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ACESSIBILIDADE DE CADEIRANTES NO SOLAR DO JAMBEIRO 

                                   ANDRÉA MARY DA SILVA MERECCI 

RESUMO 

Este artigo tem como objetivo verificar a existência da prática de acessibilidade 
no Centro Cultural Solar do Jambeiro, para pessoas com dificuldade de 
locomoção, e em especial, aos cadeirantes. O Solar fica situado no bairro do 
Ingá, na cidade de Niterói, no Estado do Rio de janeiro. Com a análise das 
entrevistas informais e a observação direta, percebeu-se que, o Solar não é um 
espaço acessível aos cadeirantes. Apenas seu jardim pode ser acessado por um 
condutor de cadeiras de rodas.  Conclui-se então, que apesar de ser um centro 
cultural, voltado a todos os tipos de público, não há por parte da Prefeitura de 
Niterói, gestora do Solar, interesse em adaptar o local para que pessoas com 
dificuldade de locomoção e cadeirantes possam utilizar a edificação com 
autonomia, igualdade e dignidade. 
 
PALAVRAS-CHAVE: acessibilidade, turismo inclusivo, cadeirantes, pessoas 
com mobilidade reduzida, hospitalidade. 

ABSTRACT 

This article aims to verify the existence of the practice of accessibility in the 
Jambeiro Solar Cultural Center, for people with difficulty of locomotion, and 
especially, the wheelchair users. The Solar is located in the district of Ingá, in the 
city of Niterói, in the State of Rio de Janeiro. With the analysis of the informal 
interviews and the observatory, it was noticed that the Solar is not an accessible 
space for the wheelchair users. Only your garden can be accessed by a 
wheelchair driver. It is concluded, therefore, that although it is a cultural center, 
aimed at all types of public, there is not on the part of the City Hall of Niterói, 
manager of Solar, interest in adapting the place so that people with difficulty of 
locomotion and wheelchair users can use The building with autonomy, equality 
and dignity. 
 
KEYWORDS: accessibility, inclusive tourism, wheelchair users, people with 
reduced mobility, hospitality. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
Desde a Antiguidade, o homem busca dedicar seu tempo livre para a 

prática do lazer, às conquistas do espírito e à construção da cultura. Assim, a 

humanidade inventou formas apropriadas e variadas para recrear-se, para 

projetar no espaço de lazer o seu futuro cultural e seu destino histórico 

(YURGEL, 1983). 

 

[...] a utilização do tempo livre tem de ser considerada como critério de 
riqueza social, indivisível das possibilidades do homem para expressar 
voluntária e livremente suas forças criadoras; a recreação é um 
fenômeno social vinculado à possibilidade de uma total utilização do 
tempo livre, de acordo com as exigências individuais da natureza 
humana. (YURGEL,1983, p.42) 

 

O lazer é um direito social assegurado a todos pela Constituição Federal 

(C.F.), portanto, este artigo visa o estudo das condições do espaço; como a 

locomoção do cadeirante, e também como, a interação do ambiente e da obras, 

com usuários de cadeiras de roda. 

 

O direito ao lazer é assegurado a todos os cidadãos brasileiros na 
Constituição da República Federativa do Brasil em seu artigo 6º, o que 
estabelece ao Estado uma ordem para que possa proporcionar a todos 
a satisfação deste direito [...] (BRASIL, 1988, Artigo 6º, s/p.) 

 

Com o aumento dos casos de pessoas com deficiência no Brasil, de 

acordo como último censo do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, no ano de 2010, eram 45,6 milhões e destes, 13,3 eram portadores 

de deficiência física ou motora (censo 2010). Visando a inclusão de pessoas com 

deficiência física ou motora em meios recreativos e de lazer, este estudo visa 

analisar de forma objetiva, como é feita a inclusão de cadeirantes a centros 

culturais, mais precisamente, ao Solar do Jambeiro. 

O Solar do Jambeiro, também conhecido como Palacete Bartholdy, fica 

situado no Bairro de São Domingos, na Cidade de Niterói, no Estado do Rio de 

Janeiro. O Solar foi construído em 1872 pelo comerciante português Bento 

Joaquim Alves Pereira. Obra típica de uma época de luxo e riqueza, o Solar é 

um exemplar notável da arquitetura residencial urbana burguesa de meados do 

século XIX. Em meio à bela chácara arborizada, ergue-se o amplo sobrado, 

revestido de autênticos azulejos de padrão, típicos das construções 
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portuguesas. O Solar do Jambeiro é hoje, um Centro Cultural também conhecido 

como diplomata dinamarquês Georg Christian Bartholdy. O Solar do Jambeiro 

foi tombado em 1974 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 

Em 1997, o Solar foi desapropriado pela Prefeitura Municipal de Niterói para fim 

de preservação e restauração. Desde a sua reinauguração, após uma 

restauração, em 2001, o Solar do Jambeiro tem abrigado exposições, seminários 

e cursos sobre preservação e restauração de bens culturais. Seus jardins 

também estão abertos à visitação.  

O Solar do Jambeiro, por ser atrativo turístico da Cidade de Niterói, 

destinado a laser e cultura e aberto a população, tem uma preocupação, por 

parte dos gestores, em tornar-se um espaço acessível e hospitaleiro as pessoas 

com mobilidade reduzida. Neste sentido, a investigação pretende responder a 

seguinte questão: o Solar do Jambeiro, está preparado para receber 

cadeirantes? 

O presente estudo, tem como objetivo geral, avaliar a acessibilidade de 

cadeirante, no Centro Cultural Solar do Jambeiro, a fim de, identificar se há 

infraestrutura adequada para que o cidadão, que faz uso da cadeira de rodas, 

tenha condições para o livre exercício da cidadania e autonomia dentro do Solar 

do Jambeiro. Propondo, se possível, ideias para melhoria do ambiente, 

minimizando obstáculos, utilizando para tanto as normas estabelecidas pela 

NBR 9050 (2004), Norma Brasileira inerente a acessibilidade, a edificação, 

mobiliário, espaço e equipamentos urbanos. 

Para que este estudo se concretize, e para que possamos alcançar os 

nossos objetivos específicos, que foram preestabelecidos, iremos analisar e 

avaliar a acessibilidade do Solar do Jambeiro, assim como a adaptação da 

edificação para uso público ou coletivo, através de observação sistêmica e 

entrevista informal no local com os gestores. Faremos uma pesquisa de natureza 

qualitativa e descritiva, divididas em 3 (três) etapas; A primeira etapa será de 

natureza observatória e sistemática; A segunda etapa, será feita com 

perguntas/entrevistas semiestruturadas ao gestores do Solar do Jambeiro. A 

terceira etapa, será feita uma pesquisa bibliográfica indicada pelo orientador. 

 



8 
 

 

2 TURISMO ACESSÍVEL 

 

O Turismo acessível reúne um conjunto de esforços para garantir que 

todas as pessoas, independentemente de suas condições físicas, limitações, 

deficiência ou idade, possam usufruir de produtos, serviços e destinos turísticos 

com autonomia. O Turismo Acessível é um agregado de infraestruturas, 

equipamentos e serviços que possibilitam a todas as pessoas (sejam elas 

capacitadas ou não), desfrutarem de viagens, estadias sem quaisquer barreiras. 

De acordo com o Ministério do Turismo, o Turismo Acessível é um turismo 

de inclusão. O turismo acessível é também social e uma forma de não 

discriminação á acessos de qualquer natureza.  

 

O Ministério do Turismo tem buscado garantir a acessibilidade a todos, 
independentemente das diferenças, apoiando projetos que visem à 
acessibilidade urbana, à adaptação de atividades turísticas e à 
sensibilização e disseminação de orientações acerca da acessibilidade 
nos mais diversos setores ligados direta e indiretamente à atividade 
turística. (Brasil, 2015, s/p) 

 

O Ministério do Turismo, no que se refere às ações direcionadas às 

pessoas com deficiência, fez um estudo para levantar informações sobre a 

acessibilidade da infraestrutura turística dos principais destinos brasileiros e a 

partir desta iniciativa, criou cursos de capacitação profissional, para melhor 

atender aos cadeirantes e pessoas com dificuldade de locomoção. 

Percebesse que este tipo de turismo, vem evoluindo ao longo dos anos. 

Fazendo com que as pessoas se conscientizem com esta realidade. Quanto 

mais pessoas têm a oportunidade de viajar, mais a indústria do turismo recebe 

visitantes e novas receitas. Este é um mercado que cresce a cada dia. E para 

conseguir atender a esta demanda, as empresas de turismo devem estar 

informadas de algumas das principais barreiras que são vividas por 

viajantes/turistas com deficiência. 

A acessibilidade é um grande fator decisivo na oferta turística. Pessoas 

com necessidades especiais, são atraídas por espaços urbanos adaptados a 

pessoas com mobilidades reduzidas e outras incapacidades. E elas procuram 

por serviços especiais, que são aspetos básicos a serem integrados a cidade e 

espaços públicos para bem receber o turista. Esses conjuntos de serviços 

especiais e facilidades, irão permitir que pessoas com mobilidade reduzia, 
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desfrutem das cidades e atrativos turísticos, sem quaisquer barreiras ou 

problemas específicos que possam dificultar seu livre acesso. Treinar 

profissionais e qualifica-los, para receber pessoas com deficiência e\ou 

mobilidade reduzida, é aspecto importante para que uma cidade e seus atrativos 

se tornem hospitaleiros e acolhedores para todos, com autonomia e sem 

distinção1. 

Importante ressaltar que o turismo acessível ou também chamado de 

turismo de Inclusão, é uma política que já vem sendo implantada aqui no Brasil, 

e apoiada pelo Ministério do Turismo, que fez um estudo sobre acessibilidade, e 

a partir dele propõe uma série de medidas que visam promover a inclusão social 

e o acesso de pessoas com deficiência, aos benefícios da atividade turística, 

permitindo o alcance e a utilização dos equipamentos turísticos com segurança 

e autonomia. 

Facilitando esta inclusão de pessoas com deficiência na atividade 

turística, o estudo vai ao encontro das ações e iniciativas do Governo Federal 

que buscam defender e garantir condições de vida com dignidade, e a plena 

participação e inclusão na sociedade, e a igualdade de oportunidade a todas as 

pessoas com deficiência. 

 

(...) teve por objetivo identificar as características, comportamentos de 
consumo e necessidades dos turistas com deficiência (reais e 
potenciais), conhecendo suas percepções em relação à infraestrutura 
e ao atendimento nas cidades, as barreiras e empecilhos para a 
realização de viagens, suas expectativas e seus relatos de 
experiências positivas e negativa. (Brasil, 2015, s/p) 

 

Foi então criado e disponibilizado para o público, á partir deste estudo, 

cartilhas de turismo acessível, manual de orientações em turismo e 

acessibilidade, guia e livro novos rumos, legislação federal compilada a pessoa 

com deficiência, cartilha de convenção para pessoas com deficiência. Tudo isso, 

visando a inclusão de pessoas com dificuldade de locomoção e proporcionando 

autonomia, dignidade e igualdade o cadeirante. 

 

                                                           
1 Revista cientifica. Disponível em: <https://repositorio-aberto.up.pt /bitstream/ 10216/81800/ 
2/37570.pdf>. Acesso em 27 de jun. 2017 
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3 ACESSIBILIDADE 

 

Quando ofertamos um serviço, temos que levar em consideração que uma 

pessoa com deficiência motora, por exemplo, um cadeirante, irá frequentar o 

mesmo atrativo daquela pessoa sem nenhum tipo de deficiência. Desta forma, 

os espaços físicos devem estar adaptados e em perfeito estado para que se 

torne acessível para que todos.  

Por muito tempo a inclusão de pessoas com deficiência foi tratada como 

um problema isolado, colocando nas mãos da família e de entidades 

especializadas, a responsabilidade de cuidar e direcionar a vida dessas pessoas, 

o que gerava um empobrecimento dos contatos sociais, aumentando, assim, 

uma exclusão social e uma crescente desigualdade. Muitas famílias prendiam e 

escondiam seus familiares com deficiência não permitindo, desta maneira o 

convívio dos mesmos com a sociedade. 

Essa forma de tratá-los era muitas vezes por medo do preconceito de uma 

sociedade que impunha seu padrão de “normalidade” e de “capacidade”, por 

despreparo, ou por também achar que eles não eram capazes de dirigir a própria 

vida. Esta exclusão fez também com que muitos deficientes evitassem o convívio 

com outras pessoas e não exigisse seu direito de cidadão, vivendo assim à 

margem da sociedade. Sociedade essa que ao desenvolver seu espaço urbano 

não pensou na inclusão e no bem-estar dessas pessoas. Ocorrendo assim um 

círculo vicioso, onde não se desenvolve acessos e acessibilidade por pensar em 

um padrão de “normalidade” onde se exclui pessoas com deficiência, e por 

consequência pessoas com deficiência não saem de suas casas por não haver 

um espaço público/urbano acessível. 

Ao verificar estas questões percebemos que é notável nos últimos anos a 

preocupação e o entendimento da acessibilidade como elemento fundamental 

para inclusão de pessoas e para o bem-estar, onde hoje já é há muito refletido e 

entendido pelas autoridades.  

Analisando os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE 2010), sabemos que 6,2% da população brasileira tem algum tipo de 

deficiência. A Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) considerou quatro tipos de 

deficiências: auditiva, visual, física e intelectual. O estudo mostra também que 

1,3% da população tem algum tipo de deficiência física e quase a metade deste 
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total (46,8%) têm grau intenso ou muito intenso de limitações.  Esse último grupo, 

deficiente físico, é o alvo de nosso estudo. 

A acessibilidade é condição fundamental para inclusão dos deficientes e 

está intimamente ligada a cidadania. Com o intuito de promover a inclusão de 

pessoas usuárias de cadeiras de rodas na sociedade, observa-se não apenas 

as funções primárias do ambiente, como as atividades culturais, mas também as 

funções secundárias, como a interação entre os usuários. É o caso do Solar do 

Jambeiro, que tem como objetivo oferecer momentos de lazer e entretenimento 

a todos, porém, para as pessoas com deficiência, estes espaços significam um 

pouco mais, pois geram oportunidades de contato com outras pessoas e 

favorecem a inclusão na sociedade, através da arte, da música, da dança, da 

cultura. 

De acordo com a ABNT NBR 9050:2004 (Associação Brasileira de 

Normas Técnicas) que ..."estabelece critérios e parâmetros técnicos a serem 

observados quando do projeto, construção, instalação e adaptação de 

edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos às condições de 

acessibilidade". Ela também define o que é acessibilidade: 

 

Possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para 
a utilização com segurança e autonomia de edificações, espaço, 
mobiliário, equipamento urbano e elementos... acessível: Espaço, 
edificação, mobiliário, equipamento urbano ou elemento que possa ser 
alcançado, acionado, utilizado e vivenciado por qualquer pessoa, 
inclusive aquelas com mobilidade reduzida. O termo acessível implica 
tanto acessibilidade física como de comunicação, adaptável: Espaço, 
edificação, mobiliário, equipamento urbano ou elemento cujas 
características possam ser alteradas para que se torne acessível. 
(NBR,2004, p. 4) 

 

Estuando o espaço físico e observando o local, perceberemos se existem 

ou não obstáculos físicos e arquitetônicos que impeçam a locomoção dos 

cadeirantes no Centro Cultural Solar do Jambeiro. Alguns exemplos a citar 

destas barreiras físicas, são a inexistência de rampas de acesso para o segundo 

andar, escadas, desníveis do piso, portas e circulação estreitas, dificultando 

manobras da cadeira de rodas.  
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[...] diversidade humana, comtempla as diferenças individuais, efetua 
mudanças fundamentais nas práticas administrativas, implementa 
adaptações no espaço físico, adapta procedimentos e instrumentos de 
trabalho, treina todos os recursos humanos, na questão da inclusão. 
(SASSAKI, 2003, p.65) 

 

Sendo assim, será possível analisar se o Solar do Jambeiro é um espaço 

arquitetônico, acessível a cadeirantes, e não sendo, se pode ser adaptável.   

 

[...] adaptável: Espaço, edificação, mobiliário, equipamento urbano ou 
elemento cujas características possam ser alteradas para que se torne 
acessível, adaptado: Espaço, edificação, mobiliário, equipamento 
urbano ou elemento cujas características originais foram alteradas 
posteriormente para serem acessíveis. (ABNT, 2005, p. 5) 

 

Espaço adaptável, de acordo com ABNT_NBR_9050, significa remover 

barreiras arquitetônicas, urbanista e ambientais que impeçam a aproximação, 

transferência e locomoção de pessoas com mobilidade reduzida. 

 

3.1 A HOSPITALIDADE E A ACESSIBILIDADE 

 

A palavra hospitalidade, para Belchior e Poyares, inicialmente significava 

o tratamento cordial oferecido a amigos, estranhos e estrangeiros. 

A hospitalidade em uma cidade só existe se tiver três dimensões 

correlacionadas; acessibilidade, legibilidade e identidade. Todos os três 

elementos juntos vão proporcionar uma melhor compreensão para quem nela 

habita e quem está a passeio (GRINOVER, 2006, p. 30). 

A legibilidade de uma cidade, de um espaço urbano, entende-se como 

qualidade visual, por meio de estudos da imagem visual feita pelos seus 

habitantes. Esta imagem mental é uma referência de como as partes de uma 

cidade ou território podem ser reconhecidas e organizadas de uma maneira 

coerente (LYNCH, Kevin, 2007). 

 

... legível uma cidade, ou um território, quando os bairros, os marcos 
ou os caminhos pudessem ser facilmente reconhecíveis e agrupados, 
num modelo global... ( GRINOVER, 2007, p.145) 

 

A hospitalidade, basicamente, se refere a alimentação, hospedagem e 

entretenimento de eventos. A hospitalidade aplica-se nas dimensões 
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domésticas, comercial e publica. Vamos focar na dimensão pública que é o que 

se refere o artigo. 

Espaço público, pode ser entendido, de acordo com GRINOVER, como 

lugar de contato, de trocas e de culturas, assim como um espaço de coesão de 

identidade. 

 

A Hospitalidade é, portanto, uma relação espacializada entre dois 
atores: aquele que recebe e aquele que é recebido; ela se refere à 
relação entre um, ou mais hóspedes, e uma instituição, uma 
organização social, isto é, uma organização integrada em um sistema 
que pode ser institucional, público ou privado, ou familiar. (GRINOVER, 
2006, p.31) 

 

Para que exista hospitalidade, é necessário que as regras de uso sejam 

observadas para que todos tenham acesso aos equipamentos e serviços. A 

hospitalidade é também uma acolhida. Acolher é permitir a inclusão do outro no 

próprio espaço. Fazendo com o que o outro se sinta pertencente ao espaço, 

acolhido e bem recebido. Podendo se locomover sem se perder e no caso de 

cadeirante, que possa se locomover sem a necessidade de uma outra pessoa. 

 

O acolhimento, reminiscência da antiga hospitalidade adaptada à 
hospitalidade moderna é o conjunto dos comportamentos, das políticas 
e das técnicas praticadas para ter bom êxito na aproximação do turista 
(hóspede), no sentido de uma relação humana de qualidade, com o 
objetivo de satisfazer sua curiosidade, suas necessidades, gostos e 
aspirações, na perspectiva de desenvolver um encontro de trocas, de 
modo a estimular o conhecimento, a tolerância e a compreensão entre 
os seres humanos. (SEYDOUX, 1983, p.32) 

 

A informação, também é um mecanismo de hospitalidade, oferecer e 

receber informação é uma dádiva e torna-se sinônimo de “imagem da cidade”, 

de “identidade” e de qualidade urbana. A hospitalidade da cidade passa, ainda, 

pelo ordenamento geral das paisagens urbanas e pela organização dos lugares 

públicos (GRINOVER, 2006 p. 33). 

É fundamental o relacionamento construído entre anfitrião e hóspede, de 

acordo com Lashley. Onde analisa a hospitalidade, no aspecto da oferta 

comercial, como sendo o rumo para sua exploração. 

Para Camargo (2005), a hospitalidade sempre foi uma equivalência de 

pessoas e espaços, em que é possível manter práticas de hospitalidade em 

ambiente comercial.  
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Uma forma de inserção espacial preferida pelos seres humanos é a 

hospitalidade. Em relação ao urbanismo, a hospitalidade pode proporcionar 

expectativas culturais, dando maior importância ao uso das áreas verdes. 

(DENKER; ADA,2003, p. 14) 

De acordo com Dias, a sociologia urbana, tem muito a se beneficiar na 

ótica da hospitalidade, a qual entende a cidade como um todo e seus espaços 

de circulação e lazer, em especial, como receptivos da população local e 

turística. 

 

...a hospitalidade em si é um fenômeno muito mais amplo que não se 
restringe à oferta, ao visitante, de abrigo e de alimento, mais sim ao ato 
de acolher, considerado em toda a sua plenitude. Envolve um amplo 
conjunto de estruturas, serviços e atitudes que, intrinsicamente 
relacionados, proporcionam bem-estar ao hóspede. (DIAS, 2002, pag. 
39) 

 

Cruz divide hospitalidade em sociocultural, profissional, política e 

espacial. De acordo com Cruz, a hospitalidade sociocultural é uma análise 

centrada no indivíduo ou em uma coletividade, que pode ser voluntária ou não. 

A hospitalidade profissional, é preparada, planejada e treinada e se contrapõe a 

uma hospitalidade voluntária e amadora. A hospitalidade política é voltada a um 

fim predeterminado que envolve ações da iniciativa privada e do setor público. A 

hospitalidade espacial está vinculada ao território dos indivíduos com o espaço 

onde residentes e viajantes ocupam posições diferenciadas.         

 

4 O SOLAR DO JAMBEIRO 

 

O solar do Jambeiro fica situado no bairro de São Domingos, na cidade 

de Niterói, no Estado do Rio de Janeiro. Em 1872, o rico português Bento 

Joaquim Alves Pereira, construiu em meio à bela chácara arborizada, o Palacete 

Bartholdy ou Solar do Jambeiro, um amplo sobrado, revestido de autênticos 

azulejos de padrão, típicos das construções portuguesas. O Solar é um exemplar 

notável da arquitetura residencial urbana burguesa de meados do século XIX. 

De maio de 1887 a março de 1888, foi ocupado pelo pintor Antônio Parreiras 

que, em seguida, construiria sua residência própria, nas proximidades do solar. 

Em 1892, Bento Joaquim vendeu a propriedade ao diplomata dinamarquês 
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Georg Christian Bartholdy, que exerceu a função de cônsul do Brasil em 

Copenhagem. 

Tendo em vista as frequentes ausências decorrentes da atividade 

profissional de seu novo proprietário, ao longo de quase trinta anos, o belo 

sobrado foi alugado a famílias e utilizado em atividades diversas. Em 1903, 

sediou o Clube Internacional, agremiação de caráter recreativo cultural, que 

reunia a sociedade niteroiense e as colônias estrangeiras; entre 1911 e 1915, 

esteve alugado ao Colégio da Sagrada Família; em 1918, foi ocupado por Pedro 

de Sousa Ribeiro, da Guarda Nacional. Finalmente, a partir de 1920, a família 

Bartholdy passou a residir no palacete, sendo então realizadas consideráveis 

modificações no imóvel.  

Em 1950, Vera Fabiana Bartholdy Gad, filha do diplomata, adquiriu a parte 

pertencente a seus irmãos e em 1974, a propriedade foi tombada pelo Instituto 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Para que fosse preservado 

o imóvel e a história do local. Preservando a cultura, a memória e seu acervo. 

Transformando a chácara em Centro Cultural Solar do Jambeiro, aberto à 

visitação. 

 

O tombamento pode ser aplicado a bens móveis e imóveis de interesse 
cultural/ambiental em várias escalas interativas como a de um 
município, de um estado, de uma nação ou de interesse mundial, quais 
sejam: fotografias, livros, acervos, mobiliários, utensílios, obras de arte, 
edifícios, ruas, praças, bairros, cidades, regiões, florestas, cascatas, 
entre outros. Somente é aplicado a bens de interesse para a 
preservação da memória e referenciais coletivos, não sendo possível 
utilizá-lo como instrumento de preservação de bens que sejam apenas 
de interesse individual. O ideal num processo de tombamento é que 
não se tombem objetos isolados, mas conjuntos significantes. (Getúlio 
Vargas, Decreto-lei nº25,1937, p.7.) 

 

Após o tombamento, em 1975, sua proprietária faleceu deixando o Solar 

para seu único filho e herdeiro, Egon Falkenberg e sua esposa Lúcia. Foi Lúcia 

Piza Figueira de Mello Falkenberg quem primeiro deu utilização cultural ao então 

Solar Bartholdy, nele promovendo saraus literários e musicais, assim como 

exposições entre meados da década de 1970 e 1988. Neste último ano, foram 

leiloados todos os móveis, quadros e demais objetos de decoração.  Durante as 

décadas de 1980 e 1990, o Solar esteve fechado, sendo eventualmente 

arrendado para atividades inadequadas, o que acelerou sua descaracterização 

e deterioração. Em 12 de agosto de 1997, o Solar do Jambeiro foi desapropriado 
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pela Prefeitura Municipal de Niterói com o intuito de resguardar a sua integridade 

física e restaurar os aspectos arquitetônicos originais motivadores de seu 

tombamento. Em 22 de novembro de 2001, o Solar do Jambeiro foi aberto ao 

público após minucioso e exemplar processo de restauração realizado por uma 

equipe multidisciplinar coordenada pelo restaurador Cláudio Valério Teixeira. 

Hoje o Centro Cultural Solar do Jambeiro, é aberto ao público, 

proporcionando várias atividades culturais para a população de Niterói e seus 

visitantes, obedecendo sempre, as normas de preservação do Patrimônio 

Cultural de Niterói. Com o objetivo de democratizar, reconhecer e valorizar as 

memórias da nossa identidade cultural, democratizando o acesso a todos, 

inclusive aos portadores de deficiência física, nesse caso, os cadeirantes. Em 

observância as normas. 

 

5 PRÉ-REQUISITOS PARA A ACESSIBILIDADE 

 

De acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde, deficiência: "É 

toda perda ou anomalia de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou 

anatômica” (OMS, 1982, p. 6), a Incapacidade que “É dizer, toda restrição ou 

ausência (devido a uma deficiência), para realizar uma atividade de forma ou 

dentro dos parâmetros considerados normais para um ser humano. ” (OMS, 

1982, p. 6), e Invalidez que se conceitua como: 

 

Uma situação para um determinado indivíduo em consequência   de 
uma deficiência ou de uma incapacidade que limita ou impede o 
desempenho de uma função normal no seu caso (levando-se em conta 
a idade, sexo, e fatores sociais e culturais) (OMS, 1982, p. 6) 

 

Percebemos então, que a deficiência corresponde à restrição da função 

corporal, seja ela anatômica psíquica ou fisiológica. Já a incapacidade é 

relacionada com a ação, o impedimento do indivíduo, por algum motivo, seja ele 

por alguma deficiência ou por alguma doença, o qual não possa realizar alguma 

atividade autonomamente. 

A acessibilidade tem sido um assunto estudado e discutido por muitos 

estudiosos, talvez pelo número crescente de pessoas com algum tipo de 

deficiência, ou por cada vez ser mais claro que a diminuição de barreiras é 
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necessária para o bem estar de toda sociedade, pois todos nós precisamos ou 

vamos algum dia precisar, de uma sociedade e ambiente mais acessíveis, já que 

não somente os cadeirantes as necessitam, mas também os idosos, as crianças, 

as gestantes e pessoas que sofreram algum acidente e momentaneamente 

estão utilizando muletas ou cadeiras de rodas.  

É necessário entender que a incapacidade existe quando a relação entre 

pessoas com deficiência e o meio ambiente, essas pessoas se deparam com 

barreiras, sejam elas físicas, sociais ou culturais que impossibilitam seu acesso 

aos sistemas que estão disponíveis para os demais cidadãos. Portanto, 

podemos dizer que a incapacidade é a perda das oportunidades e a negação a 

igualdade. 

Precisamos identificar o que é um local acessível, para isso a 

ABNT_NBR9050, 2004, define o que é acessibilidade e suas vertentes:  

Para avaliar se um local é acessível a pessoas com mobilidade reduzida, 

especificamente no caso do presente estudo, os cadeirantes, precisamos 

apresentar os critérios para definir se um espaço é acessível e validar o espaço 

selecionado. Para que isso seja feito, precisamos seguir as regras da ABNT-

NBR 9050, que sugere, parâmetros para avaliar a acessibilidade de local público, 

para os cadeirantes. 

 

[...]3 Definições Para os efeitos desta Norma, aplicam-se as seguintes 
definições: 3.1 acessibilidade: Possibilidade e condição de alcance, 
percepção e entendimento para a utilização com segurança e 
autonomia de edificações, espaço, mobiliário, equipamento urbano e 
elementos. 3.2 acessível: Espaço, edificação, mobiliário, equipamento 
urbano ou elemento que possa ser alcançado, acionado, utilizado e 
vivenciado por qualquer pessoa, inclusive aquelas com mobilidade 
reduzida. O termo acessível implica tanto acessibilidade física como de 
comunicação. 3.3 adaptável: Espaço, edificação, mobiliário, 
equipamento urbano ou elemento cujas características possam ser 
alteradas para que se torne acessível. 3.4 adaptado: Espaço, 
edificação, mobiliário, equipamento urbano ou elemento cujas 
características originais foram alteradas posteriormente para serem 
acessíveis. 3.5 adequado: Espaço, edificação, mobiliário, equipamento 
urbano ou elemento cujas características foram originalmente 
planejadas para serem acessíveis. [...] (ABNT-NBR 9050, 2004, p. 2) 

 

Esta norma também especifica os seguintes requisitos, para que um 

cadeirante possa se locomover; será preciso a projeção mínima do piso de 0,80 

cm de largura e 1,20 centímetros de comprimento, que é o que mede uma 

cadeira de rodas (Ver figura 1). Para a área de circulação, a largura para 
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deslocamento em linha reta de pessoas em cadeira de rodas deverá ser de no 

mínimo 0,90, somente para o cadeirante e 1,50 para que um cadeirante se 

locomova ao lado de um pedestre. A medida de 1,80 centímetros para que dois 

cadeirantes possam se locomover lado a lado. (Ver figura 2).  A largura para 

transposição de obstáculos isolados (ver figura 3) com a extesão de no máximo 

0,40 m, deve ser de ser de 0,90 m. Para a área de manobra sem deslocamento, 

em movimento de 90º graus, a área mínima deverá ser de 1,20 centímetros por 

1,50 centímetros. 

 

Figura 1: Módulo de Referência (M.R.) Medidas de uma cadeiras de rodas 

 
Fonte: ABNT, 2004. 

 
 
 

 
 

Figura 2: Deslocamento em linha reta

 
Fonte: ABNT, 2004. 
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Figura 3: Deslocamento com rotação de 90º 

 
Fonte: ABNT,2004. 

 
 

A partir desses parâmetros, sugeridos pela ABNT-2004, podemos analisar 

o local a ser estudado e verificar se o mesmo é acessível aos usuários de 

cadeiras de rodas. Para isso, utilizamos além de recursos metodológicos, a 

pesquisa de campo, que foi de natureza observatória, e será detalhada adiante. 

 

6 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

O presente estudo é de natureza observatória, sistemática, exploratória e 

descritiva com o objetivo de familiarizar com o problema da pesquisa, 

explicitando o mesmo. 

Para que a pesquisa tenha um embasamento, foi necessário concluir 

algumas etapas. Uma das etapas, consiste na pesquisa de material didático 

bibliográfico, constituída por livros, artigos científicos, sites, dissertações. 
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A próxima etapa, foi feita uma pesquisa de campo, de natureza 

observatória sistemática, utilizando um roteiro, feito a partir das normas da ABNT 

de 2004, para identificar se o Solar do Jambeiro é um local acessível aos 

cadeirantes e se pode ser adaptado para tal. 

Foram realizadas também entrevistas com os responsáveis pelo Centro 

Cultural Solar do Jambeiro, com o intuito de compreender as intervenções, 

projetos, ações e atividades realizadas para atrair e garantir com segurança e 

autonomia a visitação de pessoas com algum tipo de deficiência e mobilidade 

reduzida. Analisando a acessibilidade no Solar e pesquisar se existem projetos 

e intervenções que estão sendo realizados para serem ofertados e satisfazer o 

turista com deficiência. 

6.1 ANALISE DA PESQUISA DE CAMPO 

 

A visita ao Centro Cultural Solar do Jambeiro, foi feita no dia 30/05/2017 

ás 8 horas da manhã. Chegando ao local encontramos os portões fechado e logo 

visualizamos um guarda na varanda do Solar que logo veio ao nosso encontro e 

informou que o Solar do Jambeiro abre diariamente das 9:00 horas da manhã 

até ás 18:00 horas com entrada gratuita. Resolvemos então voltar mais tarde no 

mesmo dia. Antes de ir embora, observamos que foi feita uma rampa de acesso 

em frente à entrada do Solar do Jambeiro, para facilitar o acesso de cadeirantes 

(Figura 4), entretanto, só há um ponto de ônibus quase em frente a entrada (uns 

10 metros), o qual é um fator facilitador para quem chega no local. Porém, só há 

uma linha de ônibus que faz o trajeto até o Solar do Jambeiro (Viação Ingá-

número 47). Este ônibus, sai de Santa Rosa, Vital Brasil, Centro e Ingá. Ao saltar 

do ônibus, a calçada nos chamou atenção, pois não tinha rampa de acesso para 

o cadeirante. Isto se transforma em um ponto extremamente negativo, pois na 

rua onde fica situado o Solar do Jambeiro, tem também, um museu chamado 

Museu Janete Costa e um restaurante Solar Do Jambeiro, o qual é de iniciativa 

privada e não faz parte do Centro Cultural Solar do Jambeiro. Repleta de 

atividades culturais tanto para a população de Niterói quanto para os visitantes, 

a rua Presidente Domiciano, não oferece meios para que um cadeirante possa 

se locomover com independência, dificultando o acesso do mesmo não só ao 

Centro Cultural Solar do Jambeiro, como também, a outros espaços públicos 
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disponibilizados para a cultura e entretenimento da população de Niterói e seus 

visitantes. 

 

Figura 4: Rampa de acesso 

.  
Fonte: Acervo pessoal, 2017 

 

Quando voltamos mais tarde, ás 10:00 horas, os portões já se 

encontravam abertos e percebemos o quão lindo é o Centro Cultural Solar do 

Jambeiro. Seu jardim, ocupa quase toda a sua extensão e é tombado pelo 

IPHAN. Daquela época áurea, só restou um exemplar, que é uma árvore 

chamada Jambeiro (Figura 5), tombada pelo IPHAN. Por isso, foi dado o nome 

ao Solar. Ao passar pelos portões do Solar do Jambeiro, andamos sobre uma 

“passarela sinuosa de cimento”, que se estende do portão até a entrada do 

casarão, facilitando a passagem de uma pessoa na cadeiras de rodas (Figura 

6).  

Figura 5: Jambeiro 

 
Fonte: Acervo Pessoal, 2017 
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Figura 6: Rampa sinuosa de acesso ao Solar 

 
Fonte: Acervo pessoal, 2017 

 

Terminando de andar por essa “passarela sinuosa de cimento”, chegasse 

a casa do Solar e se depara com uma escadaria de 5 degraus (Figura 7). 

Olhamos a nossa volta e ficamos perplexos por não avistar nenhum acesso para 

cadeirantes ou nenhum aparato para pessoas com dificuldade de locomoção. 

Subindo as escadas e perguntamos ao funcionário que estava na varanda, se 

pagava para entrar, e ele me respondeu que a entrada é gratuita. Só não poderia 

tirar fotos lá dentro com flash. 

 

 

Figura 7: Escada do aceso principal ao Casarão 

 
Fonte: Acervo pessoal, 2017 



23 
 

 

 

Perguntando informalmente, como eles fazem para receber cadeirantes 

no local, e se as escadarias eram a única forma de entrar no Solar. O funcionário, 

que pediu para não ser identificado, informou que ali no Solar do Jambeiro, o 

acesso para pessoas com mobilidade reduzida e cadeirantes, se fazia pela 

lateral e a pessoa entrava pelos fundos do Solar. Onde foi construída uma rampa 

para tal. Para chegar até esta rampa, tem que passar por um caminho de terra, 

que ainda não foi adaptado, por depender de autorização do IPHAN. E disse que 

a administração, orienta a todos os funcionários para quando chegar um 

cadeirante, chamar outros funcionários para juntos ‘levantarem” a cadeira de 

rodas e leva-la pra lateral, onde tem uma pequena rampa de acesso pela parte 

de trás do Solar (Figura 8). 

 

Figura 8: Rampa de acesso lateral 

 
Fonte: Acervo pessoal, 2017 

 

Na lateral do Solar do Jambeiro, o para cadeirantes, impressiona pois, 

para acessar essa ‘tal’ rampa lateral, é preciso que o cadeirante seja suspenso, 

com sua cadeira de rodas, por funcionários do Solar do Jambeiro e seja 

carregado por um caminho de terra batida até a rampa, que tem quase uns 90º 

graus de aclive. Sendo assim, impossível o acesso do cadeirante, sem ajuda de 

outros, ao solar do Jambeiro. 

Entrando na casa do Solar do Jambeiro, percebesse que se tratava de 

uma Centro Cultural de 2 (dois) andares, o qual estava com uma linda exposição 

de quadros. Avistasse um elevador no piso térreo que estava em manutenção. 

Este sendo o único acesso para cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida 
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ao segundo piso (Figura 9). Existe uma escada de madeira polida e encerada e 

em forma de caracol, a qual impossibilita que cadeirantes, mesmo com ajuda de 

terceiros, possam subir ao segundo piso e apreciar o restante da exposição 

(Figura 10).  

 

Figura 9: Elevador em manutenção 

 
Fonte: Acervo pessoal, 2017 

 

Figura 10: Escada em formato caracol 

 
Fonte: Acervo pessoal, 2017 

 

Terminando o tour pelo Centro Cultural Solar do Jambeiro, avistasse no 

primeiro andar, um único banheiro, que serve a todos os gêneros, sendo que 

este não é adaptado a cadeirantes (Figura 11). Perguntado, o funcionário do 

local, se existia outro banheiro, e com a afirmativa do mesmo, verifica-se que a 
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instalação não é adaptada para cadeirantes (Figura 12). Porém no local, já existe 

rampa de acesso para tais banheiros, só necessita de mobiliário. (Figura 13). 

 

Figura 11: Banheiro unissex dentro do Solar 

  
Fonte: Acervo pessoal, 2017 

 

Figura 12: Banheiro Masculino e Feminino na parte de trás 

 
Fonte: Acervo pessoal, 2017 

 

Figura 13: Rampa de acesso para os banheiros externos 

 
Fonte: Acervo pessoal, 2017 
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Na constituição brasileira, de acordo com o artigo 6º, todos tem o direito 

de lazer, não podendo este ser cerceado. Sendo assim, um Centro Cultural, 

aberto a todos os tipos de público, que abriga exposições e peças de teatro, não 

pode cercear esse direito a todos os indivíduos.  Quando abrimos um espaço a 

público, temos que adaptá-lo para que todos possam usá-lo sem distinção e 

principalmente, sem a ajuda ou ‘caridade’ de outros. Temos que pensar em 

inserir o indivíduo, seja qual for a sua deficiência e não exclui-lo do convívio 

social. 

6.2 ENTREVISTA COM GESTORES DO SOLAR DO JAMBEIRO 

 

Esta entrevista foi feita com o Diretor do Solar do Jambeiro, Euclides 

Pereira Duque e com seu assessor Pablo, os quais, foram muito solícitos em 

responder as perguntas. A entrevista foi gravada com autorização dos mesmos, 

para o dia 20/06/2017 às 10:00 horas da manhã. 

Perguntado sobre quais são as formas de atendimento ao público, o 

diretor respondeu que atendimento ao público pode ser de várias formas:  

 

Temos 3 turnos diários de guias que trabalham em dupla e que ficam 
na entrada para atender aos visitantes. Estes guias, também podem 
fazer visita guiada pela casa com quem se interessar, sem custo para 
o visitante. Estes guias são bilíngues. Temos também o atendimento 
por e-mail e o nosso telefone, que é um canal direto com o Solar. 

 

Os agendamentos para grupos são feitos por telefone e por e-mail. Pelo 

fato da nova diretoria estar a apenas 3 meses nesta gestão, eles preferem 

marcar uma reunião com os interessados antes de agendar. Assim “estreitamos 

os laços com quem vem nos visitar”. 

O jardim recebe muitas pessoas diariamente, como praticantes de Tai Chi 

Chuan. Há muita procura pra agendamento de piqueniques no jardim como 

festas de aniversário, “o que nos dá muita alegria, pois dá vida ao jardim”. Porém, 

existe um limite de 40 pessoas por evento no jardim, para que o mesmo não 

fique danificado, já que também é tombado pelo IPHAN. Inclusive, já foi orçado 

por um paisagista a revitalização do jardim incluindo rampas de acesso para 

cadeirantes na sua lateral, mas por ser tombado, é necessário autorização do 
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IPHAN. A diretoria pretende, com essas melhorias, receber todos os tipos de 

público com autonomia. 

O perfil dos grupos que visitam o Solar é formado por alunos de colégios, 

pessoas da terceira idade e turistas de outras cidades. Os gestores do Solar, 

atualmente, estão fazendo todas as exposições e saraus no primeiro piso para 

receberem os idosos, pois eles vão frequentemente em grupos ao Solar. Esta 

preocupação é para facilitar o acesso de todos os visitantes. O elevador, está 

em manutenção, sendo que, já foi feito um orçamento para consertá-lo e estão 

esperando a verba da prefeitura. 

Os projetos para adaptar o Solar para cadeirantes e pessoas com 

mobilidade reduzida, já estão sendo orçados, pois já foi feito um levantamento 

do que seria necessário, para que cadeirantes e pessoas com dificuldade de 

locomoção, se locomovessem com autonomia, não só no jardim, como também 

no primeiro e no segundo piso, incluindo os mobiliários dos banheiros. E estão 

esperando o aval da prefeitura e do IPHAN, para que o Solar, seja adaptável a 

todos os visitantes e seja, referência no que se refere a adaptabilidade.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo deste estudo foi verificar a existência da acessibilidade para 

cadeirantes no Centro Cultural Solar do Jambeiro. O objetivo principal foi 

alcançado a partir da pesquisa teórica, a qual foi a base para que a pesquisa de 

campo de natureza observatória e da entrevista com os gestores do Solar. 

Por meio da pesquisa de campo de natureza observatória, pode se 

perceber através de conversa informal com os funcionários e de análise própria, 

que o exercício da hospitalidade no local está caminhando a passos largos, junto 

com a enorme vontade de melhoria da nova gestão. 

Após a entrevista com os gestores, fica claro que apesar do Solar do 

Jambeiro ainda não se enquadrar nas normas de acessibilidade, pode se dizer, 

que em breve poderá receber cadeirantes, pois a nova gestão está fazendo 

mudanças necessárias e fundamentais pra adaptar o local. 

Foi possível identificar o real interesse da atual gestão em se adequar as 

normais da ABNT -NBR 9050, que sugere, parâmetros para que um local público 
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esteja acessível para os cadeirantes. Para que tal fato se torne realidade, é 

preciso que a prefeitura junto com o IPHAN, autorize as mudanças necessárias, 

que já foram orçadas pela atual gestão. 

Podemos verificar com os projetos realizados no Solar do Jambeiro e os 

que estão em andamento, para a adaptação, que é possível incluir na cultura e 

no lazer as pessoas com deficiência. Muitas vezes estas iniciativas em adaptar 

o espaço, colocar equipamentos que possibilitem a autonomia do cadeirantes, é 

uma prática de inserção, socialização e dignidade da pessoa que usa a cadeira 

de rodas e /ou que tem dificuldade de se locomover. 

Temos um caminho a ser percorrido até que realmente seja possível 

incluir o Centro Cultural Solar do Jambeiro, como referência em acessibilidade 

ao cadeirante e pessoas com dificuldade de locomoção.   
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