes, o projeto também visa à 

melhoria das condições da acessibilidade urbana e a adaptação das atividades 

turísticas, contribuindo para a melhoria das condições de vida da população local. 
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 Cruz (2011) mostra que, devido ao Projeto Socorro Acessível, foram 

identificados na cidade inúmeras melhorias, levando à inclusão das pessoas com 

deficiência e mobilidade reduzida na sociedade. Dentre as mais relevantes em 

termos de acessibilidade e benefícios para o turismo no município, podemos citar: 

 

 Adaptação de seis espaços públicos turísticos (com piso tátil, telefone 

adaptado para surdos, rampas de acesso, elevadores adaptados, 

estacionamentos para pessoas com deficiência e idosos, etc). O projeto 

priorizou a melhoria do passeio público, dos espaços turísticos e a criação de 

rotas acessíveis. 

 Cerca de 250 pessoas foram capacitadas para melhor atender às pessoas 

com deficiência ou mobilidade reduzida. 

 Adesão do setor privado ao projeto, com a adaptação de diversos 

estabelecimentos (restaurantes, lojas, hotéis, bancos, etc) às normas de 

acessibilidade. 

 Dois hotéis da cidade passaram a ter acessibilidade completa e foram 

certificados pela ABNT; e dez hotéis se adequaram às normas de 

acessibilidade. Em 2010, a meta era que a cidade tivesse 40 unidades 

habitacionais adaptadas, mas naquele mesmo ano Socorro já contava com 

mais de 100 adaptações. 

Socorro vem caminhando a passos rápidos para se tornar uma cidade 

completamente acessível para todos os seus habitantes e para os turistas que 

desejarem visitá-la. Se todos os agentes envolvidos conseguirem continuar 

colocando em prática todas as ações propostas pelo Programa Socorro Acessível, 

em breve, teremos o primeiro destino turístico brasileiro completamente acessível, 

capaz de oferecer uma vida digna para seus habitantes e pronto para receber 

turistas que apresentem alguma deficiência e/ou restrição de mobilidade. 

 No próximo capítulo, dedicado ao município selecionado para a realização 

desta pesquisa, abordaremos assuntos relacionados à acessibilidade em Niterói, 

bem como às condições de acessibilidade nos atrativos turísticos pesquisados. 

Assim, teremos ciência se o município vem cumprindo as exigências de 

acessibilidade contidas na legislação federal brasileira e na própria legislação 

municipal, bem como a real situação desses atrativos no tocante a acessibilidade 

para cadeirantes. 
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6 TURISMO CULTURAL, ATRATIVO CULTURAL E ACESSIBILIDADE EM 

NITERÓI 

 

 Niterói é um município situado na região metropolitana do Rio de Janeiro. 

Distante a aproximadamente 13 km da cidade do Rio, Niterói é o terceiro destino 

turístico mais visitado do Estado, ficando atrás somente da cidade do Rio de Janeiro 

e de Búzios. Com inúmeras atrações turísticas voltadas a sua história, cultura e 

natureza, o município conta com um rico patrimônio histórico-cultural com teatros, 

museus e igrejas. Além de possuir o mais importante conjunto de Fortes e 

Fortalezas do Brasil, localizados em um cenário que permite aos visitantes reviverem 

importantes acontecimentos da história do País (NELTUR, 2013a). 

 

 
Figura 13: Localização geográfica do município de Niterói 
Fonte: Google Maps 

  

Entre os segmentos de turismo mais praticados em Niterói está o turismo 

cultural que, conforme observa o Ministério do Turismo (BRASIL, 2011b, p. 13), 

“compreende as atividades turísticas relacionadas à vivência do conjunto de 

elementos significativos do patrimônio histórico e cultural e dos eventos culturais, 

valorizando e promovendo os bens materiais e imateriais da cultura”. 

 A autora Margarida Barreto também define turismo cultural em sua obra 

Turismo e Legado Cultural, como 

 
aquele que tem como atrativo tanto o patrimônio arquitetônico como a 
enorme variedade de manifestações da cultura imaterial ou simbólica, entre 
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as quais podem ser citadas: as danças, a culinária, o vestuário, a música, a 
literatura popular e a medicina caseira, que despertem o interesse de 
turistas. (BARRETO, 2000, p. 24) 

  

A prática do turismo cultural em determinado destino turístico, está 

relacionada à motivação do turista em vivenciar o patrimônio histórico e cultural, bem 

como determinados eventos culturais, característicos da localidade. Fazem parte do 

patrimônio histórico-cultural de um destino, atrativos culturais, como edificações, 

conjuntos urbanísticos, sítios arqueológicos, museus, igrejas, teatros, entre outros, e 

manifestações, como música, gastronomia, artes visuais e cênicas, festas, etc. 

(BRASIL, 2011b). 

 Então, podemos entender que o atrativo turístico cultural é aquele que está 

inserido no conjunto do patrimônio histórico-cultural de determinada localidade, 

apresentando um grande valor histórico e cultural para a sua população. No caso de 

Niterói, o município possui uma gama de atrativos turísticos culturais, constituídos 

por oito museus, quatorze igrejas históricas, uma fortaleza e quatro fortes, além de 

alguns teatros, dentre os quais, dois se destacam pelo seu grande valor cultural: o 

Teatro Municipal João Caetano, também conhecido como Teatro Municipal de 

Niterói e o Teatro Popular de Niterói. 

Em relação à acessibilidade para pessoas com deficiência e/ou mobilidade 

reduzida, destinada tanto para aquelas pessoas que residem no município quanto 

para os turistas que vem conhecer o grande acervo cultural oferecido pela cidade, 

Niterói possui a lei municipal  2.209, de 04 de janeiro de 2005, que tem como 

objetivo instituir a obrigatoriedade de todos os empreendimentos de interesse 

turístico manterem adaptações e acessibilidade a idosos, pessoas com deficiência e 

demais, no âmbito do município. 

 De acordo com essa lei, todos os empreendimentos da cidade que envolvam 

interesse turístico, de lazer ou negócios, eventos, feiras, convenções e afins, hotéis 

e pousadas, deverão adequar seus projetos arquitetônicos e de engenharia às 

normas e especificações de adaptação e acessibilidade, em consonância com as 

normas técnicas da ABNT e com o que determina a Lei 10.098/2000 (NITERÓI, 

2005). 

 A Lei 2.209/ 2005 assegura que as pessoas jurídicas de caráter público e 

privado que não cumprirem as exigências da presente Lei, serão primeiramente 

notificadas e terão um prazo para se adequarem às normas de acessibilidade. Caso 
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elas não consigam cumprir às exigências no prazo determinado, estarão sujeitas a 

multa e ao fechamento do estabelecimento. Ainda de acordo com informações 

trazidas pela referida Lei, o Poder Executivo, deverá contar com um órgão 

competente para a fiscalização e controle da aplicabilidade dos dispositivos 

apresentados na Lei. 

 A Lei Orgânica Municipal de Niterói, também traz informações que visam 

assegurar os direitos das pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida no 

município.  

 O capítulo II, seção II da Lei – Dos Direitos das Pessoas Portadoras de 

Deficiência, art. 201, estabelece que “é dever do Município assegurar às pessoas 

portadoras de deficiência o pleno exercício da cidadania, através de inserção na vida 

econômica e social, assim como o total desenvolvimento de suas potencialidades.” 

(NITERÓI, 2011, [s.p.]). No inciso VII do mesmo artigo, a Lei assevera que é dever 

do município promover a adaptação dos logradouros e edifícios de uso público e 

privado, além de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir o acesso às 

pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida. (NITERÓI, 2011) 

 Em seu capítulo V, seção II – Do Turismo, art. 273, a Lei enfatiza que “é 

obrigação do Município criar as condições necessárias que facilitem a participação e 

o acesso das pessoas portadoras de deficiência à prática de turismo.” (NITERÓI, 

2011) 

 Em relação ao sistema de transportes de Niterói, a Lei Orgânica do Município 

afirma que todas as unidades de transporte coletivo, que estejam em operação no 

Município, deverão passar por adaptações, em prazo definido em lei, visando 

promover o livre acesso e circulação de pessoas com deficiência e/ ou mobilidade 

reduzida. 

 De acordo com o Decreto 5.296, de 2 de dezembro de 2004, art. 38, no prazo 

máximo de até 120 meses, a contar da data de publicação do Decreto, ou seja, até o 

dia 2 de dezembro de 2014, toda a frota de veículos de transporte coletivo rodoviário 

e a infraestrutura dos serviços desse transporte, disponíveis no País, deverão estar 

totalmente acessíveis.   

 Vimos que o município de Niterói conta com leis que asseguram os direitos de 

acessibilidade das pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida, tanto nos 

espaços públicos quantos nos espaços privados existentes na cidade. Com relação 
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ao turismo, Niterói possui um ótimo potencial turístico, já que é um dos grandes 

receptores de turistas que visitam a cidade do Rio de Janeiro.  

Neste capítulo, através da pesquisa de acessibilidade realizada nos atrativos 

turísticos selecionados do município, saberemos se Niterói vem se esforçando para 

cumprir as exigências de suas leis municipais e da legislação federal, no tocante à 

acessibilidade para pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida.  

 

6.1 PROGRAMAS DE ACESSIBILIDADE EM NITERÓI 

 

Desde 2010, o Município conta com o programa de transporte acessível 

“Ponto a Ponto”, cujo objetivo é oferecer uma modalidade de transporte alternativo, 

gratuito e destinado exclusivamente a locomoção de pessoas com deficiência físico-

motora e múltipla, e pessoas idosas com mais de 65 anos, que dependam de 

terceiros para se locomoverem e que estejam impossibilitadas de utilizar algum outro 

meio de transporte. 

 O Programa conta com 15 carros adaptados, que buscam e levam os 

usuários para fazerem fisioterapia ou hemodiálise, e possui capacidade para atender 

até 350 pessoas. Esse Programa foi instituído pela lei municipal 2.693 de 05 de 

janeiro de 2010 e regulamentado pelo Decreto 10.685/2010. 

 Ao assumir a administração, em janeiro de 2013, o atual prefeito de Niterói, 

Rodrigo Neves, encontrou o Programa paralisado desde abril de 2012, por falta de 

pagamento. Mas, desde 8 de abril de 2013, o Programa retomou suas atividades e 

voltou a atender a todos os usuários. A grande promessa é que, ainda este ano, os 

serviços oferecidos pelo Programa também possam ser utilizados para fins de lazer, 

permitindo que as pessoas que não possuem condições de utilizarem o transporte 

público, possam se beneficiar deste Programa para realizarem programas culturais 

pela Cidade (NITERÓI, 2013). 

 Outro Projeto de iniciativa da Secretaria Municipal de Acessibilidade e 

Cidadania de Niterói (SMAC) é o “Polígono Acessível”. Esse Programa já está em 

andamento desde 2012 e pode ser percebido, principalmente, pelas pessoas que 

transitam pelo centro da cidade. A ideia do polígono é unir vários pontos do centro 

da cidade, através de rampas, piso tátil e sinais sonoros de trânsito, facilitando 

assim, a locomoção das pessoas com deficiência. O bairro do Centro foi escolhido 
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para a realização do projeto, pois é o de maior movimento do município (NITERÓI, 

2012). 

 Um terceiro projeto, visando garantir a acessibilidade às praias do município,  

criado desde 2010, mas que só começou a sair do papel em 2013, é o “Praia sem 

Barreira”, cujo objetivo é criar acessos para que pessoas com deficiência ou com 

mobilidade reduzida possam frequentar as praias da cidade. Inicialmente, o projeto 

será implantado em quatro praias niteroienses: Icaraí, Itacoatiara, Piratininga e 

Itaipu, trazendo benefícios como instalação de rampas, esteiras e cadeiras especiais 

para as pessoas com deficiência física e com mobilidade reduzida (NITERÓI, 2012). 

 Quanto à acessibilidade aos estabelecimentos públicos e privados de uso 

coletivo, Niterói conta com o projeto “Selo de Acessibilidade”, onde o município 

procura premiar os estabelecimentos que estejam de acordo com as Diretrizes, 

Decretos, Leis e Normas vigentes sobre acessibilidade. O selo de acessibilidade 

pode ser fornecido em três categorias distintas: bronze, prata e ouro, de acordo com 

o seu nível de acessibilidade. Os estabelecimentos premiados com o selo da 

categoria ouro são aqueles que se encontram completamente acessíveis para 

pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. O selo de acessibilidade 

também pode ser recolhido a qualquer tempo, desde que comprovado que o 

estabelecimento esteja em condições inadequadas de acessibilidade (ANDEF, 

2012). 

 O Projeto é considerado bom para a cidade, mas não garante que as 

adaptações para tornar os locais acessíveis sejam realizadas, já que fica a critério 

tanto do Poder Público, quanto dos estabelecimentos particulares, realizarem ou não 

as adaptações necessárias. Não existe nenhum tipo de punição para os 

estabelecimentos públicos e privados que não se encontrem acessíveis para 

pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Funciona simplesmente 

assim: quem quiser ganhar o selo de acessibilidade, precisa realizar as adaptações 

necessárias no estabelecimento, mas quem não quiser, pode deixar tudo como está, 

pois não sofrerá nenhuma punição. 
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6.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 A presente pesquisa possui natureza qualitativa descritiva, com utilização de 

duas técnicas: a) observação sistemática; b) realização de entrevistas estruturadas, 

com os gestores de cada atrativo turístico selecionado. 

 Primeiramente, selecionamos quatro atrativos turísticos culturais que fossem 

bastante visitados por turistas, e que tivessem uma grande relevância histórico-

cultural para Niterói. Os atrativos escolhidos foram: Museu de Arte Contemporânea 

(MAC), Fortaleza de Santa Cruz da Barra, Teatro Municipal João Caetano, também 

conhecido como Teatro Municipal de Niterói e Solar do Jambeiro. 

 O MAC é o atrativo turístico mais visitado do município de Niterói. Conhecido 

nacional e internacionalmente, o Museu foi projetado pelo renomado arquiteto 

brasileiro Oscar Niemeyer e inaugurado no dia 6 de setembro de 1996. (NELTUR, 

2013b). Construído em um local privilegiado, o Museu está localizado no Mirante da 

Boa Viagem, sobre as águas da Baía de Guanabara. Após a sua construção, o 

turismo na cidade cresceu significativamente, motivo que o levou a ser considerado 

o grande responsável pela valorização do turismo no município e o xodó da 

população niteroiense. 

 Por ser o segundo atrativo turístico mais visitado do município e possuir uma 

grande importância histórica e cultural, a Fortaleza de Santa Cruz da Barra não 

poderia ter sido excluída desta pesquisa. Localizada no bairro de Jurujuba, o local 

representou a principal estrutura defensiva da Baía de Guanabara e do Porto do Rio 

de Janeiro, durante o período do Brasil Colonial e Imperial. Atualmente, o local 

funciona como a sede da Artilharia Divisionária da 1ª Divisão de Exército. Segundo 

informações fornecidas pela Fundação Cultural Exército Brasileiro (FUNCEB), a 

Fortaleza atrai em média dois mil visitantes por mês, que podem conhecer o local 

através de visitas guiadas, de hora em hora, com duração de cerca de 45 minutos. 

 Como nossa intenção era escolher atrativos turísticos culturais caracterizados 

pela sua importância histórica e cultural para o município, e que ficassem localizados 

em diferentes localidades, verificamos que seria importante incluirmos nesta 

pesquisa algum atrativo turístico que estivesse localizado no centro de Niterói. Foi 

nesse momento que, verificando os atrativos localizados naquela região, optamos 

pela inclusão do Teatro Municipal de Niterói nesta pesquisa. 



 97 

 O Teatro Municipal de Niterói foi construído no século XIX. O prédio passou 

por uma grande obra de restauração, entre 1992 e 1995, conhecida como uma das 

mais profundas restaurações de que se tem notícia na história do patrimônio cultural 

brasileiro. Nesta obra, todo o passado do local foi respeitado, conservado e 

reerguido, graças a um trabalho detalhista e minucioso, realizado por arquitetos e 

restauradores. Os grandes historiadores citam o Teatro como o marco do teatro 

brasileiro (TMNIT, 2013). O Teatro Municipal possui uma programação intensa de 

peças, recitais, shows, noites de autógrafos de músicos e escritores, etc; sendo 

considerado um local bastante frequentado por turistas que se interessam em 

realizar uma programação cultural no destino que esteja visitando ou, simplesmente, 

por aqueles que desejam contemplar a beleza do Teatro. 

 O último atrativo escolhido para a realização desta pesquisa foi o Solar do 

Jambeiro, pois, além de retratar uma época de luxo e riqueza, o antigo Palacete 

Bartholdy, construído em 1872, é um exemplar notável da arquitetura residencial 

urbana burguesa de meados do século XIX, representando um dos atrativos 

culturais com a arquitetura mais imponente do Município (SOLAR DO JAMBEIRO, 

2013). Outra justificativa importante para sua escolha deveu-se ao fato desta 

pesquisadora ter realizado uma visita ao local em 2011 e, durante a visitação, terem 

surgido inúmeros questionamentos relativos à acessibilidade para cadeirantes 

naquele local. 

 Após a escolha dos atrativos a serem investigados, partimos para um estudo 

aprofundado das principais normas de acessibilidade para cadeirantes em 

edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, contidas na NBR 

9050:2004 da ABNT. O estudo dessas normas nos auxiliou na elaboração de um 

instrumento com os principais elementos a serem observados nos atrativos turísticos 

em questão. (APÊNDICE A) 

 Com o roteiro em mãos, partimos efetivamente para a realização da primeira 

etapa da pesquisa, que consistiu na observação sistemática dos principais 

elementos de acessibilidade para cadeirantes nos atrativos escolhidos.  

 De acordo com Gil (2006), a observação sistemática, também conhecida 

como estruturada, planejada ou controlada, utiliza instrumentos para a coleta de 

dados ou fenômenos observados. Nesse tipo de observação, o observador sabe o 

que está procurando e o que é importante em determinada situação. Ele deve ser 

objetivo e eliminar a sua influência sobre o que está sendo visto ou recolhido. 
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Nessa etapa, realizada na primeira e segunda semana do mês de maio, do 

ano de 2013, fizemos uma visitação previamente agendada em cada atrativo 

turístico, com o acompanhamento de um responsável pelo atrativo, observando as 

condições de acessibilidade para cadeirantes no local. Utilizamos como marco zero 

para o início desta etapa da pesquisa o terminal das Barcas S/A de Niterói, 

localizado na Avenida Visconde do Rio Branco, 392-480, Niterói – RJ. 

A segunda etapa da pesquisa foi realizada entre a última semana de maio e a 

primeira semana de junho de 2013. Essa etapa consistiu na realização de 

entrevistas estruturadas, com gestores de cada um dos quatro atrativos turísticos 

visitados. 

As entrevistas estruturadas são elaboradas mediante questões totalmente 

estruturadas, previamente formuladas e tem-se o cuidado de não fugir a elas (LODI, 

1974 apud LAKATOS, 1996). 

Optamos, nesta pesquisa, pela realização de entrevistas estruturadas para 

evitar que os entrevistados perdessem o foco nas respostas, nos informando 

exatamente aquilo que necessitávamos saber. 

As entrevistas tiveram duas abordagens. Na primeira, procuramos realizar 

perguntas relacionadas à visão geral dos entrevistados a respeito da acessibilidade. 

Na segunda abordagem, nos restringimos às questões relacionadas à acessibilidade 

para cadeirantes nos respectivos atrativos turísticos. 

Como a gestora Carla, do Solar do Jambeiro, se encontrava indisponível para 

nos receber, devido a compromissos profissionais, o roteiro com as perguntas foi 

enviado por correio eletrônico e devidamente respondido. 

 

6.3 RESULTADOS 

  

 Neste momento, apresentaremos os resultados das pesquisas de campo e 

das entrevistas realizadas com os gestores dos atrativos turísticos selecionados. 
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6.3.1 Acessibilidade nos atrativos 

 

 MAC 

 

       
       Figura 14: MAC 
       Fonte: arquivo pessoal, 2013 

  

Partindo do terminal das Barcas S/A de Niterói em direção ao ponto mais 

próximo, onde pudéssemos pegar um ônibus em direção ao MAC, verificamos que o 

primeiro ponto de ônibus, se encontra relativamente distante das barcas. O trajeto 

realizado das barcas até o ponto de ônibus não apresenta boas condições para o 

deslocamento de um cadeirante, visto que a calçada não é totalmente plana, 

apresentando inúmeros buracos, e as rampas pelas quais o cadeirante deve passar 

até chegar ao respectivo ponto de ônibus estão em maus estados de conservação, 

algumas se encontram até mesmo quebradas.  
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            Figura 15: Calçada em frente as Barcas 
           S/A (Marco zero) 
           Fonte: arquivo pessoal, 2013 

 

Chegando ao ponto de ônibus, verificamos que a calçada onde ele se 

encontra não está em boas condições, apresentando diversos buracos, rachaduras 

e desníveis.  

 

          
         Figura 16: Calçada do ponto de ônibus com 
         rachaduras e deformações. 
         Fonte: arquivo pessoal, 2013 

 

Os ônibus que dão acesso ao Museu são da linha 47-B, viação Araçatuba. 

Segundo informações fornecidas no mês de maio por um funcionário do setor de 

informações da empresa, a linha de ônibus 47, incluindo os ônibus 47- A e 47- B, 

possui um total de 16 veículos, sendo que quatro deles não estão acessíveis para 

cadeirantes. Ao ser perguntado sobre alguma previsão para esses quatro veículos 

se tornarem acessíveis, o funcionário não soube informar e disse não conhecer 

nenhum projeto destinado à realização de adaptações nos veículos.  
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 Ao chegarmos ao ponto de ônibus próximo ao MAC, localizado na mesma 

calçada que dá acesso ao Museu, verificamos que o trecho da calçada referente ao 

ponto de ônibus, não possui nenhuma rampa de acesso para cadeirante. Mas, neste 

caso, essa situação não se configura em um problema, pelo fato do ônibus possuir 

um mecanismo para facilitar tanto o embarque quanto o desembarque do 

cadeirante, deixando o mesmo exatamente em cima da calçada. No caso do 

cadeirante estar em um veículo próprio ou em um táxi, por exemplo, o mesmo pode 

desembarcar em frente à entrada do Museu, pois ali possui uma área de embarque 

e desembarque com uma rampa de acesso para cadeirante.  

 

            
 Figura 17: Calçada de acesso ao Museu  
            com rampa de acesso para cadeirante. 
 Fonte: arquivo pessoal, 2013 

 

 O trajeto realizado do ponto de ônibus até a entrada do Museu pode ser feito 

sem problemas, pois a calçada se encontra em ótimas condições de acessibilidade, 

sem deformações e buracos. Observamos na calçada a presença de um telefone 

público, porém, ele não se encontra adaptado. Também não verificamos nenhum 

carro ou moto estacionados na calçada. Este último pode ser explicado pelo fato de 

terem seguranças vigiando a entrada do atrativo. Quanto às vagas de 

estacionamento, o Museu disponibiliza uma vaga para pessoas com deficiência em 

sua calçada, já que o local não conta com estacionamento.  
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   Figura 18: Placa com identificação da 
   vaga para pessoas com deficiência 
   na calçada 
   Fonte: arquivo pessoal, 2013 

 

O Local possui um amplo pátio totalmente acessível para cadeirantes, já que 

não encontramos nenhum obstáculo que dificulte a locomoção dos mesmos. Esse 

espaço costuma ser utilizado para as pessoas tirarem fotos e apreciarem a bela 

paisagem da Baía de Guanabara.  

 

 

             
          Figura 19: Pátio sem obstáculos  
           Fonte: arquivo pessoal, 2013 

 

 Para a visita guiada pelo interior do atrativo, contamos com a colaboração do 

estagiário da Divisão de Arquitetura do Museu, Pablo Rangel. Normalmente, a visita 

guiada é realizada por estagiários dos cursos de turismo ou história, mas como se 

tratava de uma pesquisa relacionada à acessibilidade, o administrador do Museu, Sr. 



 103 

Luiz Rogério Baltazar, achou mais adequado que fossemos guiados por um 

estagiário desse setor. 

 Em relação ao treinamento dos funcionários, as estagiárias, responsáveis 

pelo atendimento ao público, informaram não terem recebido qualquer tipo de 

treinamento voltado para o atendimento às pessoas com deficiência ou com 

mobilidade reduzida. 

 Para ter acesso ao interior do Museu, todas as pessoas, incluindo os usuários 

de cadeira de rodas, devem se deslocar por uma rampa. Nessa subida, apesar da 

rampa ser de material antiderrapante, o cadeirante encontra muitas dificuldades, já 

que ela é bastante inclinada e possui curvas bem acentuadas, fazendo com que a 

pessoa necessite da ajuda de alguém para subir. A rampa também não possui 

corrimão em ambos os lados. Um dos seguranças do Museu nos informou que, 

muitos cadeirantes tentam subir a rampa sozinhos, somente com a ajuda das barras 

de apoio, localizadas na sua lateral, mas, ao avistarem tal situação, os próprios 

seguranças, ficam preocupados com a possibilidade da cadeira de rodas escorregar 

e provocar um acidente. Sendo assim, eles acabam ajudando o cadeirante mesmo 

que o próprio não ache necessário. 

 

             
            Figura 20: Rampa de acesso ao pavimento 
            térreo 
            Fonte: arquivo pessoal, 2013 

 

 O acesso ao pavimento térreo, primeiro andar do Museu, onde se encontra a 

recepção, possui uma porta automática bem larga, com largura suficiente (1,60 m) 

para que um cadeirante possa passar com sua cadeira de rodas, sem qualquer 

transtorno. O único problema é que nos deparamos com um grande tapete 

localizado no piso de entrada da porta, o que de acordo com a NBR 9050:2004 da 
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ABNT, quando o mesmo não está fixado ao piso, dificulta a passagem da cadeira de 

rodas, pois ela pode ficar agarrada ao tapete.  

 

             
             Figura 21: Porta de acesso ao pavimento 
             térreo e tapete na entrada 
             Fonte: arquivo pessoal, 2013 

 

O deslocamento de um cadeirante pelo pavimento térreo pode ser realizado 

sem grandes transtornos, pois o local possui piso regular e forrado com carpete. 

Nesse caso, como a área é totalmente plana, o fato de não possuir um piso 

antiderrapante não acarreta problemas para o cadeirante, pois o carpete acaba 

ajudando o deslocamento da cadeira de rodas. Observamos também, no hall que dá 

acesso aos sanitários, a presença de duas cadeiras de roda e de um bebedouro 

acessível para cadeirantes. Ao ser questionado sobre essas cadeiras, Pablo nos 

informou que elas são destinadas a pessoas que tenham dificuldade de locomoção, 

como idosos e obesos, que estejam visitando o local. 

Quanto aos sanitários, ficamos surpresos em relação à quantidade oferecida 

aos visitantes. O local mais visitado do Município conta apenas com um sanitário 

masculino, um feminino e um destinado ao uso de pessoas com deficiência, mas 

que também funciona como fraldário. O acesso ao sanitário se dá através de uma 

rota acessível, sem qualquer tipo de obstáculo. 
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Figura 22: Porta do sanitário   
Fonte arquivo pessoal: 2013 

 

A porta do sanitário para pessoas com deficiência possui o símbolo 

internacional de acesso, mas ao verificarmos as condições de acessibilidade, 

percebemos que o local não está completamente acessível, apresentando diversas 

falhas nessa questão. A porta possui largura de 0,78 cm, não sendo a largura 

adequada para a passagem de uma pessoa em cadeira de rodas, não possui 

maçaneta do tipo alavanca, nem puxador horizontal associado à maçaneta. No 

interior do sanitário a bacia sanitária está com altura adequada para um cadeirante, 

mas se encontra distante do porta papel higiênico, e não possui área de 

transferência adequada para que o cadeirante consiga se deslocar para a bacia. O 

piso não é antiderrapante. O acionamento da descarga também não está em altura 

compatível, distando 1,13 m do chão, quando a altura correta é de 1,00 m. O local 

conta com barras de apoio horizontais na parede lateral e de fundo. O lavatório não 

se encontra em altura adequada e não possui torneira do tipo alavanca ou acionada 

por sensor eletrônico. O porta papel toalha e o porta sabonete líquido também ficam 

localizados em uma altura inviável para um cadeirante.  
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Figura 23: Interior do Sanitário 
Fonte: arquivo pessoal, 2013  

  
 

O acesso ao elevador do Museu, localizado no pavimento térreo, também é 

realizado através de uma rota acessível. No dia em que realizamos a visita, o 

elevador estava com defeito, portanto, se algum cadeirante chegasse ao MAC, 

conseguiria somente ter acesso ao salão principal, localizado no 2º andar e, cujo 

acesso, também se dá através de uma rampa localizada do lado de fora da entrada 

principal. O acesso ao mezanino seria inviável, pois necessita de escada ou 

elevador. 

 

       
      Figura 24: Hall de acesso ao elevador 
      Fonte: arquivo pessoal, 2013    
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Em relação ao elevador, a área próxima a sua porta é bastante estreita, 

impossibilitando o cadeirante de realizar qualquer tipo de giro com a sua cadeira 

(Apêndice E). A largura da porta é acessível para a passagem de um cadeirante, 

mas seu interior é muito estreito, visto que o cadeirante não consegue dar um giro 

de 360º, conforme recomenda a ABNT. O elevador também não possui corrimãos 

nas paredes laterais e de fundo da cabine. Tanto o botão de pavimento do elevador, 

aquele localizado do lado de fora, quanto os botões de chamada, localizados no 

interior do elevador, encontram-se em altura acessível para serem acionados por um 

cadeirante.  

            
    

  

       Figura 25: Interior do elevador 
       muito estreito 
       Fonte: arquivo pessoal, 2013 

 

O deslocamento pelo salão principal, localizado no segundo andar, e onde 

acontecem as exposições realizadas pelo Museu, é realizado através de uma rota 

acessível. O piso é totalmente plano, todo coberto por carpete e com passagens 

bastante amplas. Além disso, o local possui uma enorme janela com altura 

acessível, onde os visitantes podem apreciar a vista da Baía de Guanabara.  
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Figura 26: Janela do Salão Principal  
acessível 
Fonte: arquivo pessoal, 2013 
 

O Mezanino, localizado no terceiro andar, e onde está exposto o acervo de 

Arte contemporânea do Museu, também permite que um cadeirante possa se 

deslocar confortavelmente e sem qualquer transtorno, pois, assim como o salão 

principal, o local não apresenta qualquer obstáculo em seu interior. Infelizmente, não 

fomos autorizados a fotografar as dependências do Salão Principal e do Mezanino, 

pois, segundo nos foi informado, o flash pode danificar os quadros expostos. 

Após a realização da visita interna ao atrativo, nos deslocamos até o Bistrô do 

Museu, que está localizado no subsolo do pátio. Para acessar o local, é necessário 

descer uma escadaria, o que inviabiliza o acesso de um cadeirante ao Bistrô e ao 

auditório, também localizado no subsolo.  

     

 

 

          
          Figura 27: Escadaria de acesso ao Bistrô 
          e auditório 
          Fonte: arquivo pessoal, 2013 

 

Quanto ao retorno à estação das barcas, o cadeirante não encontra grandes 

dificuldades, pois o ponto de ônibus é o mesmo que foi utilizado na chegada. Mas, 
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ao descer no ponto mais próximo às barcas, localizado no centro de Niterói as 

dificuldades aparecem, pois a calçada possui muitos buracos e as rampas de 

acesso para cadeirantes estão praticamente irreconhecíveis, devido ao grande 

desgaste da pintura e deformações. (Apêndice C) 

 

 

 Fortaleza de Santa Cruz da Barra 

 

        
        Figura 28: Fortaleza de Santa Cruz da Barra 
        Fonte: Neltur, 2013a 

 

Como o ponto de partida utilizado para pegar o ônibus até a Fortaleza de 

Santa Cruz é o mesmo que utilizamos para o MAC, foram encontrados no trajeto das 

Barcas S/A até o ponto de ônibus, os mesmos problemas verificados anteriormente, 

como a distância percorrida até chegar ao ponto e as más condições das rampas e 

calçadas. 

Desta vez, a linha utilizada é a de número 33, via Fortaleza de Santa Cruz, da 

viação Miramar. Essa é a única linha de ônibus que sobe até a Fortaleza. Caso a 

pessoa queira se programar para uma visita ao atrativo, utilizando o transporte 

coletivo, deve ficar atenta aos horários de saídas dos ônibus, que saem de domingo 

a domingo, em horários definidos pela empresa. 

Quanto à acessibilidade, verificamos que o veículo se encontrava adaptado 

para receber um cadeirante. Em ligação para a empresa Miramar, fomos informados 

por um funcionário da área de logística, que é difícil mensurar quantos veículos da 

linha 33 a empresa possui, já que, de acordo com a demanda, eles trocam as linhas 



 110 

dos carros. Mas, o funcionário informou que, todos os 48 carros da empresa são 

adaptados para cadeirantes. 

 Chegando à Fortaleza, o ônibus nos deixou praticamente na entrada, a alguns 

metros do pátio. O trajeto até o pátio é bem acessível, com asfalto regular e sem 

qualquer obstáculo que dificulte o deslocamento de um cadeirante.  

 
 

            
            Figura 29: Pátio sem obstáculos 
            Fonte: arquivo pessoal, 2013 

 

 

 
Figura 30: Entrada da Fortaleza – chão sem  
Obstáculos 
Fonte: arquivo pessoal, 2013 

 

O pátio, que também funciona como estacionamento, estava bastante cheio, 

mas conseguimos observar que existem duas vagas de estacionamento destinadas 

a pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. O local possui uma pracinha 

bem aconchegante, onde as pessoas tiram fotos e ficam apreciando a paisagem da 

Baía de Guanabara. O acesso à pracinha é complicado para um cadeirante, pois o 

local possui degraus. Não encontramos nenhum telefone adaptado no entorno do 

atrativo.  
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         Figura 31: Vagas de estacionamento para  
         pessoas com deficiência no pátio 
         Fonte: arquivo pessoal, 2013 

  

Dirigimo-nos até a bilheteria para comprar o ingresso da visita guiada, com 

saída de hora em hora. O valor é de R$ 6,00 (inteira) e R$ 3,00 (meia), mas fomos 

informados que pessoas com deficiência e idosos não pagam. O acesso à bilheteria 

não possui rampa, sendo necessário subir um degrau, e o balcão de atendimento é 

muito elevado.  

 

          
         Figura 32: Degrau em frente ao acesso à  
         Bilheteria 
         Fonte: arquivo pessoal, 2013 

 

 Para ter acesso aos banheiros, localizados atrás da bilheteria, é preciso subir 

alguns degraus de escada, portanto um cadeirante não tem acesso a esses 

banheiros. Os banheiros, tanto o masculino quanto o feminino, possuem cada um 

duas cabines. Verificamos que as condições de higiene e acessibilidade dos 

banheiros são péssimas para uma pessoa sem deficiência, imagina para um 

cadeirante. As cabines dos sanitários são muito estreitas, bem como o corredor 
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onde está localizado o lavabo. Fomos informados de que o banheiro realmente não 

possui nenhum tipo de acessibilidade para cadeirante.  

       
 

         
        Figura 33: Acesso aos sanitários 
        externos somente por escada. 
        Fonte: arquivo pessoal, 2013 

 

 

A visita guiada pelo interior da Fortaleza foi realizada pelo soldado Souza. O 

trajeto é realizado sobre um chão de pedras, totalmente irregular, com descidas e 

subidas. Em alguns trechos são encontrados vários degraus de escada, tornando 

impossível, em determinados trajetos, o deslocamento de um usuário de cadeira de 

rodas.  

 

        
       Figura 34: Interior da Forteleza – chão de pedras 
       e Totalmente desnivelado 
       Fonte: arquivo pessoal, 2013 
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            Figura 35: Presença de degrau na  
            entrada da Igrejinha da Fortaleza 
            Fonte: arquivo pessoal, 2013 
 
 
 

             
           Figura 36: Presença de escadas  
           em um trecho 
           Fonte: arquivo pessoal, 2013 
 
 

 Em conversa com Souza, o soldado nos informou que alguns cadeirantes, ao 

visitarem a Fortaleza, tentam realizar o trajeto com a ajuda de algum acompanhante 

ou dos soldados, e salientou que sempre quando aparece algum cadeirante 

querendo realizar a visita guiada, pelo menos dois soldados são disponibilizados 

para dar o suporte necessário. Ele ainda completou, afirmando que, apesar de não 

possuírem treinamento para conduzir uma pessoa com deficiência durante uma 

visita, todos os soldados se mostram solícitos para com essas pessoas, e apesar do 

cadeirante não conseguir conhecer toda a Fortaleza, eles procuram levá-los a todos 
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os locais possíveis. Dessa forma, o cadeirante não sai de lá completamente 

frustrado. 

 Em um dos trechos dos pequenos trajetos acessíveis da Fortaleza, nos 

deparamos com uma rampa, que dá acesso ao Mirante do Ponto extremo, uma das 

mais belas vistas do local. Segundo Souza, a rampa foi construída para permitir que 

um cadeirante também possa apreciar a vista.  

 

           
          Figura 37: Rampa de acesso ao Mirante do Ponto 
          Extremo 
          Fonte: arquivo pessoal, 2013 
  

 

Em relação aos sanitários localizados no interior da Fortaleza, podemos 

encontrar dois banheiros, um masculino e outro feminino, mas as instalações são 

muito precárias, tornando inviável o acesso de um cadeirante. Ao ser perguntado 

sobre a questão da acessibilidade nos sanitários, Souza respondeu não saber o 

motivo da falta de acessibilidade nos banheiros internos e externos, já que eles são 

construções modernas.  
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           Figura 38: Porta de entrada do 
           Sanitário localizado no interior  
           da Fortaleza estreita. 
           Fonte: arquivo pessoal, 2013 
 
 
 

             
            Figura 39: Degrau no interior  
            do sanitário 
            Fonte: arquivo pessoal, 2013 
 

 

 Ao final da visita, pegamos um ônibus na própria Fortaleza em direção ao 

Centro. Verificamos que o veículo tinha acessibilidade total para cadeirantes. O 

ponto em que descemos foi o mesmo utilizado no retorno do MAC, portanto, as 

dificuldades encontradas por um cadeirante para retornar às barcas são aquelas já 

mencionadas anteriormente, como buracos e desníveis na calçada e rampas de 

acesso em maus estados de conservação (Apêndice C) 
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 Teatro Municipal de Niterói 

 

      
      Figura 40: Teatro Municipal de Niterói 
      Fonte: TMNIT, 2013 
 

 

Partindo das Barcas S/A em direção ao Teatro, não precisamos pegar 

nenhum tipo de transporte, já que o atrativo está localizado no Centro de Niterói. 

 O trajeto das barcas até o Teatro é bastante complicado para ser realizado 

por um cadeirante. O trecho da calçada que deve ser percorrido até o sinal de 

trânsito possui algumas limitações para um cadeirante, como desníveis, buracos e 

rachaduras. A rampa que fica localizada próxima à primeira travessia de pedestres, 

está em perfeitas condições, pois foi reformada recentemente. O grande problema 

são as rampas localizadas nas outras três pistas, pois elas estão bastante 

deformadas, com buracos e rachaduras, tornando a travessia um transtorno para um 

cadeirante.  

 A calçada que dá acesso ao Teatro é toda feita de pedras, com áreas mais 

planas e outras deformadas, com rachaduras, elevações e buracos. O trecho da 

calçada que fica na esquina da rua que dá acesso ao Teatro, possui uma mini 

ladeira, podendo provocar a queda de um cadeirante. Em frente ao Teatro, 

verificamos a presença de uma rampa de acesso para cadeirante, mas o local não 

possui estacionamento, pois não há espaço, e nem vaga reservada para pessoa 

com deficiência na calçada. (Apêndice D) 
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            Figura 41: Rampa de acesso para cadeirante 
            em frente ao Teatro 
            Fonte: arquivo pessoal, 2013 

 

 Como estávamos previamente agendados, fomos recebidos pela senhorita 

Catarina, assessora da diretora do teatro e responsável pela realização da nossa 

visita guiada. Ao perguntarmos sobre a disponibilidade de estagiários para a 

realização da visita, ela nos informou que, no momento, o Teatro está sem 

estagiários, pois o estagiário de turismo havia pedido demissão e o de publicidade e 

propaganda havia se formado na faculdade, mas que, em breve, eles contratariam 

novos estagiários. 

 Em relação às formas de acesso, o Teatro possui duas entradas: a entrada 

principal, que só é aberta ao público em dias de espetáculo, e a entrada que dá 

acesso à lateral do teatro, ao pátio, à Sala Carlos Couto e aos banheiros externos, 

única destinada à entrada e saída de cadeirantes, já que a entrada principal conta 

com um pequeno degrau e o percurso realizado até o auditório apresenta mais 

alguns degraus. 

A entrada que dá acesso à lateral do teatro possui um portão bem largo, 

facilitando o deslocamento do cadeirante. Em contrapartida, o piso do pátio da 

entrada é feito de grandes placas de pedra, com pequenas pedras entre uma placa 

e outra. Esse tipo de acabamento de piso é péssimo para o deslocamento de um 

cadeirante, pois a cadeira tem grandes chances de ficar presa entre as pedrinhas.  
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          Figura 42: Entrada de acesso a lateral do 
          Teatro 
          Fonte: arquivo pessoal, 2013 

 

          
          Figura 43: Piso da entrada lateral 
          Fonte: arquivo pessoal, 2013 
  

Anexa ao teatro, também podemos encontrar a Sala Carlos Couto, espaço 

multimídia mais conhecido da cidade, onde acontecem workshops com músicos, 

noites de autógrafos e exposições, e também onde se localiza a bilheteria do teatro. 

Próximo a esta sala, encontramos um telefone adaptado fixado à parede.  

A entrada principal da sala é voltada para a rua e possui três portas muito 

estreitas, com dois degraus e um tapete em cada uma, impossibilitando a entrada de 

um cadeirante. Em conversa com Célia, funcionária da bilheteria, descobrimos que 

os cadeirantes realmente não conseguem ter acesso à bilheteria pela frente do 

teatro. Ela observou que, quando aparece algum cadeirante querendo se informar 

sobre a programação ou comprar algum ingresso para espetáculo, as funcionárias 

da bilheteria têm que descer até a calçada e atendê-lo, ou então, pedir que a pessoa 

se desloque até a entrada que dá acesso ao pátio e se dirija até a segunda entrada 

da sala, localizada nos fundos do pátio.  
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          Figura 44: Degrau em frente à bilheteria e  
          Sala Carlos Couto 
          Fonte: arquivo pessoal, 2013 

 

Os sanitários destinados à utilização de pessoas com deficiência e com 

mobilidade reduzida ficam localizados na parte externa do teatro. Para facilitar o 

acesso, foi construída uma rampa que leva aos banheiros.  

 

           
          Figura 45: Rampa de acesso aos banheiros 
          externos 
          Fonte: arquivo pessoal, 2013 
 

 

O local possui um sanitário masculino e outro feminino, ambos com a 

presença do símbolo internacional de acesso nas portas. As portas de entrada, 

ambas com 0,90 cm de largura e maçaneta do tipo alavanca, possuem espaço 

compatível para a passagem de uma cadeira de rodas, porém o piso não é 

antiderrapante. O banheiro também é bem amplo, permitindo que o cadeirante 

consiga se deslocar. A entrada da cabine é larga, permitindo a passagem da cadeira 

com facilidade e possui barras nas paredes laterais e de fundo. Apesar de possuir 

um espaço bem amplo para que o cadeirante consiga realizar a transferência da 

cadeira para a bacia sanitária, o banheiro possui uma grande falha: a bacia sanitária 
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possui altura de 0,39 cm, sendo que a altura adequada é entre 0,43 cm e 0,46 cm. 

Outras falhas também são encontradas, como as alturas da descarga, do espelho, 

do porta papel toalha,do porta sabonete líquido e a localização inadequada do porta 

papel higiênico, situado atrás da bacia sanitária. O lavatório possui altura adequada 

para um cadeirante (0,80 cm), porém, a torneira é do tipo de girar, inadequada para 

um banheiro considerado acessível. Como o lavatório é embutido em uma bancada, 

deveria existir barras de apoio em torno da mesma, porém, isso não acontece.  

 
 

        
        Figura 46: Símbolo Internacional de Acesso 
        próximo aos sanitários 
        Fonte: arquivo pessoal, 2013 
 
 

         
        Figura 47: Porta de entrada do 
        sanitário 
        Fonte: arquivo pessoal, 2013 
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         Figura 48: Interior da cabine para  
         cadeirante 
         Fonte: arquivo pessoal, 2013 
  
 

         
        Figura 49: Lavatório do sanitário 
        Fonte: arquivo pessoal, 2013 
 

 

 Para ter acesso ao interior do Teatro, o cadeirante conta com uma rampa, 

localizada na entrada lateral.  
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            Figura 50: Rampa na entrada lateral  
            do Teatro 
            Fonte: arquivo pessoal, 2013 

 

 

O pequeno caminho que leva ao auditório é realizado sobre um tapete que 

não está nivelado ao piso, sendo, portanto, considerado um transtorno para o 

cadeirante, pois as rodas da cadeira têm grande chance de ficarem agarradas ao 

tapete. O auditório possui somente dois espaços reservados para cadeira de rodas, 

um na ponta direita e outro na ponta esquerda, sendo que, de acordo com a NBR 

9050:2004 da ABNT, como o local tem 400 lugares, deveria ser reservado 2% do 

seu total de lugares para cadeirantes, ou seja, oito lugares.Como o Teatro não 

possui elevador e o acesso aos outros andares é feito somente por escada, o 

cadeirante fica restrito ao primeiro andar.  

 

               
              Figura 51: Lugar para cadeirantes no primeiro 
              andar do Teatro 
              Fonte: arquivo pessoal, 2013 
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              Figura 52: Acesso aos andares 
              superiores do Teatro somente 
              por escada. 
              Fonte: arquivo pessoal, 2013 

 

 Quanto aos banheiros do interior do Teatro, nenhum deles possui 

acessibilidade para cadeirantes. A senhorita Catarina, salientou que, quando um 

cadeirante deseja ir ao banheiro durante algum espetáculo, precisa se deslocar até o 

banheiro externo, pois é o único que se encontra acessível. 

No retorno às barcas, são encontrados os mesmos obstáculos para um 

cadeirante, como desníveis e buracos nas calçadas e as péssimas condições das 

rampas de acesso (Apêndice D). 
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 Solar do Jambeiro 
 
 

        
      Figura 53: Solar do Jambeiro 
      Fonte: Neltur, 2013c 
 
 

 Para chegarmos ao Solar do Jambeiro, nos deslocamos das Barcas S/A até o 

ponto de ônibus mais próximo. O percurso realizado foi o mesmo dos dias em que 

fomos visitar o MAC e a Fortaleza de Santa Cruz, pois é naquele ponto que também 

passam as linhas de ônibus que levam ao Solar do Jambeiro (Apêndice B). As linhas 

que podem ser utilizadas são a 47, 47-A e 47-B. O ônibus que utilizamos, da linha 

47-A, se encontrava totalmente adaptado para transportar um cadeirante. 

 Como o ônibus nos deixou na calçada oposta ao atrativo, tivemos que 

atravessar. Ao descermos do ônibus, verificamos que não existe nenhuma indicação 

de que aquele local onde o motorista nos deixou é um ponto de ônibus, pois não 

visualizamos nenhuma placa com tal informação. A calçada também não possui 

nenhuma rampa para cadeirante, e próximo ao local também não há sinal de trânsito 

e nem faixa de pedestre. Por esse motivo, encontramos muita dificuldade para 

atravessar até a calçada que dá acesso ao Solar do Jambeiro. Ao chegarmos à 

calçada do atrativo, verificamos que também não há rampa para cadeirantes, 

tornando impossível o acesso dos mesmos à calçada. No entanto, na porta de 

entrada do atrativo existe uma pequena rampa para facilitar o acesso dessas 

pessoas. Nas dependências do Solar não há estacionamento, mas existem vagas de 
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estacionamento para veículos próximo à calçada, e algumas delas são destinadas a 

pessoas com deficiência. Também não existe telefone adaptado no entorno do 

atrativo.  

 

          
          Figura 54: Pequena rampa para entrada de  
          cadeirantes em frente ao atrativo 
          Fonte: arquivo pessoal, 2013 

 

 Ao passarmos pela porta de entrada, atravessamos um caminho de pedras 

que dá acesso à entrada principal da mansão. Esse caminho não é difícil de ser 

percorrido por um cadeirante, pois as placas de pedra são regulares, não 

apresentando qualquer desnível. Fomos recebidos pela monitora Camila, aluna do 

curso de história da Universidade Federal Fluminense, e que ficou responsável pela 

visita guiada no interior das dependências da mansão. Ao ser questionada sobre 

treinamentos para melhor receber e atender pessoas com deficiência, a monitora 

disse nunca ter feito nenhum treinamento desse tipo. Ela também fez questão de 

nos avisar, antes de começarmos, que o local não oferece as devidas condições de 

acessibilidade para cadeirantes, a começar pela escadaria que dá acesso à entrada 

principal da mansão. Por esse motivo, improvisaram próxima a entrada lateral do 

atrativo uma mini rampa, com placas de pedra e madeira, dando acesso a uma 

segunda entrada para o interior do atrativo, aos banheiros destinados aos visitantes 

e a um elevador.  

 

 

           



 126 

            
           Figura 55: Rota acessível até a  
           entrada da mansão 
           Fonte: arquivo pessoal, 2013 
 
 
 

           
          Figura 56: Escadaria da entrada principal 
          Fonte: arquivo pessoa, 2013 
 
 

           
          Figura 57: Rampa de acesso à entrada 
          lateral da mansão  
          Fonte: arquivo pessoal, 2013 
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Segundo a monitora, o elevador foi construído para facilitar o acesso dos 

cadeirantes e das pessoas com mobilidade reduzida ao segundo andar, porém, está 

sem funcionar há pelo menos cinco anos. Desse modo, os cadeirantes não 

conseguem se deslocar até o segundo andar, pois o acesso se dá através de uma 

escada. Infelizmente, por motivos que não nos foram expostos, não fomos 

autorizados a tirar fotografias do interior do atrativo. 

 O caminho realizado até a pequena rampa que dá acesso a entrada lateral é 

todo em terra, apresentando buracos e desníveis, tornando difícil o deslocamento de 

uma pessoa em cadeira de rodas, principalmente em dias de chuva, que é quando o 

chão fica cheio de lama.  

 

           
          Figura 58: Caminho de terra até a rampa de 
          acesso à entrada lateral 
          Fonte: arquivo pessoal, 2013 
 
 

           
         Figura 59: Entrada lateral da mansão acessível 
         Fonte: arquivo pessoal, 2013 
 

 

 Apesar de todas as dificuldades encontradas, os banheiros para os visitantes, 

tanto o masculino quanto o feminino, possuem uma cabine destinada aos 
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cadeirantes, porém, nenhuma das portas de entrada possui o símbolo internacional 

de acesso, indicando a acessibilidade do local.  

 

            
           Figura 60: Porta do sanitário sem  
           Símbolo Internacional de Acesso 
           Fonte; arquivo pessoal, 2013 

 

 As portas de acesso à cabine dos dois banheiros estão adaptadas, já que 

possuem 0,82 cm de largura e maçanetas do tipo alavanca. Os sanitários possuem 

piso regular e antiderrapante, bem como barras de apoio nas paredes laterais e de 

fundo. Apesar de possuírem bacias sanitárias que parecem terem sofrido 

adaptações para se tornarem acessíveis, ao medirmos a altura, verificamos que 

elasse encontram a 0,51 cm do piso, quando a altura correta é entre 0,43 cm e 0,46 

cm do chão, porém, existe uma área de transferência para que a pessoa se 

desloque até a bacia sanitária. As descargas também não estão a uma altura 

acessível, pois se encontram a uma distância de 1,10 m do piso, bem como os porta 

papéis higiênicos, pois estão localizados muito acima das bacias sanitárias, 

praticamente inacessíveis para um cadeirante. Os lavatórios distam 0,85 cm do piso, 

não possuem barras de apoio em seu entorno e, tampouco, torneiras acionadas por 

sensor eletrônico ou alavanca, como recomenda a NBR 9050:2004 da ABNT. Os 

porta papéis toalha e sabonetes líquidos também se situam em locais altos para um 

cadeirante, porém existe um espelho totalmente acessível na parede de cada 

banheiro.  
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            Figura 61: Porta de entrada da  
            cabine acessível 

 

 

            
           Figura 62: Interior da cabine  
           Fonte: arquivo pessoal, 2013 
 
 

          
         Figura 63: Lavatório 
         Fonte: arquivo pessoal, 2 
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         Figura 64: Espelho próximo à   
         cabine acessível 
         Fonte: arquivo pessoal, 2013 

 

 Após a realização da visita, retornar às barcas não foi tarefa complicada, pois 

o ponto de ônibus está localizado quase em frente ao atrativo e na mesma calçada. 

Portanto, o retorno de um cadeirante de uma visita ao Solar do Jambeiro para o 

centro de Niterói, pode ser realizado sem transtorno, já que ele não terá que se 

deslocar por grandes distâncias e nem passar por qualquer obstáculo no trajeto até 

o ponto. O problema está no percurso realizado do ponto de ônibus onde a pessoa 

desce até o terminal das Barcas S/A, pois conforme observado quando voltamos do 

MAC e da Fortaleza de Santa Cruz, a calçada do ponto não está em boas 

condições, as rampas estão em maus estados de conservação e a calçada que dá 

acesso às Barcas também precisa de reparos, já que apresenta buracos e 

ondulações. (Apêndice C) 

Como nessa primeira fase da pesquisa observamos inúmeras questões 

relacionadas à acessibilidade para cadeirantes nos atrativos turísticos selecionados, 

achamos necessária a construção de um quadro com os aspectos positivos e 

negativos encontrados em cada atrativo, conforme pode ser observado na figura 18. 
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*Rampa para cadeirantes na calçada *Rampa inadequada

*Calçada em boas condições *Presença de tapete na entrada

*Ausência de carros na calçada *Sanitário parcialmente adaptado

*Vaga de estacionamento para cadeirante *Elevador não-adaptado

Museu de Arte na calçada *Ausência de pessoal treinado

Contemporânea *Pátio sem obstáculos para receber pessoas com deficiência

*Porta automática no acesso ao *Impossibilidade de acesso ao bistrô

pavimento térreo e ao auditório

*Piso do interior do atrativo regular *Ausência de telefone adaptado

*Bebedouro acessível

*Janelas com altura acessível

*Rota acessível no interior do atrativo

*Vagas de estacionamento para *Degraus para acessar a pracinha,

cadeirantes no pátio sanitários externos e bilheteria

*Pátio sem qualquer obstáculo *Ausência de pessoal treinado

Fortaleza de Santa *Presença de rampa de acesso para receber pessoas com deficiência

Cruz da Barra ao Mirante *Sanitários externos não-adaptados

*Maior parte da rota no interior do atrativo

não é acessível

*Sanitários internos não-adaptados

*Ausência de telefone adaptado

*Ausência de carros na calçada *Calçada com deformações

*Rampa para cadeirantes na calçada *Ausência de vaga para cadeirante 

*Presença de telefone adaptado na calçada

*Rampa de acesso na entrada *Ausência de pessoal treinado para receber

lateral do auditório pessoas com deficiência

Teatro Municipal de *Porta dos fundos da Sala Couto e *Entrada principal não-adaptada

Niterói *Bilheteria acessível *Piso da entrada lateral inadequado

*Porta da entrada lateral do auditório *Sanitários externos parcialmente adaptados

acessível *Degraus no acesso principal a bilheteria e 

*Sala Carlos Couto

*Quantidade insuficiente de lugares para 

cadeirantes no auditório

*Ausência de elevador para os camarotes e

andares superiores

*Tapete na entrada do auditório e da Sala

*Carlos Couto

*Sanitários internos não-adaptados

*Rampa de acesso a entrada do pátio *Ausência de rampa de acesso na calçada

*Vagas de estacionamento para cadeirantes*Escadaria na entrada principal da Mansão

Solar do próximas a calçada do atrativo *Elevador com defeito

Jambeiro *Porta de entrada do pátio acessível *Sanitários parcialmente adaptados

*Rota acessível partindo do portão até a *Rampa inadequada na entrada lateral do

entrada do Solar atrativo

*Ausência de rota acessível até a rampa da

entrada lateral

Atrativos Turísticos Aspectos Positivos Aspectos Negativos

 
Figura 65: Aspectos positivos e negativos relacionados à acessibilidade para cadeirantes  
nos atrativos.  
Fonte: Elaboração própria. 
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Com a análise das informações coletadas na primeira fase da pesquisa, 

observamos que nenhum dos atrativos pesquisados encontra-se totalmente 

adaptado para receber um cadeirante, apresentando inúmeras restrições que 

dificultam o pleno acesso dessas pessoas a esses espaços. 

 De fato, os problemas não se restringem somente aos atrativos, pois para 

chegarmos até eles encontramos inúmeros percalços no caminho, como calçadas 

com buracos e desniveladas, rampas de acesso com rachaduras e buracos, 

calçadas sem rampa de acesso, ponto de ônibus muito distante do atrativo, entre 

outros. Todos esses problemas, apesar de não serem encarados por grande parte 

das pessoas como algo grandioso, torna a visitação dos cadeirantes aos atrativos 

turísticos algo frustrante e repleto de dificuldades. 

  

6.3.2 Entrevistas com os gestores dos atrativos 

 

As entrevistas com os gestores dos atrativos foram relacionadas às questões 

de acessibilidade para cadeirantes, tendo como abordagens a visão geral dos 

gestores a respeito do tema e a acessibilidade nos respectivos atrativos. 

Os entrevistados nas duas abordagens foram: Luis Rogério Baltazar, 

administrador do MAC; Major Migon, gerente de comunicação Social da Fortaleza de 

Santa Cruz da Barra; Maria Teresa Veras Salgado, administradora do Teatro 

Municipal e Carla Campos, gestora do Solar do Jambeiro. Todos os funcionários 

aceitaram que fossem identificados nesta pesquisa. 

 

 Abordagem I: visão geral sobre acessibilidade 

 

Primeiramente, procuramos saber se os gestores tinham alguma opinião 

formada sobre as condições de acessibilidade para cadeirantes em atrativos 

turísticos de Niterói.  

Todos foram bem diretos em suas opiniões, afirmando que Niterói precisa 

realizar muitas mudanças para ser considerado um município acessível. Em relação 

aos atrativos turísticos, Sr. Baltzar informou que o MAC já foi elogiado por diversos 

cadeirantes devido às suas condições de acessibilidade, sendo o assunto, inclusive, 

tema de matérias de jornais que circulam na Cidade e no Estado. Apesar disso, ele 
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confessou que o MAC ainda deixa a desejar bastante em relação à acessibilidade 

para cadeirantes, bem como outros importantes atrativos turísticos do Município. 

O Major Migon relembrou um período em que sofreu um acidente em sua 

motocicleta e ficou três meses na condição de cadeirante. Segundo ele, as 

condições de acessibilidade para cadeirantes em Niterói não são as melhores, mas 

a cidade parece estar tentando se enquadrar nesse sentido, principalmente na 

questão do transporte público, pois, segundo ele, durante o período em que ficou 

como cadeirante não teve problemas ao utilizar os ônibus que circulam na cidade. 

No entanto, sobre os atrativos turísticos, informou ter conhecimento de que muitas 

melhorias e adaptações precisam ser feitas a fim de torná-los acessíveis para 

cadeirantes, e que, pelo menos, a Fortaleza de Santa Cruz da Barra está buscando 

a realização de adaptações em seu ambiente para receber essas pessoas com 

melhores condições. 

A senhora Maria Teresa afirmou que o acesso para cadeirantes nos atrativos 

turísticos de Niterói, pelo menos naqueles em que ela conhece, não é adequado. 

Para ela, os cadeirantes têm direito a esse acesso e isso deveria ser respeitado.  

Para a senhora Carla, do ponto de vista urbanístico, as cidades brasileiras 

precisam rever as questões de acessibilidade e, isso não se dá de um momento 

para o outro, pois é um processo gradual. Segundo ela, em Niterói, particularmente, 

os governos vêm tentando rever esses aspectos, inclusive em relação aos atrativos 

turísticos do município, porém, ainda não atingiu um patamar ideal. 

 Ao perguntarmos sobre o conhecimento de leis federais e municipais 

relacionadas à acessibilidade, todos declararam saber que existem leis federais que 

garantem esse direito, mas não disseram quais, e que o próprio município de Niterói 

também assegura o direito à acessibilidade em sua Lei Orgânica. Mas, sobre o 

Decreto 2.209, de 04 de janeiro de 2005, que tem como objetivo instituir a 

obrigatoriedade de todos os empreendimentos de interesse turístico manterem 

adaptações e acessibilidade a idosos, pessoas com deficiência e demais, no âmbito 

do município, ninguém comentou nada. 

Em relação à NBR 9050:2004 da ABNT, todos os entrevistados declararam 

não conhecê-la com profundidade por não terem muito contato com a norma em seu 

dia a dia, mas sabem o que ela significa e para que é utilizada. O Sr. Baltazar, que 

trabalha constantemente em conjunto com a Divisão de Arquitetura do MAC, 

demonstrou conhecer um pouco mais sobre a respectiva norma e informou que as 
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condições de acessibilidade do Museu não estão, em sua totalidade, em 

conformidade com a mesma. 

 A última pergunta dessa primeira abordagem se referiu aos prováveis turistas 

cadeirantes que, em viagem ao Rio de Janeiro, na época da Copa do Mundo de 

2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016, podem aproveitar para conhecer Niterói. 

Perguntamos, na opinião dos gestores, qual impressão eles acreditam que os 

turistas terão ao visitarem os respectivos atrativos turísticos. 

O senhor Baltazar, acredita que, pelo menos até 2016, o MAC já esteja com 

todas as adaptações necessárias, em virtude de um projeto do Museu, denominado 

“Benfeitorias na arquitetura do MAC de Niterói”. Mas, como as obras do projeto 

ainda não começaram, até 2014 será difícil para o MAC conseguir se enquadrar nas 

normas de acessibilidade. Por isso, segundo ele, os turistas cadeirantes que vierem 

ao MAC durante a Copa do Mundo, poderão encontrar algumas dificuldades no 

deslocamento pelo atrativo, porém, aqueles que vierem em 2016, provavelmente 

não encontrarão nenhum tipo de dificuldade para se deslocar e utilizar qualquer 

ambiente disponível no Museu.  

Quanto à Fortaleza, o entrevistado mostrou-se confiante com a impressão 

gerada pelo local. Segundo ele, a Fortaleza recebe mais de cem mil pessoas por 

ano, incluindo cadeirantes, e sempre recebe um retorno positivo sobre os serviços 

prestados em suas pesquisas de opinião. Ele acredita que durante esses eventos a 

opinião dos visitantes não será diferente, porém, se mostrou ciente das 

necessidades de melhorias no acesso, principalmente para cadeirantes. 

Sobre o Teatro Municipal, a senhora Maria Teresa foi bem direta em sua 

resposta, e afirmou que esses turistas ficarão com uma ótima impressão sobre o 

Teatro, visto que eles possuem uma equipe muito atenciosa e sempre disposta a 

ajudar essas pessoas em tudo o que estiver ao seu alcance. Os turistas podem até 

sentir certa dificuldade ao se deslocarem pelas dependências do Teatro, mas, 

segundo ela, essas dificuldades e falhas na acessibilidade passarão despercebidas 

e serão substituídas por um ótimo atendimento. 

Por fim, a senhora Carla observou que a questão da acessibilidade não é 

indiferente à atual gestão da cultura do município. Ela afirmou ainda que, existe em 

Niterói o propósito de colocar todos os atrativos culturais do município em pleno 

funcionamento, e isso prioriza questões de infraestrutura.  Ela acredita que, em 

breve, as falhas de acessibilidade encontradas no Solar do Jambeiro serão 
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paulatinamente corrigidas e, que isso feito e somado a um atendimento de 

qualidade, receptivo e acolhedor fará toda a diferença, causando a melhor 

impressão nesses turistas. 

Com as respostas obtidas na primeira abordagem das entrevistas, observa-se 

que, todos os entrevistados tem conhecimento sobre a real situação de Niterói com 

relação às condições de acessibilidade para cadeirantes em seus atrativos turísticos. 

Eles não escondem que nenhum dos atrativos turísticos analisados, pode ser 

considerado plenamente acessível para um cadeirante, porém, três deles afirmam 

que uma melhoria futura está por vir e explicam o motivo de afirmarem tal fato. 

Apesar de não serem da área de arquitetura ou engenharia, e de sua maioria 

não possuir contato com questões relativas à acessibilidade, como a NBR 

9050:2004 da ABNT e as leis e os decretos de acessibilidade, de âmbito federal e 

municipal, todos eles, demonstram saber algo referente a essas questões, deixando 

claro que têm ciência da obrigatoriedade de adaptação desses atrativos, visto que é 

um direito garantido por lei. 

Na última pergunta, notamos que há uma diversidade de opinião entre os 

entrevistados, e que, somente a Sra. Carla se refere aos atrativos turísticos em geral 

do município, e não somente ao atrativo para o qual ela trabalha. Observamos 

também um pensamento utópico de um dos entrevistados, precisamente da Sra. 

Maria Teresa, que acredita que as falhas nas condições de acessibilidade do Teatro 

Municipal, podem ser compensadas somente com um bom atendimento da equipe. 

Sabemos que o bom atendimento pode ser apresentado como um diferencial e visto 

como um aspecto positivo para o atrativo, porém, como estamos nos referindo à 

acessibilidade dos cadeirantes, é extremamente importante que, além de um bom 

atendimento, o local apresente as condições de acessibilidade necessárias para 

essas pessoas. 

 

 Abordagem 2: acessibilidade nos respectivos atrativos 

 

A segunda abordagem das entrevistas foi iniciada com uma pergunta 

relacionada a algumas adaptações para cadeirantes, percebidas durante a visitação 

aos atrativos, como adaptações de banheiros, construção de elevadores, etc. 

Procuramos saber quando essas adaptações foram realizadas e os motivos. 
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 Segundo o Sr. Baltazar, no MAC, a construção do elevador e a adaptação do   

banheiro para cadeirantes foram realizadas após a inauguração do Museu. O 

elevador, por exemplo, foi construído em 1998, dois anos após a construção do 

Museu, justamente para atender as pessoas com dificuldade de locomoção e os 

cadeirantes. Em relação ao banheiro, ele demonstrou ter ciência de que o local 

sofreu algumas adaptações, mas ainda não está em conformidade com as normas 

da ABNT. 

 Como o Teatro Municipal, o Solar do Jambeiro e a Fortaleza são construções 

muito antigas e de uma época em que não existiam as Normas da ABNT, tampouco 

as leis de acessibilidade, segundo os entrevistados desses locais, todas as 

adaptações feitas nos atrativos para melhor atender os cadeirantes e as pessoas 

com mobilidade reduzida, foram realizadas em obras posteriores, pois, antes dessas 

adaptações, os atrativos se encontravam completamente inacessíveis para esses 

visitantes. No caso da Fortaleza, em específico, o major relatou que, até hoje, 

nenhuma adaptação grandiosa pôde ser realizada na Fortaleza, mas eles sempre 

procuram atender os cadeirantes da melhor forma possível e procuram guiá-los 

durante a visita, de modo a levá-los a todos os locais possíveis. 

 Sobre a conformidade das adaptações com as normas da ABNT, 

especificamente a NBR 9050:2004, o Sr. Baltazar relatou que as adaptações do 

Museu não foram realizadas em conformidade com essa norma, pois, em 1998, as 

pessoas não tinham muito conhecimento sobre ela. As senhoras Maria Teresa e 

Carla, não conseguiram nos fornecer essa informação. Quanto à Fortaleza, pelo fato 

da única adaptação realizada no local referir-se a construção de uma rampa que dá 

acesso ao Mirante do Ponto Extremo, o Major Migon acredita que esta norma ainda 

não tenha sido utilizada em nenhum momento na Fortaleza. 

Quando questionados a respeito da existência de entraves para a realização 

dessas adaptações houve unanimidade nas respostas dos gestores da Fortaleza, do 

Teatro e do Solar do Jambeiro. Todos afirmaram que, como os atrativos são 

tombados pelo IPHAN, existe muita dificuldade e burocracia para realizar qualquer 

intervenção nesses locais, visto que é necessária a autorização de inúmeros órgãos 

públicos.  

 No MAC, os entraves são outros. De acordo com o gestor, o que sempre 

dificultou as obras no Museu é a falta de verbas e o fato de terem que aguardar 

autorização do escritório de Oscar Niemeyer para a realização de qualquer mudança 
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ou adaptação, por menor que seja. Muitas vezes o escritório demora anos para 

autorizar qualquer tipo de intervenção no Museu. 

 Em uma das perguntas, procuramos saber se algum cadeirante já fez alguma 

reclamação a respeito da acessibilidade nos atrativos. Todos responderam nunca 

terem tomado conhecimento de nenhuma reclamação nesse sentido. No MAC, o 

gestor afirmou que o local é bastante elogiado nesse aspecto, inclusive em matérias 

de jornais. No Solar do Jambeiro, a gestora também alegou ter recebido elogios de 

uma mãe que realizou uma visitação ao atrativo, acompanhada de sua filha 

cadeirante. Como o elevador não estava funcionando, a menina ficou restrita ao 

primeiro andar da mansão, porém, as duas ficaram muito satisfeitas com o 

tratamento recebido. 

 Sobre terem presenciado algum cadeirante em dificuldade ao realizar a 

visitação ao atrativo, todos os entrevistados alegaram nunca terem visto tal situação. 

Alguns justificaram que, talvez, possam nunca ter presenciado nada desse tipo, pois 

passam mais tempo em suas respectivas salas. 

 Ao serem questionados sobre a realização de inspeção nos atrativos por 

algum órgão público, visando à verificação das condições de acessibilidade, 

somente a Srª Carla afirmou já ter recebido no Solar do Jambeiro, no ano de 2008, a 

visita do CREA, porém a mesma não se recorda o que eles verificaram durante a 

inspeção. Os outros gestores alegaram nunca terem recebido ou ouvido falar da 

presença de algum órgão público nos atrativos com tal objetivo. 

 No último questionamento da entrevista, procuramos informações sobre a 

existência de algum projeto que contemple a melhoria das condições de 

acessibilidade nos atrativos. 

 De acordo com informações dos gestores, no momento, o Teatro Municipal de 

Niterói e o Solar do Jambeiro não possuem nenhum projeto específico visando à 

melhoria das condições de acessibilidade para pessoas com deficiência. A srª Carla 

asseverou que, existe no Solar do Jambeiro, um propósito administrativo em corrigir 

as falhas relativas à acessibilidade do local, todavia, ela assegura que, tudo o que foi 

projetado no atrativo até hoje, vem atendendo bem ao propósito da acessibilidade. 

Para ela, o fato do local ter recebido, em 2003, o prêmio “Acessibilidade nota 10”, da 

Assembléia Legislativa, comprova que as condições de acessibilidade do atrativo, 

quando em manutenção permanente, atendem aos usuários de modo eficaz. 
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 Em contrapartida, conforme observou o Sr. Baltazar, desde 2011, o MAC 

possui o projeto “Benfeitorias na arquitetura do MAC de Niterói” (Anexo B). Entre as 

propostas do projeto, encontram-se algumas referentes à acessibilidade, como a 

construção de uma plataforma eficiente, que propicie o acesso das pessoas com 

deficiência ao subsolo, a reforma dos banheiros, onde devem ser considerados os 

aspectos de acessibilidade inerentes à NBR 9050:2004 da ABNT e a substituição do 

revestimento do piso da rampa. 

Quando questionado sobre o motivo do elevador não ter sido mencionado 

nesse projeto, o gestor explicou que o MAC está com um projeto para a construção 

de um elevador panorâmico, partindo do pátio em direção ao pavimento térreo. Esse 

elevador irá facilitar o acesso dos cadeirantes e das pessoas com mobilidade 

reduzida ao pavimento térreo, já que elas não precisarão subir a grande rampa de 

entrada. Segundo o gestor, em relação ao elevador interno, não há previsão de 

adaptações, pois, para que ele se torne completamente acessível para um 

cadeirante, é necessário que o seu tamanho seja aumentado. Tal situação torna 

praticamente impossível a realização da obra, pois a estrutura do Museu não pode 

ser modificada. 

 No tocante à previsão para o início da execução do projeto “Benfeitorias na 

arquitetura do MAC de Niterói”, ficamos sem uma resposta definida, mas o gestor 

assegurou que já estão em fase de captação de recursos. 

 Quanto à Fortaleza de Santa Cruz, recebemos a informação de que o atrativo 

está inserido em um programa denominado “Programa de Aceleração do 

Crescimento para Cidades Históricas” (PACH), uma iniciativa da presidência da 

República, com intermédio do Ministério das Cidades. Esse Programa contempla, 

entre outras coisas, a aceleração do crescimento dos Fortes, com o objetivo de 

estabelecer um circuito de visitação marítimo, com integração terrestre, que inclua 

todos os Fortes da Baía de Guanabara como produto turístico cultural. Segundo o 

Major, as fortalezas e fortes incluídos no Programa tiveram que apresentar um 

projeto de revitalização. Foi aí que a Diretoria do Patrimônio Histórico e Cultural do 

Exército (DPHCEx), com a participação de pesquisadores da Coordenação de 

Projetos, Pesquisas e Estudos, da Universidade Federal do Rio de Janeiro  

(COPPE/UFRJ), e com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do 

Rio de Janeiro (FAPERJ), apresentou o “Plano de Revitalização e Uso Turístico-

Cultural das Fortificações da Baía de Guanabara”. 
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 O Major nos informou ainda que, em relação à Fortaleza de Santa Cruz da 

Barra, o projeto inclui: a revitalização do conjunto de banheiros e da bilheteria, a 

construção de placas e totens de sinalização, com adequação às normas de 

acessibilidade, a limpeza das muralhas e pedras, a restauração dos canhões, o 

aterramento da rede elétrica, dentre outros. O projeto-básico ficou orçado em 12,6 

milhões de reais e, no momento, se encontra em estudos finais junto ao IPHAN. 

Portanto, como ainda não foi aprovado, o Major não soube nos informar a previsão 

para a sua execução. 

 As informações obtidas na segunda etapa das entrevistas deixam claro que, 

todos os atrativos pesquisados, em algum momento, se preocuparam em fornecer 

certas condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade 

reduzida, mesmo se tratando de uma simples rampa de acesso a um Mirante, como 

visto na Fortaleza de Santa Cruz. 

 Todos os gestores declaram ter conhecimento da necessidade de melhorias 

nas condições de acessibilidade para cadeirantes nos atrativos, porém, naqueles 

que são tombados pelo IPHAN, percebemos que qualquer tipo de intervenção 

requer muita burocracia e autorização de diversos órgãos públicos.  

 Apesar de ainda não ser tombado pelo IPHAN, o MAC também encontra 

problemas para a execução de qualquer intervenção, visto que passa por entraves 

de natureza financeira e burocrática. Esta última, relacionada à demora do escritório 

de Oscar Niemeyer em autorizar qualquer projeto de intervenção no atrativo. 

 Em relação às normas da ABNT, verificamos que elas não serviram como 

parâmetro para as adaptações do MAC, e também não foram utilizadas na Fortaleza 

de Santa Cruz. Quanto ao Teatro e ao Solar do Jambeiro, não conseguimos obter tal 

informação. 

 Quanto ao recebimento de reclamações em relação à acessibilidade e à 

possibilidade de já terem presenciado ou simplesmente ouvido falar de dificuldades 

enfrentadas por cadeirantes ao se deslocarem pelo atrativo, todos os gestores 

alegaram nunca terem tomado conhecimento de tais fatos, mas, devido à certeza da 

precariedade das condições de acessibilidade para cadeirantes nesses atrativos, 

principalmente no Teatro, na Fortaleza de Santa Cruz e no Solar do Jambeiro, 

acreditamos que eles acharam por bem não nos fornecer tais informações. 

 Por fim, no tocante aos projetos futuros inerentes à melhoria das condições 

de acessibilidade, especificamente para cadeirantes, verificamos que o MAC e a 
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Fortaleza de Santa Cruz possuem projetos muito importantes que contemplarão 

questões relativas à acessibilidade para esse grupo, mas, infelizmente, devido a 

tanta burocracia, não sabemos quando eles começarão a serem colocados em 

prática.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Com o levantamento bibliográfico desta pesquisa, procuramos fazer uma 

análise dos principais acontecimentos históricos que, de fato, ajudaram a modificar a 

percepção social das pessoas com deficiência no Mundo e no Brasil. Em 

determinados períodos da história, essas pessoas foram vistas como seres doentes, 

incapazes e até mesmo detentores de poderes malignos. Mas, com o passar do 

tempo, e o aprofundamento dos estudos no campo das deficiências, essa situação 

foi se modificando, e as pessoas com deficiência, aos poucos, passaram a serem 

incluídas na sociedade. 

No decorrer das pesquisas sobre os conceitos de deficiência, constatamos 

que ela foi estudada com base em dois enfoques: o primeiro, baseado no Modelo 

Biomédico de Deficiência, adotado do século XVII ao século XVIII, e o segundo 

baseado no Modelo Social de Deficiência, adotado a partir do século XX e 

predominante até os dias de hoje.  

No Modelo Social, vimos que a deficiência deixou de ser vista como algo 

somente de estudos do campo biomédico e passou a ser encarada como um 

problema social, que pode ser amenizado em virtude de transformações realizadas 

na sociedade. Os estudiosos do Modelo Social passaram a defender o processo de 

inclusão das pessoas com deficiência, no qual é a sociedade quem deve se adaptar 

para receber as pessoas com deficiência, e não o inverso. 

 O processo de inclusão das pessoas com deficiência, discutido por diversos 

autores, está em constante processo de consolidação, visto que, a sociedade ainda 

nutre, mesmo que de forma implícita, sentimentos de preconceito e julgamentos pré-

estabelecidos com relação a essas pessoas. Em diversos momentos, mesmo não 

estando mal intencionada, a sociedade exclui esse grupo de pessoas e ignora o fato 

das mesmas representarem um grande contingente da população mundial. 

 No Brasil, em 2010, existiam cerca de 45,6 milhões de pessoas com alguma 

deficiência, e desse total, 13,3 milhões eram pessoas com alguma deficiência física 

ou motora. Podemos inferir que esse número tende a aumentar e, na realização do 

próximo Censo do IBGE, teremos um número ainda mais expressivo, e que precisa 

ser levado em consideração por todas as políticas públicas vigentes no País. 
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 Durante a realização desta pesquisa, verificamos que o Brasil possui leis e 

decretos, que visam garantir os direitos das pessoas com deficiência, principalmente 

no tocante à acessibilidade aos diversos equipamentos públicos e privados do País, 

incluindo aqueles de uso turístico. A própria Constituição da República já trazia em 

alguns artigos certos direitos das pessoas com deficiência. Embora essas pessoas 

estejam respaldadas pela legislação federal brasileira, o que percebemos é uma 

negligência de grande parte da sociedade e do poder público em executar as 

exigências contidas nas respectivas leis e decretos. 

 Apesar da acessibilidade aos equipamentos públicos e privados ser um direito 

garantido por lei, as pessoas com deficiência encontram grandes dificuldades para 

se locomoverem nesses espaços, pois se deparam com inúmeros obstáculos no 

caminho. Apesar de termos exemplos de cidades brasileiras referências em 

acessibilidade, como Socorro e Curitiba, o Brasil ainda está longe de ser 

considerado um país acessível para pessoas com deficiência.  

 A legislação existe e precisa ser cumprida e fiscalizada, mas o que 

percebemos claramente no Brasil é uma constante falta de fiscalização. Acreditamos 

que se o poder público adotasse algumas medidas para punir os estabelecimentos 

públicos e privados que não cumprissem as exigências da legislação brasileira de 

acessibilidade, bem como as normas de acessibilidade da ABNT e as propostas 

trazidas pelo Desenho Universal, a situação seria diferente e favorável às pessoas 

com deficiência, especialmente aos cadeirantes, já que esses se deparam com 

vários obstáculos durante os seus deslocamentos e necessitam de diversas 

adaptações nos espaços e equipamentos públicos e privados para poderem se 

deslocar com autonomia e segurança. 

 Com relação a Niterói, cidade escolhida para a realização desta pesquisa, 

verificamos que existe uma legislação específica com o objetivo de instituir a 

obrigatoriedade de todos os empreendimentos de interesse turístico manterem 

adaptações e acessibilidade a idosos, pessoas com deficiência e demais. Trata-se 

da Lei Municipal 2.209/2005. Esta Lei ainda assegura que as pessoas jurídicas de 

caráter público e privado que não cumprirem as exigências da referida lei terão um 

prazo para se adequarem as normas de acessibilidade, mas caso isso não 

aconteça, estarão sujeitos à multa e ao fechamento do local, que segundo a Lei, 

deverá sofrer fiscalização por parte de um órgão competente para tal tarefa, 

designado pelo Poder Executivo. 
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 Na primeira etapa da pesquisa realizada no Município, procuramos verificar 

as condições de acessibilidade para cadeirantes nos quatro atrativos turísticos 

previamente selecionados, utilizando um instrumento de pesquisa elaborado 

segundo a NBR 9050:2004 da ABNT. 

 Após a realização desta primeira etapa, concluímos que as dificuldades 

enfrentadas pelos cadeirantes não se restringem somente àquelas encontradas 

durante o deslocamento pelo interior do atrativo, pois, partindo do marco-zero 

(BARCAS S/A) até a chegada ao respectivo atrativo, os cadeirantes podem 

encontrar diversos obstáculos, como: calçadas desniveladas, com buracos e 

rachaduras, rampas de acesso quebradas e com rachaduras, falta de sinalização na 

travessia da rua, como foi encontrado no deslocamento até o Solar do Jambeiro e 

também ausência de rampas de acesso em determinadas calçadas.  

 No deslocamento até o atrativo, o único aspecto positivo encontrado para 

facilitar o acesso do cadeirante foi o meio de transporte, já que os ônibus utilizados 

para o MAC, para a Fortaleza de Santa Cruz e para o Solar do Jambeiro estavam 

com as adaptações necessárias para transportar um cadeirante. 

 Porém, de nada adianta o transporte adequado se o cadeirante não tiver 

condições de se deslocar com autonomia e com as devidas condições de segurança 

até o ponto de ônibus. É justamente isso que pudemos verificar em Niterói, pois 

existe uma preocupação por parte do Município em tornar todos os ônibus 

acessíveis para cadeirantes, mas não percebemos o mesmo cuidado em criar rotas 

acessíveis nos logradouros públicos. 

 No interior dos atrativos pesquisados, encontramos diversos problemas que 

dificultam o deslocamento de um cadeirante. Cada atrativo possui problemas 

específicos no tocante à acessibilidade para essas pessoas, portanto, nenhum deles 

possui condições de acessibilidade em total conformidade com a NBR 9050:2004 da 

ABNT. O que percebemos foram adaptações realizadas em algum momento para 

tentar facilitar o acesso dos cadeirantes, porém, em relação ao Teatro Municipal de 

Niterói e ao Solar do Jambeiro, não sabemos se essas adaptações seguiram alguma 

norma específica, pois os gestores não souberam informar. 

 Nas entrevistas estruturadas realizadas com os gestores de cada atrativo 

turístico, na segunda etapa da pesquisa, verificamos, na abordagem I, uma visão 

geral sobre acessibilidade, através de perguntas que levassem o entrevistado a 

refletir e mostrar seus conhecimentos sobre a temática. 
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 Na abordagem II da entrevista, realizamos perguntas específicas sobre a 

acessibilidade para cadeirantes nos respectivos atrativos e pudemos colher 

informações importantes, que fizeram com que chegássemos a algumas conclusões:  

 existem entraves burocráticos que dificultam qualquer tipo de mudança nos 

atrativos turísticos pesquisados. Esse pode ser um dos grandes motivos para 

explicar as falhas nas condições de acessibilidade desses locais; 

 não existe fiscalização por parte do poder público para verificar se a 

legislação federal brasileira e a legislação municipal sobre acessibilidade vem 

sendo cumprida nos respectivos atrativos turísticos. Esse fato também pode 

ser um grande motivo para as falhas na acessibilidade para cadeirantes 

encontradas nesses locais; 

 apesar de não possuírem condições de acessibilidade adequadas para 

cadeirantes, todos os gestores alegam que os atrativos são elogiados pelos 

visitantes, inclusive os cadeirantes. Não temos certeza se esta informação é 

verdadeira, pois precisaríamos de dados comprovados para fazer uma 

análise dessa informação, já que, ao verificarmos as condições de 

acessibilidade para cadeirantes na primeira etapa da pesquisa, muitas 

deficiências foram encontradas.  

 existem projetos para a melhoria das condições de acessibilidade no MAC e 

na Fortaleza de Santa Cruz, porém, devido a tanta burocracia encontrada 

para executá-los, não temos previsão sobre quando esses locais se tornarão 

acessíveis. 

Diante do que foi exposto, concluímos que, apesar de possuir alguns 

programas que visam melhorar as condições de acessibilidade no Município, como 

os programas “Ponto a Ponto”, “Polígono Acessível”, “Praia sem Barreira” e “Selo de 

Acessibilidade”, Niterói não tem um controle sobre os programas, pois não existe 

uma fiscalização para verificar se as propostas estão sendo cumpridas. O programa 

“Selo de Acessibilidade”, por exemplo, é muito interessante e poderia trazer muitos 

benefícios em relação à acessibilidade para cadeirantes nos equipamentos públicos 

e privados de Niterói, porém, pela falta de controle e punição aos estabelecimentos 

que não se enquadram nas normas de acessibilidade, não existe comprometimento 

por parte dos estabelecimentos em se tornarem acessíveis. 

  É notório que se os estabelecimentos de uso público e privado, bem como os 

atrativos culturais desta pesquisa sofressem alguma pressão por parte do poder 
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público para se tornarem acessíveis e fossem punidos, caso não respeitassem a 

legislação federal e municipal relativas à acessibilidade, bem como as normas de 

acessibilidade vigentes, a situação desses locais estaria bem diferente e, 

provavelmente, grande parte dos problemas encontrados durante a realização desta 

pesquisa já teriam sido revertidos. 

 Outro grande problema que costumamos encontrar em diversos 

equipamentos e serviços turísticos é a falta de profissionais qualificados para 

atender os diferentes tipos de público.  Nos atrativos turísticos envolvidos nesta 

pesquisa não foi diferente, visto que os funcionários não recebem treinamentos 

direcionados ao atendimento de pessoas com deficiência.  

 No tocante aos usuários de cadeiras de rodas, a tendência de grande parte 

da sociedade é inferir que os problemas enfrentados por essas pessoas se 

restringem às barreiras arquitetônicas. No entanto, as barreiras atitudinais, 

representadas pelo preconceito ainda encontrado na sociedade e pelo medo e 

receio das pessoas em se dirigir a um cadeirante, se reportando, na maioria das 

vezes, ao seu acompanhante, são responsáveis por vários problemas enfrentados 

por essas pessoas ao tentarem usufruir dos equipamentos turísticos. Diante disso, o 

treinamento e a capacitação dos profissionais envolvidos nas atividades turísticas, 

com o objetivo de melhor atender a demanda diferenciada deste público também é 

muito importante e fundamental para proporcionar um ambiente agradável e com 

profissionais preparados para receber essas pessoas. 
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APÊNDICE A 

 INSTRUMENTO DE OBSERVAÇÃO UTILIZADO PELA PESQUISADORA PARA 

ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE PARA CADEIRANTES NOS 

ATRATIVOS TURÍSTICOS SELECIONADOS 

 

ELEMENTOS ANALISADOS ATRATIVOS CULTURAIS 

  

MAC 

FORTALEZA 
DE SANTA 

CRUZ 
TEATRO 

MUNICIPAL 
SOLAR DO 
JAMBEIRO DESLOCAMENTO ATÉ O ATRATIVO 

Existência de ônibus adaptado partindo do ponto de ônibus mais 
próximo às Barcas S/A         

Existência de táxi adaptado partindo do ponto de táxi localizado 
próximo às Barcas S/A         

Calçadas em bom estado de conservação         

Rampas de acesso das calçadas e bom estado de conservação         

ENTORNO DO ATRATIVO         

Presença de telefones públicos adaptados         

Calçada em bom estado (sem deformações e buracos)         

Calçada com subida para cadeira de rodas         

Carros e motos estacionados nas calçadas         

ENTRADA DO ATRATIVO (ACESSO PRINCIPAL)         

Vagas de estacionamento reservadas para pessoas com 
deficiência         

Piso regular e antiderrapante         

Presença de rampas até o atrativo         

Presença de corrimão nas rampas         

Inclinação da rampa adequada para uma cadeira de rodas         

Largura da porta de entrada acessível         

Presença de obstáculos no percurso realizado até a entrada do 
atrativo         

Funcionário treinado para receber pessoas com deficiência         

Presença de capachos, forrações, tapetes e carpetes         

INTERIOR DO ATRATIVO (CIRCULAÇÃO INTERNA)         

Piso regular e antiderrapante         

Portas com largura acessível         

Portas fáceis de puxar         

Portas com maçanetas do tipo alavanca          

Portas com revestimentos resistentes a impactos de cadeira de 
rodas         

Presença de portas automáticas         

Presença de obstáculos no chão (capachos, tapetes, etc)         
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Largura do corredor e passagem acessíveis         

Presença de rampas com inclinação suportável         

Presença de corrimão nas rampas         

Área de descanso a cada 50 metros das rampas         

Janelas com altura acessível         

Janelas com trinco ou maçaneta do tipo alavanca         

ELEVADORES         

Presença de elevador com largura da porta acessível         

Espaço livre no interior do elevador para possíveis giros da 
cadeira         

Espaço para manobrar a cadeira ao sair do elevador         

Altura dos botões externos e internos acessíveis         

SANITÁRIOS         

Presença de sanitários adaptados e com sinalização na porta         

Piso regular e antiderrapante         

Porta de acesso com largura mínima de 0,80 cm         

Porta com maçaneta do tipo alavanca         

Bacia sanitária com altura entre 0,43cm e 0,46 cm do piso         

Espaço que permita a transferência para a bacia sanitária         

Acionamento da descarga localizado a 1,00 m do piso         

Porta papel higiênico acessível         

Barras de apoio na parede da cabine feitas com material 
resistente e bordas arredondadas         

Lavatórios suspensos com altura máxima de 0,80 m do piso         

Barras de apoio, no caso de lavatórios embutidos em bancadas         

Torneiras acionadas por sensor eletrônico ou alavancas         

Espelho com inclinação adequada         

Porta papel toalha e porta sabonete acessíveis         

     LEGENDA:  

    S: SIM 

    N: NÃO 

    N/A: NÃO SE APLICA 
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APÊNDICE B 

FOTOGRAFIAS DO TRAJETO PERCORRIDO DAS BARCAS S/A ATÉ O PONTO 

DE ÔNIBUS, ONDE PASSAM AS LINHAS PARA O MAC, FORTALEZA DE 

SANTA CRUZ E SOLAR DO JAMBEIRO 

 
 
 

  
          Figura 1: Calçada em frente as 
          Barcas S/A (Marco zero) 
 Fonte: arquivo pessoal, 2013  

 

         
          Figura 2: Trajeto percorrido até a  
            primeira rampa de acesso 
            Fonte: arquivo pessoal, 2013 
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            Figura 3: Travessia para a calçada do ponto  
            de ônibus com rampa de acesso 
            Fonte: arquivo pessoal, 2013 

 

            
             Figura 4: Rampa de acesso à calçada do  
             ponto de ônibus em mau estado de  
             conservação 
  Fonte: arquivo pessoal, 2013   

 

 

            
             Figura 5: Ponto de ônibus 
             Fonte: arquivo pessoal, 2013 
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            Figura 6: Calçada do ponto de ônibus com 
            rachaduras e deformações 
            Fonte: arquivo pessoal, 2013 
 

           

   
          Figura 7: Ônibus adaptado para cadeirantes 
 Fonte: arquivo pessoal, 2013 
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APÊNDICE C  

FOTOGRAFIAS DO RETORNO DA VISITA AO MAC, A FORTALEZA DE SANTA 

CRUZ E AO SOLAR DO JAMBEIRO ÀS BARCAS S/A 

 

  
Figura 8: Ponto de ônibus 

 Fonte: arquivo pessoal, 2013 

 

  
 Figura 9: Calçada do ponto de ônibus com 
 rachaduras e deformações  
 Fonte: arquivo pessoal, 2013 
 
 

               
           Figura 10: Rampas de acesso  
           próximas às travessias em maus  
           estados de conservação  
          Fonte: arquivo pessoal, 2013 
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APÊNDICE D 

FOTOGRAFIAS DO TRAJETO REALIZADO DAS BARCAS S/A ATÉ O TEATRO 

MUNICIPAL DE NITERÓI 

 

 

  
 Figura 11: Rampa de acesso à calçada  
 próxima ao Teatro com rachaduras e  
 deformações 
 Fonte: arquivo pessoal, 2013 
 
 

  
 Figura 12: Calçada próxima à esquina da  
 rua do Teatro, desnivelada e com buracos 
 Fonte: arquivo pessoal, 2013 
 
 

  
 Figura 13: Grande desnível na calçada de 
 acesso ao Teatro 
 Fonte: arquivo pessoal,  
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APÊNDICE E 

ROTEIRO DAS ENTREVISTAS REALIZADAS COM O GESTOR DE CADA 

ATRATIVO TURÍSTICO SELECIONADO 

 

 

Atrativo Turístico:  

Entrevistado (a) 

Função: 

 

 Abordagem I: visão geral sobre acessibilidade 

 

 

1) Primeiramente, gostaríamos de saber qual é a sua opinião sobre as 

condições de acessibilidade para cadeirantes em atrativos turísticos de Niterói. 

 

2) O (A) senhor (a) conhece alguma lei federal e municipal que fale sobre os 

direitos a acessibilidade para pessoas com deficiência nos equipamentos públicos e 

privados? 

 

3) O (A) senhor (a) conhece a Norma Brasileira 9050:2004 da ABNT? Por favor, 

fale-nos o que sabe sobre ela. 

 

4) Ano que vem será realizada a Copa do Mundo de Futebol no Brasil, e uma 

das cidades sede do evento é o Rio de Janeiro. Também teremos a realização dos 

Jogos Olímpicos de 2016 na cidade do Rio. Sabemos que vários turistas que visitam 

o Rio de Janeiro costumam vir conhecer alguns atrativos de Niterói e, entre esses 

turistas, podem existir pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, que 

utilizem cadeira de rodas. Em sua opinião, qual será a impressão dessas pessoas, 

caso elas venham visitar este atrativo durante o período dos megaeventos? O (A) 

senhor (a) acha que o local está preparado para recebê-las? 
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 Abordagem II: acessibilidade nos respectivos atrativos 

 

 

1) Ao realizarmos a visitação no atrativo para verificarmos as condições de                    

acessibilidade, constatamos que o local possui algumas adaptações para 

cadeirantes. Quando essas adaptações foram realizadas e quais foram os 

motivos? 

 

2) O (A) senhor (a) sabe informar se essas adaptações foram realizadas 

em conformidade com a NBR 9050 da ABNT?  

 

3) Existiram alguns entraves para a realização dessas adaptações?  

Quais? 

 

4) Algum cadeirante já realizou alguma reclamação sobre as condições de 

acessibilidade encontradas no atrativo? 

 

5) O (A) senhor (a) já presenciou algum cadeirante passando por 

dificuldades ao realizar a visitação no atrativo? Por favor, conte-nos como foi. 

 

6) O (A) senhor (a) já recebeu algum órgão público no local com intenção 

de fiscalizar as condições de acessibilidade oferecidas? Qual foi o órgão? Por 

favor, conte-nos como foi. 

 

7) Atualmente, existe algum projeto que contemple melhorias nas 

condições de acessibilidade para cadeirantes no atrativo? Por favor, fale-nos 

sobre ele. 
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   ANEXO A  

DECLARAÇÃO APRESENTADA NOS ATRATIVOS TURÍSTICOS 

SELECIONADOS PARA A REALIZAÇÃO DA PESQUISA DE CAMPO E DA 

ENTREVISTA 
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ANEXO B 

INFORMAÇÕES SOBRE OS ATRATIVOS TURÍSTICOS 

 

MAC – Informações: 

Endereço: Mirante da Boa Viagem, s/nº - Boa Viagem, Niterói - RJ. 

Telefone/ Fax: (21) 2620-2400/ 2620-2481 

Funcionamento: terça a domingo, das 10 às 18h (Espaços de Exposições) e 

segunda a domingo, das 9h às 18h (Pátio). 

Entrada: inteira – R$ 6,00/ meia – R$ 3,00. Toda quarta-feira a entrada é franca para 

todos. 

 

Fortaleza de Santa Cruz – Informações: 

Endereço: Estrada General Eurico Gaspar Dutra, s/n – Jurujuba, Niterói – RJ. 

Telefones: (21) 2710-7840/ (21) 2711-0462 

Funcionamento: terça a domingo, das 10h às 17h. 

Valor da visita guiada:inteira - R$ 6,00/ meia – R$ 3,00. Menores de 12 anos, 

maiores de 65 anos e pessoas com deficiência não pagam. 

  

Teatro Municipal de Niterói – Informações: 

Endereço: Rua XV de Novembro, 35 – Centro, Niterói – RJ. 

Telefone: (21) 2620-1624 

 

Solar do Jambeiro – Informações 

Endereço: Rua Presidente Domiciano, 195 - Ingá, Niterói. 

Telefone: (21) 2109-2222 

Funcionamento: 3ª a 6ª, das 13h às 18h. Sábado e domingo, das 10h às 18h. 

Valor da visita guiada: Inteira – R$ 4,00/ meia - R$ 2,00. 
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ANEXO C 

PROJETO “BENFEITORIAS NA ARQUITETURA DO MAC DE NITERÓI – 2011” 

 

 

PROJETO: BENFEITORIAS NA ARQUITETURA DO MAC DE NITERÓI – 2011 

 

I. Contexto e Justificativa:  

Síntese Histórica 

O Museu de Arte Contemporânea de Niterói foi projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, 

apresentado pela primeira vez à imprensa em 15 de julho de 1991 e inaugurado em 02 de 

setembro de 1996. O museu faz parte do chamado Caminho Niemeyer (Teatro Popular, 

Memorial Roberto Silveira, Fundação Oscar Niemeyer e Museu do Cinema) e sua 

proximidade com a Universidade Federal Fluminense cria um corredor de instituições com 

relevância intelectual, artística e científica. 

O MAC de Niterói não apenas chamou a atenção dos especialistas e amantes das artes e 

da arquitetura, como inseriu a cidade, definitivamente, no circuito turístico nacional e 

internacional, com um público altamente diversificado. 

 

II. Principais atribuições da Divisão de Arquitetura: 

1) Preservar os aspectos morfológicos do edifício/praça do Museu de Arte Contemporânea 

por ser um bem tombado federal pelas qualidades arquitetônicas do conjunto das obras do 

arquiteto Oscar Niemeyer , além do edifício do Módulo de Ação Comunitária, no Morro do 

Palácio;  

2) Manter a organização espacial original do edifício: fluxos, usos e serviços, conforme as 

normas técnicas vigentes;  

3) Zelar pelas condições dos componentes das edificações (MAC, Módulo e Reserva 

Técnica no TRJG): sistemas construtivos, estruturas, instalações, equipamentos, 

parâmetros de segurança, acessibilidade e conforto ambiental;  

4) Gerenciar as obras de benfeitorias relacionadas às arquiteturas do Museu, da Reserva 

Técnica localizada no Terminal João Goulart e do Módulo de Ação Comunitária no Morro do 

Palácio;  
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5) Elaborar, desenvolver e gerenciar projetos referentes aos edifícios e às exposições; 6) 

Atualizar, regularmente, as informações referentes aos edifícios (MAC, Módulo e Reserva 

Técnica);  

7) Produzir seminários e palestras, considerando os conceitos de arquitetura e de museu:  

a) Arquitetura e conservação de acervos. 

b) A relação entre as funções dos museus (preservação, investigação e 

comunicação) e a arquitetura, visando à elaboração de referências bibliográficas na área de 

arquitetura de museus de arte. 

 

III. Memorial Justificativo da Proposta: 

Tendo em vista a melhoria na qualidade do funcionamento do museu, foram trabalhadas 

demandas relacionadas à readequação de alguns setores da edificação, mais 

especificamente aquelas voltadas à acessibilidade, ao conforto e à comunicação 

instituição/visitante. Também estão relacionadas soluções direcionadas às instalações para 

os funcionários dos setores de manutenção, segurança e serviços gerais. 

Quanto à acessibilidade, foi proposta a implantação de uma plataforma eficiente que 

propiciasse autonomia aos portadores de necessidades especiais no acesso ao subsolo. Foi 

projetada uma plataforma de deslocamento inclinado para transporte de cadeira de rodas, 

que se movimenta ao longo da lateral da escadaria de acesso ao subsolo (onde ficam o 

auditório do museu e o restaurante). 

Para o atendimento ao público em geral, foi criada uma ambientação e projetados 

mobiliários para a recepção que contemplassem a comunicabilidade com o público, 

facilitando o atendimento, tanto no setor de bilheteria e informações, quanto na loja de 

artigos referentes ao museu, que atualmente funciona junto à recepção. 

No que se refere às necessidades de determinados profissionais do museu, foram 

disponibilizadas algumas áreas para implantação de sanitários e local para refeições dos 

funcionários da manutenção, segurança e serviços gerais. 

 

IV.  Duração: (Prazo de execução do projeto)  

8 meses 
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V. Objetivos: 

a. Objetivo geral:  

Garantir a qualidade do funcionamento do museu, assim como promover a melhoria das 

condições de trabalho interno, de acessibilidade universal e de atendimento ao público.  

 

b. Objetivos específicos:  

. As obras a serem executadas contemplam a reforma das áreas onde funcionam a 

recepção (informações), a bilheteria, a loja, o hall dos 3 banheiros públicos (c/guarda-

volumes), onde deverão ser considerados os aspectos de acessibilidade universal, conforme 

a NBR 9050 da ABNT. Coroando o projeto de ambientação de toda a área de recepção, 

foram previstas as peças do mobiliário para o bom desempenho dos serviços que ali são 

desenvolvidos.  

. No acesso social ao subsolo do Museu deverá ser instalado equipamento de acessibilidade 

universal que consta de plataforma de deslocamento inclinado, onde o usuário poderá ser 

transportado com total autonomia, inclusive no manuseio do próprio equipamento.  

. A melhoria das instalações técnicas do museu, buscando o mínimo de conforto e qualidade 

dos espaços físicos (construção de copa e vestiários/banheiros), destinados aos 

funcionários do museu que exercem funções de segurança, manutenção e limpeza. 

 

VI. Metodologia:  

Foram desenvolvidos projetos pela Divisão de Arquitetura do MAC para a realização das 

benfeitorias, a partir de um levantamento onde configuram demandas urgentes para o 

melhor desempenho do conjunto edifício/praça, que deverão ser executadas por empresas 

especializadas, buscando atender às especificações técnicas de materiais e construtivas 

definidas pela DAM/MAC. 

A equipe técnica da Divisão de Arquitetura exercerá a fiscalização de cada etapa 

(cronograma físico) das obras relacionadas, visando o atendimento das especificações 

técnicas e os prazos previamente estipulados. 
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VII. Resultados esperados: 

Com a execução das obras propostas o MAC de Niterói passará a figurar na relação dos 

edifícios públicos plenamente ajustados às normas técnicas vigentes de acessibilidade 

universal.  

As benfeitorias propostas para a recepção proporcionarão um ambiente de melhor conforto 

para atendimento ao público. O mesmo acontecendo para os funcionários do Museu, com 

as melhorias de instalações específicas. Sendo o MAC pólo de principal apelo turístico da 

cidade de Niterói, com uma visitação de cerca de 112 mil pessoas por ano, melhorar sua 

infra-estrutura é assegurar seu bom funcionamento e integridade, mantendo e até ampliando 

o índice de visitação por estudiosos e pesquisadores de arte, possibilitando a disseminação 

da informação acessada gratuitamente.  

 

VIII. Resumo do projeto: 

O projeto de Benfeitorias na Arquitetura do MAC de Niterói visa à melhoria do 

funcionamento do museu, envolvendo a readequação da edificação, onde são considerados 

itens relacionados à acessibilidade (e), ao conforto (e), melhor atendimento aos visitantes e 

aos funcionários do museu.  

 

a. Acessibilidade:  

A readequação física do museu à acessibilidade universal deverá ser atendida através da 

implantação de uma plataforma ligando a praça do museu ao nível do subsolo, 

possibilitando o acesso do portador de necessidades especiais ao auditório e ao 

restaurante, com total segurança, conforto e autonomia na sua utilização. 

 

b. Recepção e Hall dos Banheiros: 

Somada à adequação (às) das condições de acessibilidade, a proposta de benfeitorias 

contemplará a readequação da recepção do museu com desenho de novo layout e projeto 

de mobiliário, além da substituição do revestimento no piso da rampa de acesso ao museu, 

visando melhorar o atendimento ao público, a disposição dos produtos da loja instalada 

neste espaço e recuperando o piso (interno) que também compõe a imagem do museu. 
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c. Copa e Banheiros dos Funcionários (subsolo): 

A proposta contempla projetos arquitetônicos de adequação de áreas para construção de 

sanitários para funcionários de manutenção, segurança e serviços gerais e também do local 

de refeições destes profissionais. 

 

d. Sinalização Geral: 

O projeto visa dotar o Museu de Arte Contemporânea de Niterói de serviços e instalações 

que proporcionem, ao grande público que o museu recebe, maior conforto e acesso às 

informações. 

Atualizar o layout da sinalização interna e externa do museu, tornando-a mais agradável 

para o visitante. 

Equipar a recepção e a loja do museu com mobiliário mais funcional para o visitante. 

 

e. Revestimento da Rampa: 

Está prevista a contratação de empresa especializada para execução de obra de 

substituição do revestimento no piso da rampa do museu. O objetivo deste serviço é o 

restabelecimento das características físicas de sua superfície: revestimento epóxi 

antiderrapante com acabamento em pintura de poliuretano alifático, promovendo a 

segurança do usuário/transeunte. 

 

f. Arquivos da Divisão de Teoria e Pesquisa: (Não está especificado acima nos itens 

III, V, VII) 

A Biblioteca do MAC é a única em Niterói especializada em artes visuais, com ênfase em 

arte moderna e contemporânea brasileira. 

O projeto de Adequação do Mobiliário para Acervo o Fotográfico e Bibliográfico do MAC de 

Niterói é composto de instalação de arquivos deslizantes com travas de segurança que 

oferecem condições adequadas para o armazenamento e conservação dos acervos 

fotográfico e bibliográfico do Museu de Arte Contemporânea de Niterói. 

Somado à instalação dos arquivos e da reorganização dos referidos acervos nos espaços 

adequados será oferecida como contrapartida a instalação de baias, mesas e cadeiras 
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novas dando melhores condições de trabalho ao pesquisador no momento da consulta das 

obras disponíveis. 

XIX. Mecanismos gerenciais:  

Desde a contratação das empresas responsáveis pela execução dos serviços listados ao 

acompanhamento pelos técnicos do museu serão verificados, durante as obras, todos os 

procedimentos preestabelecidos, considerando as especificações (e), as normas técnicas e 

os respectivos prazos, respeitando as características do conjunto praça/edifício, conforme 

estipulados pela Divisão de Arquitetura do MAC para a sua conclusão, de acordo com o 

projeto elaborado. 

Tais benfeitorias desejadas há alguns anos, permitirão que o Museu de Arte 

Contemporânea de Niterói ofereça condições de acesso e conforto ainda melhores aos seus 

visitantes e profissionais, ampliando seu potencial de recebimento de visitantes e 

assegurando seu lugar de destaque como símbolo e referência da cultura do Estado do Rio 

de Janeiro.  

Divisão de Arquitetura do MAC de Niterói 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


