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RESUMO 

 

DUTRA, Renata Dias. OLHOS QUE TOCAM O CHÃO, CORPOS NA CONTRAMÃO: 

PCD,ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE NO CENTRO HISTÓRICO DA CIDADE DE 

GOIÁS. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Geografia do 

Instituto de Estudos Socioambientais, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2017. 

 

Esta pesquisa de mestrado teve finalidade analisar a acessibilidade e mobilidade dos 

espaços públicos localizados no centro histórico da cidade de Goiás- GO, em relação 

ao uso dos espaços e lugares pela pessoa com deficiência física. A cidade de Goiás 

apresenta como patrimônio histórico da Humanidade e construiu sua aparência 

arquitetônica, histórica e cultural com o perfil de cidade de mineração, predomínio 

religioso católico e construções marcadas pela escravidão. 

A cidade que outrora fora capital do estado, cresceu de forma não planejada 

urbanisticamente falando, foi mantido o centro histórico onde encontram-se 

monumentos e prédios que remontam o inicio da história do estado. No entanto, seus 

prédios que já passaram por diversas reformas, não contam com 

restaurações/adequações em prol da acessibilidade, tornando difícil o acesso para 

pessoas com deficiência física, tanto turistas, quanto residentes da própria cidade. 

Muitos de seus moradores que possuem algum tipo de deficiência física tiveram pouco 

acesso à cultura e lazer propiciado por seus museus, igrejas e outros espaços em 

decorrência das pedras, escadarias e rampas fora do padrão de acessibilidade. 

As barreiras que o centro histórico gera vão além da dificuldade de acesso ocasionada 

por barreiras físicas em decorrência da dificuldade de acessar seus espaços, mas da 

geração de barreiras atitudinais e constrangimentos diversos que afetam e os faz 

tentar evitar determinados percursos e não poderem desfrutar de festas tradicionais, 

até mesmo de cunho religioso entre outras. Com a presente pesquisa foi possível 

notar que Goiás é uma cidade que apresenta alto índice de inviabilidade de 

acessibilidade e de mobilidade, o que acaba por comprometer não apenas as pessoas 

que possuem deficiência física ou mobilidade reduzida, mas também toda a 

população, visto que investimentos de acessibilidade poderia intensificar o turismo e 

portanto a renda na cidade. 

As barreiras que o centro histórico gera vão além da dificuldade de acesso ocasionada 

por limites físicos em decorrência da complexidade transitável em seus espaços, mas 

da geração de barreiras atitudinais e constrangimentos diversos que afetam e os faz 

tentar evitar determinados percursos e não poderem desfrutar de festas tradicionais, 

até mesmo de cunho religioso entre outras. 

Trabalhou-se com ideia de que o capitalismo se entrelaça as mais variadas áreas da 

vivência humana, cujo corpo mercadorizado sofre interferências do espaço da mesma 
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forma que se tornou um espaço de biopoder e esse biopoder interfere nos espaços. 

Levando as considerações de que medidas de planejamento e reorganização urbana 

necessitam serem feitas e efetivadas para que assim o centro histórico e a cidade 

como um todo possa receber todo o público de forma igualitária, acessibilizar não é 

compreendido aqui como a única forma de melhorar as condições de vida das pessoas 

com deficiência física, mas sem dúvidas é um começo rumo à equidade, destruindo 

os muros do preconceito e da exclusão, derrubando ainda as barreiras invisíveis entre 

os ditos normais e as pessoas com possuem quaisquer deficiências físicas. 

Palavras- chave: Pessoas com deficiência física, centro histórico, acessibilidade, 

mobilidade, barreiras físicas. 

 

ABSTRACT 

 

DUTRA, Renata Dias EYES THAT TOUCH THE GROUND, BODIES IN 

CONTRAMÃO: ACCESSIBILITY AND MOBILITY IN THE HISTORICAL CENTER OF 

THE CITY OF GOIÁS. Dissertation (Master degree) - Postgraduate Program in 

Geography of the Institute of Socio-environmental Studies, Federal University of 

Goiás, Goiânia, 2017. 

 

This master's research aimed to analyze the accessibility and mobility of public spaces 

located in the historical center of the city of Goiás-GO, in relation to the use of spaces 

and places by the person with physical disability. The city of Goiás presents itself as a 

historical patrimony of Humanity and has built its architectural, historical and cultural 

appearance with the profile of a mining city, with Catholic religious predominance and 

buildings marked by slavery. 

The city that was once the capital of the state, grew in an unplanned urbanistic way, 

the historic center was maintained where monuments and buildings can be traced back 

to the beginning of the history of the state, however its buildings that have undergone 

several reforms do not count with restorations / adaptations in favor of accessibility, 

making it difficult for physically handicapped visitors and residents of the city itself. 

Many of its residents who have some kind of physical disability had little access to the 

culture and leisure provided by their museums, churches and other spaces as a result 

of stones, staircases and non-standard accessibility ramps. 

The barriers that the historic center generates go beyond the difficulty of access 

caused by physical barriers due to the difficulty of accessing their spaces, but the 

generation of attitudinal barriers and diverse constraints that affect them and makes 

them try to avoid certain routes and not be able to enjoy parties traditional, even 

religious, among others. With the present research it was possible to note that Goiás 
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is a city that presents a high rate of accessibility and mobility unfeasibility, which ends 

up compromising not only people with physical disability or reduced mobility, but also 

the entire population, since investments could intensify tourism and therefore income 

in the city. 

We have worked with the idea that capitalism intertwines the most varied areas of 

human experience, where the commodified body suffers interference from space in the 

same way that it has become a biopower space and this biopower interferes in spaces. 

Taking the considerations that urban planning and reorganization measures need to 

be made and carried out so that the historic center and the city as a whole can receive 

the entire public in an egalitarian way, accessibility is not understood here as the only 

way to improve conditions of the lives of people with physical disabilities, but without a 

doubt it is a beginning towards equity, destroying the walls of prejudice and exclusion, 

overcoming the invisible barriers between normal sayings and people with any physical 

disabilities. 

Keywords: People with physical disabilities, historic center, accessibility, mobility, 

physical barriers. 
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“A gente não faz ideia de como mudou até que a mudança já 

tenha acontecido.”  

                                                                               Anne Frank. 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Há pessoas que acreditam em fins surpreendentes, eu acredito em 

começos impulsionadores, toda história se inicia em algum lugar, por um motivo, um 

estopim. A construção de nossos caminhos se amarra a um começo banhado por 

algum sentimento, empatia, medo, angústia, raiva ou amor.  

Uma observação mesmo que infantil pode culminar em toda uma costura 

de atitudes de uma vida e dar inicio a uma história mesmo que primariamente 

inconsciente. Minha decisão em falar sobre acessibilidade e mobilidade se inicia em 

minha infância, o objeto de pesquisa foi adotado e para essa compreensão é preciso 

voltar no tempo. 

 

A linha invisível que costura passado e presente 

 

O mundo globalizado, veloz, o tempo se torna cada vez mais relativo, as 

coisas e os espaços são cada vez mais tomados por valores não sentimentais, mas 

econômicos. Todos os dias algo novo é inventado, algo novo circula e deixa o velho 

para trás, faz com que as pessoas criem ilusões e debilitações, objetos são trocados 

e considerados ultrapassados e meu medo pelas pessoas começa aí.  

Para entender melhor a pontuação feita no parágrafo acima, voltemos ao 

meu passado, minha infância... 

Quando criança, bem pequena, por volta dos 4 anos,  me recordo ainda 

como agora, tive um sonho e acordei aos prantos, nesse sonho eu estava bem 

velhinha, enrugada e andando devagarinho como a “vovó baía” (minha bizavó), chorei 

sentada ao colo de meu pai pedindo para que ele não me deixasse ficar velhinha! A 

resposta de meu pai foi óbvia, “ pode deixar filhinha, o papai não vai deixar você ficar 

velhinha”, eu acreditei e perdi o medo. 
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Alguns anos mais tarde meu irmão mais velho arteiro como sempre foi, 

fugiu de casa com um amigo e nesse percurso foi atropelado e quase perdeu o pé, 

passou por cirurgias e longos meses de tratamento. No dia da notícia me recordo bem, 

o médico alertou sobre a possibilidade de que ele perdesse o pé. Papai nunca havia 

chorado, mas chorou! Meu irmão ficou bem ao fim de alguns meses e voltou a andar 

normalmente, mas aquele medo de meu pai, assim como de minha mãe, me tocou de 

alguma forma, compartilhei o medo deles mesmo ainda sendo nova para de fato 

entender os riscos. 

Poucos anos após o susto com meu irmão, eu mesma experimentei ficar 

alguns dias sem andar em decorrência de um acidente de trânsito onde minha perna 

ficou destroncada, aqueles dias talvez tenham sido os mais longos de toda a minha 

infância. 

Já aos 13 anos de idade eu e minha família nos mudamos para a cidade 

de Goiás, campo da presente pesquisa, pois meu pai começava a se sentir idoso, 

mamãe concordou que a saída da capital faria bem para ele, voltar à presença de sua 

família numa cidade tranquila. Minhas idas para a nova escola na nova cidade muito 

me incomodavam, pois andar sobre as pedras e não tropeçar requer prática e 

costume. Eu chegava na escola com os dedos dos pés calejados e algumas vezes caí 

no caminho.  

Sempre que o vovô (pai de minha mãe) ia nos visitar tinha dificuldade de ir 

aos lugares tão bonitos que o centro de Goiás tem. E nas poucas vezes que o levamos 

ao Coreto, por exemplo, era preciso que duas pessoas o segurassem pelos braços e 

que os demais ficassem em volta em sinal de pronta ajuda, o fato é que em resposta 

às dificuldades quando vovô nos visitava, ficávamos mais em casa. 

Antes que eu seja perguntada agora, responderei o que os fatos têm em 

comum e onde estes se costuram com o linha invisível... 

Nós temos medo do dito “imperfeito”, temos medo de envelhecer, pois o 

mundo a cada dia se rejuvenesce, temos medo de sentirmo-nos como brinquedos 

quebrados, isso afronta o ego construído e imposto pelo capitalismo, pela sociedade, 

pelo narcisismo. E só passamos a pensar no Outro quando nos colocamos no lugar 

destes, quantos meninos como meu irmão não tiveram a sorte de salvar o pé com 

cirurgias? Perderam pés, pernas, quaisquer membros, quantas idosas como a vovó 

“Baía” andaram e andam por ai devagarinho a passos lentos? Quantos pais estão por 

ai já nas proximidades da vida idosa? Quantos vovôs visitam seus filhos e netos e não 
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podem desfrutar das belezas da cidade, do passeio pois o acesso lhe é dificultoso? 

Quantos obstáculos essas pessoas ultrapassam, contornam e chegam com certa 

dificuldade de locomoção aos seus destinos? 

Acredito que ter idosos em minha família, em ter vivido o choque do 

atropelamento de meu irmão, meu próprio acidente de trânsito fizeram nascer em mim 

a percepção das dificuldades que tantas pessoas possuem e que qualquer um pode 

vir a possuir as mesmas, a qualquer momento da vida! 

Talvez de forma egoísta ou ainda talvez de forma empática, surge em mim 

a vontade de tornar acessível tudo aquilo que me pareça excludente e essa 

certamente não é uma missão fácil e nem rápida. Com a vontade de ingressar no 

mestrado tive então a oportunidade de conhecer os trabalho do professor Eguimar, 

hoje meu então orientador, conheci o cartografias existências e com o incentivo e 

Eguimar, construí o projeto que me trouxe o inicio da realização de um sonho e a 

premissa de construir algo que sirva não apenas para mim, mas para os papais, vovós 

Baias, vovôs, irmãos e quaisquer pessoas que necessitem, mas espera... Creio que 

todos nós precisamos, se não hoje, talvez amanhã. 

 

Justificativas do caminho percorrido 

 

Os distintos espaços são mesmo que de forma sutil modificados por cada 

pessoa que desfruta do mesmo. As várias e rápidas modificações que o mundo tem 

sofrido nos últimos anos influência na mudança das cidades e em uma nova forma de 

organização do espaço, o que pode facilmente ser observado ao analisar os espaços 

públicos. 

Dito isso, reflete-se que a qualidade de vida se coloca como questionável 

mesmo com os avanços que a sociedade conquistou, as exclusões tornam-se um dos 

problemas das funções dos espaços. A cidade cresce e o cidadão fica para trás, 

dentre os exemplos de cidadãos que em vários momentos são deixados para trás, 

temos os que possuem deficiências, visto que as barreiras urbanísticas estão por toda 

parte, criando as barreiras físicas e atitudinais, causando angústias e sensação de 

não pertencimento aos espaços, grupos e lugares. 

Para Fonseca (2006) a forma como a população vê a pessoa com 

deficiência tende a influenciar ou determinar a inserção da pessoa com deficiência na 

sociedade, pois muitas vezes a impressão que as pessoas têm e que se reflete na 



20 
 

própria pessoa é a de “incapacidade”, de pessoa não produtiva, pensamento o qual 

bem sabemos é fruto de uma longa trajetória histórica que data de séculos onde não 

se acredita na produção possível por trás das deficiências físicas, como se todos não 

fossemos capazes de nos adaptar à adversidades. 

Diante do exposto é necessária não apenas a reformulação de espaços 

mas uma reeducação social de aprendizagem acerca da temática inclusão e 

acessibilidade, além de no caso da presente pesquisa uma nova análise acerca da 

palavra preservação. 

Pensemos juntos, se a funcionalidade dos espaços é servir ao cidadão, se 

o cidadão influência nos espaços e se entre os direitos fundamentais está o de ir e vir 

com facilidade de acesso. O presente trabalho busca compreender a relação das 

pessoas com deficiência e os espaços e suas barreiras no centro histórico e suas 

proximidades na cidade de Goiás. 

Para esse estudo e melhor compreensão, o trabalho se estruturou da 

seguinte forma: Considerações iniciais, onde buscou-se abordar a forma como se deu 

o nascimento da minha relação com o assunto (pessoa com deficiência ou mobilidade 

reduzida), a justificativa de escolha do objeto de pesquisa, dando sequência os 

princípios metodológicos e enfim a divisão do trabalho em três capítulos, sendo eles:  

Capítulo 01 A GEOGRAFIA QUE SENTE: ACESSIBILIDADE E 

MOBILIDADE, no qual discute-se a acessibilidade por um viés geográfico, do que se 

tratam os conceito acessibilidade e mobilidade e a forma como estes se exercem em 

cidades históricas, nascendo ai a dualidade entre pessoa com deficiência e sua 

acessibilidade em cidades históricas onde preservar parece ser sinônimo de excluir, 

além de abordar também o perfil geral das pessoas com deficiência física no Brasil. 

O Capítulo 02- SE AS PEDRAS FALASSEM: O CENTRO HISTÓRICO DA 

CIDADE DE GOIÁS E A PESSOA COM DEFICIÊNCIA, neste segundo capítulo trata-

se da forma como as pessoas com deficiência se instalam no centro histórico e a 

forma como este tende a agir como um vilão no quesito acessibilidade e mobilidade, 

questionando ainda a forma como o centro histórico exclui de si não apenas os 

residentes, mas os possíveis turistas que possam ter mobilidade reduzida ou 

deficiências físicas diversas e ainda a forma como a normatização deveria se dar 

mesmo no centro histórico uma vez que o direito de ir e vir e ter acesso a lazer é um 

direito de todos independente de suas condições físicas. 
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CAPÍTULO 03- GOIÁS PELOS OLHOS DA PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA, o último capítulo discute as cartas e mapas mentais produzidos pelos 

entrevistados que preferimos chamar de remetentes, onde estes descrevem suas 

histórias e cotidianos, a forma como se relacionam com o centro histórico e 

compartilham suas angústias em relação ao mesmo, o centro histórico se demonstra 

num todo como uma barreira, produtora de barreiras físicas e atitudinais, angústias e 

anseios, os olhos quem tocam o chão com um olhar de necessidade de 

acessibilidade/mobilidade descrevem os caminhos onde seus corpos parecem estar 

na contramão, construindo uma cartografia existencial carregada de mapas mentais, 

atalhos e desvios em busca de sentir-se, sentir equidade e igualdade de condições 

nas pequenices do dia como ir ao banco ou ao supermercado. 

 

 

METODOLOGIA 

 

Descobrir o caminho para onde se quer chegar requer decisões e estas são 

desafios, no entanto, quando enfim nos deparamos com a certeza de por onde 

caminhar, a estrada torna-se mais serena e aparentemente diminui as distâncias. 

Conseguir caminhar ao encontro das pessoas com deficiência física e suas 

relações com o centro histórico da cidade, que também vivi desde a segunda fase da 

infância, fez de mim não apenas pesquisadora mas participante, por esses motivos a 

presente pesquisa caracteriza-se como qualiquantitativa, sendo descritiva e 

exploratória, onde coloco-me também como observadora e participante no cenário de 

minha pesquisa. A coleta dos dados deu-se de forma a respeitar as condições das 

pessoas objetos do estudo, na produção de cartas que narrassem suas vidas e 

relação com a cidade/centro histórico e mapas mentais que auxiliassem outras 

pessoas na possibilidade de ver por outros olhos seus trajetos e cotidianos, houve 

ainda a coleta de dados advindos de referencial bibliográfico. Diante do objeto de 

estudo já considerado é de suma importância a utilização de mecanismos de coleta 

de dados. Sendo assim, utilizo como métodos de coleta a observação direta. 

 Para Ludke e André (1986) a observação é considerada o principal método 

na pesquisa qualitativa e caracteriza-se pelo contato direto do pesquisador com os 

sujeitos da pesquisa. As autoras também argumentam que por meio da observação 
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estamos sujeitos a negligenciar os resultados da pesquisa, caso não controlemos as 

interferências pessoais e culturais. Para que os riscos dessas interferências sejam 

minimizados, o pesquisador deve planejar toda sua observação, principalmente no 

que se refere ao “que” e “como” observar. 

E assim participei de várias festas locais, sentei-me no banco da Praça do 

Coreto por longas tardes e observei os entornos não apenas com olhos de residente 

da cidade mas de aluna, querendo aprender com o espaço, a paisagem e o lugar. 

O problema diagnosticado a partir da presente pesquisa se refere a vilania 

do centro histórico bem como das cidades em relação a exclusão das pessoas com 

deficiência e mobilidade reduzida. Em um mundo capitalista onde o corpo assume 

papel de mercadoria e de produtor de mercadorias, os espaços refletem o corpo tanto 

quanto o corpo reflete os espaços, o “imperfeito” gera exclusão e os espaços se 

desresponsabilizam de suas próprias deficiências, não servindo como pontes, mas 

como muralhas entre, o “normal”, “o belo”, “o capacitado” e o “incapacitado”. 

Desta forma, os pressupostos teóricos nascem da premissa de que o 

capitalismo é construtor de cidades que por si só são excludentes, e que por isso o 

centro histórico relata a aparência da sociedade do passado e suas não adaptações 

demonstram a sociedade do presente. Diante disso a deficiência não se encontra no 

corpo humano, mas nos espaços os quais são reflexos da forma como a sociedade 

lida com o corpo. 

Os espaços são construídos pela sociedade da mesma forma que estes 

constroem a sociedade e influenciam no corpo. A mercadorização do corpo faz nascer 

territórios e insere o corpo com o que Mondardo chama de Biopoder. Num momento 

social onde o Biológico expressasse como produtor de poder e criador de um novo  

território não mais externo 
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CAPÍTULO 01 

 

 

 

 

 

 

A GEOGRAFIA QUE SENTE: ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE. 

 

 

 

 

“É preciso amor 

Pra poder pulsar 

É preciso paz pra poder sorrir 

É preciso a chuva para florir 

 

Todo mundo ama um dia 

Todo mundo chora 

Um dia a gente chega 

E no outro vai embora 

 

Cada um de nós compõe a sua história 

Cada ser em si 

Carrega o dom de ser capaz 

      E ser feliz” 

      (Almir Sater) 
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1.0 A Acessibilidade pelos olhos da Geografia 

 

Indubitavelmente é notória a dificuldade que muitos pesquisadores 

enfrentam quando se trata de discutir as dimensões políticas e sociais de um campo 

público, urbano, e os aspectos formais e estruturais dos espaços públicos, tidos como 

concretos. De forma dialética, forma e conteúdo são ao mesmo tempo processos e 

produtos: São historicamente determinados e autocondicionantes. Na análise do 

espaço público urbano, forma e conteúdo são, portanto, indissociáveis, e uma 

discussão sobre tal assunto passa necessariamente pela difícil articulação entre os 

aspectos que dão concretude à esfera pública urbana e aqueles de cunho mais 

abstrato, que denunciam seu caráter subjetivo e o quão é necessária uma abordagem 

de cunho fenomenológico do problema. 

Uma abordagem assim de acordo com Alves (2015) passa inevitavelmente 

pela discussão da noção de cidadania e de ação política e, para falar em um conceito 

notoriamente geográfico, pela análise da acessibilidade. Esta última está intimamente 

ligada, na demarcação dos territórios urbanos, à alteridade, opondo-se a uma 

dimensão simbólica, e por conseguinte abstrata no que tange à consolides física dos 

espaços públicos urbanos. Devido ao fato de que a acessibilidade não é somente de 

caráter físico, mas também simbólica, e a apropriação social dos espaços públicos 

urbanos tem implicações que ultrapassam o design físico de ruas, praças, parques, 

prédios públicos, shoppings, entre tantos outros. 

Se é correto, que o adjetivo público diz respeito a uma acessibilidade 

generalizada e irrestrita, um espaço acessível a todos deve significar, por outro lado, 

algo mais do que o simples, acesso físico a espaços abertos de uso comunitário. 

Assim, que qualidades direcionam a apropriação social do espaço público na cidade 

atual? Como explanar a apropriação seletiva e diferenciada de espaços, que, na 

teoria, seriam/deveriam ser  acessíveis para todos? 

Lefbvre (1991) diz que a cidade sempre teve relações com a sociedade no 

seu conjunto, sua composição  funcionamento e elementos constituintes, assim como 

sua história, o que quer dizer que ela muda quando a sociedade muda, dependendo 

das relações de imediatice das relações diretas de pessoa para pessoa e dessa forma 

ela se coloca entre aquilo que pode ser chamado de ordem próxima e ordem distante. 

Onde a ordem próxima se refere as ações reflexivas do imediatismo e a ordem 
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distante se institui num nível dotado de poderes, ou seja, referente a ordem da 

sociedade regida a partir dos poderes de grandes instituições (como igreja e estado). 

Para Gleeson (1999) as pessoas com deficiência nas sociedades 

ocidentais atuais são amplamente reprimidas pela produção do espaço, e isso se deve 

em parte à sua exclusão das dialéticas e práticas que configuram as sociedades 

contemporâneas.  A despeito da expressão espacial da exclusão social e 

discriminação vivida por muitas pessoas com deficiência, o seu interesse era mínimo 

na Geografia, até a década de 1970. Para este mesmo autor o longo silêncio da 

Geografia sobre este aspecto tão profundo da experiência humana é singularmente 

perturbador. Segundo o mesmo “A deficiência é, simplesmente, uma experiência 

humana de vital importância que a Geografia não pode dar ao luxo de ignorar. A falta 

de colocar a deficiência como uma preocupação central só pode empobrecer a 

disciplina, teórica e empiricamente”. (GLEESON, 1999, p-1). Os primeiros debates 

sobre o tema foram chamados por Chouinard et al (2010) de Primeira onda. Neste 

princípio, as discussões eram concentradas em uma percepção individualista de 

deficiência e um desdém com relação a preocupação mais ampla com causas 

socialmente e espacialmente desenvolvidas. 

Passou-se a haver uma maior preocupação no aprofundamento dos 

interesses a esses temas a partir da então chamada Segunda onda de pesquisas, que 

se deram após 1990. No novo período emergente que emergiu pós 90, a averiguação 

sobre a exclusão material e a discriminação nos espaços públicos tornou-se mais 

significativa, da mesma forma que a valorização da relação entre deficiência e espaço 

tornou-se mais intrincada.  

Gleenson (199) diz que podemos destacar que a política da identidade na 

deficiência foi essencial para a Primeira onda de estudos. Já a investigação na 

Segunda onda retratou a ampliação e a complexidade do conceito de deficiência, 

fazendo surgir indagações sobre identidade e cidadania e a possibilidade de analogia 

de processos históricos de experiências com a deficiência em variados espaços. 

Diante do exposto essa pesquisa segue um viés geográfico e principalmente humano 

de tratar a temática Pessoa com deficiência e sua relação com uma fração de 

determinado espaço. 

É pretensão deste trabalho estudar a acessibilidade de pessoas com 

deficiência motora no centro histórico da cidade de Goiás e a relação dessas pessoas, 

com o espaço histórico. Ao fazer este recorte temático, pretende-se demonstrar que 
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é possível uma compreensão clara das desigualdades de acessibilidade no espaço o 

qual se insere o centro histórico e seus prédios, no qual se encontram igrejas 

históricas, museus, teatro, entre outros que representam história e cultura material.   

Alves (2015) concebe que, a deficiência está relacionada às experiências 

sociais de pessoas com alguma forma de debilitação física de um membro ou 

mecanismo do corpo, assim como a várias outras características humanas, tais como: 

idade, saúde, capacidade física e mental, ou ainda mesmo pelo status econômico, 

pela sua capacidade de promover algumas formas de restrição social ou privação 

material. Assim sendo, acredita-se aqui que a Geografia está apta para discutir e 

analisar tais questões do ponto de vista do contexto socioespacial específico que as 

pessoas com deficiência podem representar, produzir e reproduzir. 

Nessa concepção elaborada por Alves (2015) a Geografia da deficiência 

pode atuar em todas as escalas, da nação até o corpo, manifestando o que algumas 

pessoas devem ou não fazer, e assim executando poder de influência na estruturação 

de espaços físicos e institucionais e desenvolver a exclusão das pessoas, com o corpo 

“fora dos padrões”, das esferas da vida econômica, social, cultural, dentre outras. E, 

para gerar a extinção dessas práticas espaciais opressivas e também aprender  

conhece-las, de início é preciso explicar como e por que essas acontecem. 

Sposito (2013) explana que o papel do espaço urbano é extremamente 

relevante na formação e composição do espaço de cada pessoa, desde o 

entendimento sobre onde mora, estuda, dos mapas mentais que cada um possui com 

relação a seus cotidianos, até que tempo precisa dispor para realizá-los. E quando 

existe uma desigualdade dessa participação pode se dizer que as pessoas participam 

de forma precária da vida urbana, ou seja, de forma incompleta, precariedade ainda 

mais evidente no cotidiano da pessoa com deficiência, ainda mais se oriundas de 

classes menos favorecidas economicamente. Ditando assim que o acesso no urbo, 

nas vias, nos prédios e instituições se dá de forma ainda mais conturbada de acordo 

com as classes sócias e ainda mais se há um casamento entre classe menos 

favorecida economicamente e pessoa com deficiência ou com locomoção 

comprometida.  

O que nos ajuda a perceber e refletir a despeito de um processo 

contraditório, em que as cidades contemporâneas tendem a produzir uma 

homogeneização das relações sociais em alguns espaços, mas em contrapartida 

criam também espaços de exclusão, em que a falta do contato físico e da circulação 
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debilitam a escala do corpo no espaço urbano. Para Alves (2015) o corpo da pessoa 

com deficiência e sua busca por saúde e bem estar, está intimamente relacionado às 

questões biológicas e culturais, porém também, é influenciado pela sua fluidez no 

espaço da cidade.  

Por conseguinte, Souza (2007) destaca a necessidade de buscar incidir nos 

estudos referentes aos espaços urbanos da Geografia também a perspectiva dos seus 

habitantes e sua vivência cotidiana, deixando de apenas sermos espectadores de uma 

visão não participativa e trabalhar a interação entre as escalas do distanciamento e 

da aproximação, “[...] a solução, por conseguinte, não consiste em substituir 

meramente, de maneira absoluta, o “olhar de longe” pelo “olhar de perto”, pelo 

“mergulho no quotidiano”, mas sim em combinar as escalas (de análise e de ação) de 

modo a não abrir mão de nenhuma” ( SOUZA 2007). 

Diante dessa análise Caberia à Geografia, portanto, a compreensão das 

articulações entre essas escalas produzidas no âmago da sociedade. A escala do 

urbano, por exemplo, não está dada a priori, mas é resultado de um jogo de forças 

entre diferentes agentes sociais que procuram instituir os seus interesses políticos. 

Aqueles agentes que possuem maior mobilidade possuem o poder de saltar escalas, 

é o que defende Smith (2000). Deste modo Alves (2015) reflete que podemos afirmar 

que a escala do corpo, assim como a escala urbana, é socialmente construída. Por 

conseguinte, o lugar do corpo marca a muralha existente entre o eu e o outro, no 

sentido tanto social quanto físico.  

As questões referidas são importantes, sobretudo para a Geografia, porque 

apesar das leis que garantem acesso a todos, as pessoas com deficiência encontram 

na vida cotidiana uma organização espacial que pode bani-las deixa-las exclusas da 

experiência urbana, cultural e de lazer. Poderia ser levado também em consideração 

o próprio acesso a saúde, mas o enfoque principal do trabalho diz respeito a outro tipo 

de acesso, cultura, turismo e lazer.  

 

 

 

1.1 ACESSIBILIDADE 

 

De acordo com Bezerra (2010) a acessibilidade para pessoas com 

deficiência ou mobilidade reduzida insere-se no contexto mais amplo da promoção da 
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igualdade como um dos princípios básicos dos direitos humanos. O não acesso ao 

simples direito de ir e vir com autonomia deve-se tanto a uma inadequação da 

configuração dos espaços físicos como, à carência de políticas públicas voltadas para 

esta temática, aliada a falta de conscientização de profissionais, planejadores e 

gestores urbanos. 

É importante sabermos que são vários os determinantes que interferem e 

limitam a utilização do espaço urbano, como por exemplo: idade, estado de saúde, 

estatura, ou seja, pessoas com necessidades específicas. O compromisso com uma 

sociedade igual e justa se expressa pela definição de políticas, planos e ações 

governamentais e civis, que propiciem oportunidades e condições favoráveis de 

acesso e participação para todas as pessoas, respeitando e valorizando suas 

diferenças e principalmente suas necessidades. 

Todos nós somos iguais perante a lei, ou seja, os direitos dos cidadãos são 

os mesmos, porém o que muda são as condições para exercê-los. Dessa forma, é 

necessária a criação de condições para que estes se efetivem. Para que uma pessoa 

com deficiência possa exercer plenamente sua cidadania, se faz necessária à plena 

efetivação dos direitos humanos já reconhecidos. É no âmbito municipal que estas 

ações incidem diretamente na vida da população, possibilitando que os ambientes se 

tornem acessíveis a todos, democratizando o acesso. 

Leite (2011) diz que a inclusão é um processo de transformação, que se 

manifesta na mudança de atitudes, do comportamento, da administração, do 

atendimento da organização físico-espacial ao longo do tempo. Inclusão se manifesta, 

então através da acessibilidade.  Assim, a promoção da acessibilidade nos espaços 

da cidade precisa fazer parte do processo de planejamento e ordenamento do 

território, cabendo, portanto, aos Municípios incluir em seus instrumentos de 

planejamento e em seus instrumentos de regulação de uso e ocupação os requisitos 

de acessibilidade, direito a acessibilidade é um meio de garantir que as pessoas com 

deficiências ou com mobilidade reduzida possam desfrutar do direito de circularem e 

se movimentarem pelos espaços da cidade de forma plena e livre de barreiras. O 

direito de acesso ao meio físico da cidade, sobretudo para as pessoas com deficiência 

ou mobilidade reduzida foi assegurado na Constituição Federal brasileira e em 

diversas normas infraconstitucionais, no entanto, o que se constata ainda é a 

existência de inúmeras barreiras físicas que impedem que essas pessoas usufruam 
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do direito fundamental de se locomoverem livremente pelas calçadas, praças, 

edificações públicas e de uso coletivo. 

No que diz respeito ás inúmeras barreiras físicas, essas se refletem nas 

cidades e na forma como as mesmas se organizam assim como seus cidadãos se 

organizam. Em cidades “históricas” como no caso da cidade de Goiás existe todo um 

agrupamento de prédios históricos que se encontram no centro da cidade e não são 

pensados em meios de inclusão e facilidade de acessibilidade, apesar de datarem de 

séculos passados, já passaram por varias reformas, mas não se adequaram ainda 

para receber pessoas com deficiências ou pessoas com dificuldades de mobilidades 

(como idosos e gestantes). Existem diversas barreiras que dificultam ou impossibilitam 

a acessibilidade e a mobilidade no meio urbano. 

Leite (2011) diz que no passado todas essas barreiras eram genericamente 

classificadas como “barreiras arquitetônicas”  e só a partir da lei Nº 10.09800 que 

define barreira como sendo qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o 

acesso, a liberdade de movimento e a circulação com segurança das pessoas, 

classificando-as em: 

a) barreiras arquitetônicas urbanísticas – as existentes nas vias públicas e nos 

espaços de uso público; 

b) barreiras arquitetônicas na edificação – as existentes no interior dos prédios 

públicos e privados; 

c) barreiras arquitetônicas nos transportes – as existentes nos meios de transporte. 

d) barreiras nas comunicações – qualquer entrave ou obstáculo que dificulte ou 

impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagem por intermédio dos meios 

ou sistemas de comunicação, sejam ou não de massa. 

O Decreto n° 5.29604, que regulamentou essa Lei, define as 

barreiras como qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o acesso, a 

liberdade de movimento, a circulação com segurança e a possibilidade de as pessoas 

se comunicarem ou terem acesso à informação. E as classifica em barreiras 

urbanísticas: as barreiras existentes nas vias públicas e nos espaços de uso público 

e coletivo e nas áreas internas de uso comum das edificações de uso privado. 
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Enquanto isso, Lanchotti (2010) agrupa as diferentes barreiras de 

acessibilidade e mobilidade em 3 grupos, que são: Barreiras físicas, barreiras 

Tecnológicas e barreiras atitudinais.  

1- Barreiras Físicas : São elementos físicos, de qualquer natureza, produzidos ou 

naturais, existentes no interior de edificações públicas ou privadas, nos espaços 

externos às edificações, mas internos aos lotes e que sejam de uso comum, nos 

espaços urbanos e nos meios de transportes, inclusive o respectivo mobiliário de 

apoio ou comodidade pública. 

2- Barreiras Tecnológicas – São obstáculos gerados por evolução social de certa 

comunidade ou por avanços tecnológicos que não atenderam às limitações na 

mobilidade de algumas pessoas, limitando ou impedindo a acessibilidade aos 

espaços, objetos, determinados aparelhos, às comunicações, ao deslocamento, ao 

entendimento de certas situações. 

3-Barreiras Atitudinais – São posturas da sociedade em geral que geram entraves 

e que sejam causadas por atitudes de funcionários, moradores, comerciantes, 

profissionais liberais, os próprios indivíduos prejudicados ou qualquer pessoa da 

sociedade, por desconhecimento, despreparo, descaso ou ignorância, e que dificultem 

ou impeçam o acesso, a permanência, o manuseio, o livre deslocamento de pessoas 

com mobilidade reduzida a locais de uso comum ou qualquer outra atividade social 

que queiram realizar, participar, presenciar ou contemplar. 

Lanchotti (2010) nos leva a pensar que o impacto das barreiras, 

principalmente das barreiras físicas, encontradas pelas pessoas com deficiência ou 

com mobilidade reduzida nos espaços e nos edifícios de domínio público e privado 

impedem que elas expressem suas habilidades e, especificamente em nosso estudo, 

que elas consigam circular livremente. Portanto, a eliminação desses obstáculos, 

através da legislação, da disponibilização de instalações adequadas, do desenho 

universal e por outros meios, é considerada indispensável para obter a igualdade de 

oportunidades de acessos para elas. 

Em análise das classificações das diferentes barreiras de acessibilidade 

citadas por Lanchotti torna-se perceptível a modalidade de barreira mais encontrada 

em cidades históricas como no caso da cidade foco da presente pesquisa. A Barreira 

física,  é a mais encontrada na cidade de Goiás, principalmente em seu sítio histórico, 

foco da presente pesquisa, uma vez que a cidade se constitui de prédios históricos, 
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ausência de planejamento urbano e uma paisagem natural marcada por um relevo 

denso. 

De acordo com IPHAN (2014) a acessibilidade é entendida como a 

“facilidade disponibilizada às pessoas que possibilite a todos autonomia nos 

deslocamentos desejados, respeitando-se a legislação em vigor (inciso III do art. 4º 

da Lei nº 12.587/12). portanto, é a possibilidade de se alcançar com autonomia e 

segurança os destinos desejados na cidade, ir e vir sem obstáculos, em condição 

segura, nos espaços urbanos.  

O IPHAN reconhece as problemáticas de acessibilidade e mobilidade em 

áreas de centros históricos tombados ou não como patrimônio histórico da 

humanidade e diz que acessibilidade urbana e patrimônio cultural são temas 

complexos e que por isso necessitam de receber tratamentos cuidadosos e que os 

casos devem ser estudados separadamente e com profundida e atenção. 

A legislação brasileira garante o direito à memória e à cidade a todos, sem 
discriminação. É necessário ter em conta o respeito à história e às pessoas e 
buscar o equilíbrio, para que possam usufruir do patrimônio cultural das 
cidades. Acessibilidade urbana e patrimônio cultural são temas complexos 
que exigem um tratamento cuidadoso, não existindo receitas prontas a serem 
aplicadas. Com vistas à concretização dos direitos à acessibilidade urbana, 
não é possível desenvolver uma teoria que possa ser aplicada a todos os 
espaços consagrados patrimônio cultural. Cada caso deve ser estudado em 
profundidade, a fim de que se alcancem soluções específicas, úteis e 
adequadas. ( IPHAN 2014. P-16) 
 

 
Na lógica exposta pelo IPHAN incorporar a acessibilidade de forma 

universal ao patrimônio cultural de forma eficaz exige a análise do que é patrimônio e 

suas diversas faces, como: Contexto histórico, tipologias, materiais, funcionalidades, 

usos, composição estética. Arquitetônica e urbanística.  

Mas será mesmo que estética e composição podem ser levadas acima do 

conforto e bem estar do turista ou mesmo do residente local com dificuldades de 

acessibilidade/mobilidades? Se a cultura, o lazer, assim como o direito de ir e vir são 

para todos, faz mesmo sentido justificar as não transformações e reformas em 

espaços culturais e públicos em prol da estética? 

Nas cidades brasileiras que possuem áreas de interesse cultural, tombadas 
ou não, a mobilidade e acessibilidade urbana ainda são questões mal 
resolvidas. Muitos obstáculos físicos existentes são resultantes da 
implantação das cidades no território: topografia com declives acentuados, 
como em Ouro Preto, e espaços exíguos, como calçadas estreitas, becos, 
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pequenos largos. Às vezes, o pedestre, usuário ou turista, disputa espaço 
com o ciclista, o motociclista, o automóvel e os veículos de transporte 
coletivo, em ruas estreitas e sinuosas, com calçadas também estreitas e sem 
sinalização. As cidades do período colonial, como Goiás, apresentam 
revestimentos de pedras não niveladas, que ficam assim pela ação do tempo 
ou como resultado da circulação de veículos pesados. E outras apresentam 
desníveis que precisam de degraus para serem transpostos. ( IPHAN 2014.p- 
17) 
 

Justificativas como o período histórico em que se foi construído faz sentido 

para compreensão dos espaços, mas não para a permanência da exclusão de 

acessibilidade ocorrida em espaços. 

Ainda de acordo com IPHAN 2014 dentre os diversos problemas 

relacionados à mobilidade e acessibilidade urbana detectados nas áreas centrais das 

cidades que possuem conjuntos tombados, podemos destacar: Espaço público sem 

acessibilidade e com dificuldades de mobilidade e calçadas estreitas e irregulares 

dificultam o trajeto de pessoas, conflitos entre circulação viária (veículos pesados 

transitando nos lugares inadequados), exíguos espaços para pedestres (calçadas 

muito estreitas e com desníveis), presença de obstáculos sobre as calçadas, uso de 

espaços públicos como estacionamentos, deficiência de transporte coletivo e não 

atendimento a pessoas com dificuldades de locomoção, entre outros. 

Mesmo em lugares históricos consagrados de acordo com o próprio IPHAN 

deve haver adequações para atender as pessoas com dificuldades de locomoção, 

mas como vemos nem sempre essas adequações se fazem como deveriam. 

Se uma calçada é extremamente estreita e não proporciona conforto ao 
usuário, mesmo quando se trata de um espaço consagrado pelo tombamento, 
ela pode e deve ser alargada. As calçadas devem ter também, em alguns 
trechos, o meio-fio rebaixado – principalmente nos cruzamentos, para facilitar 
a travessia de cadeirantes. Em outros casos, é possível nivelar a calçada com 
a via, tornando o espaço compartilhado entre pedestres, ciclistas e veículos.( 
IPHAN 2014 p-20) 

 

Em contrapartida o IPHAN diz que devem ocorrer alternativas de visitação 

quando as intervenções (alterações no espaço em prol de mobilidade e 

acessibilidade) não puderem ser feitas, de forma a não se tornarem excludentes. 

Por isso, é importante ter alternativas de visitação quando as intervenções 
não podem ocorrer. Essas alternativas podem ser, por exemplo, no caso da 
impossibilidade de alterar um acesso central por escadarias, o acesso lateral 
por meio de rampas ou elevador. Entretanto, as soluções especiais não 
devem conduzir a soluções excludentes, criando circuitos exclusivos e 
secundários para determinados usuários. 



33 
 

 

A acessibilidade é um direito do cidadão e deve ser assegurada a ele, 

nesse quesito varias cidades históricas do Brasil ainda estão falhas de acordo com o 

próprio órgão responsável por seus reajustes e intervenções, e na cidade de Goiás 

existe todo um leque de lugares, prédios históricos e públicos que não possuem 

condições adequadas para a acessibilidade e isso torna os espaços excludentes.    

E em casos de cidades patrimônios é responsabilidade do IPHAN e da 

prefeitura municipal as medidas adequadas em relação à acessibilidade. 

É o Município, o principal responsável pela tomada de decisões e das ações 
executórias das políticas de acessibilidade. É o poder público municipal, a 
esfera de governo mais próxima do cidadão, e, assim, da vida de todos. Essa 
proximidade permite, ainda, maior articulação entre os vários segmentos que 
compõem a sociedade local e, também, a de organizações não-
governamentais, de representantes dos interesses privados na elaboração, 
implementação e avaliação de políticas urbanas.( LEITE 2011.p- 17) 
 

Sendo, portanto, o município o responsável pelo ordenamento territorial 

mediante controle do uso, sendo também responsável por formular a politica urbana 

e se fazer cumprir as funções da cidade, a proteção e a adoção de medidas efetivas 

por parte do Município em assegurar a acessibilidade em seus espaços “é, pois, dever 

indeclinável e se há concurso da União e dos Estados à consecução dessa tarefa, 

força é concluir que prepondera o interesse e o dever do ente público municipal” 

(LEITE 2011, pag- 18). 

Assim cabem aos municípios propiciar as pessoas que vivem em suas 

cidades o direito a acessibilidade. O direito à acessibilidade é, dessa forma, uma 

exigência constitucional que surge, atualmente, como um direito fundamental, 

notadamente para a pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. Para que essas 

pessoas possam realizar de modo pleno e irrestrito esse direito fundamental e 

compartilhar os aspectos positivos da urbanização, é essencial que lhes assegure a 

capacidade de circular pela cidade, onde se desenvolve parcela significativa de sua 

vida. 

É fato que o Município é o principal responsável pela tomada de decisões 

e ações executivas das políticas de acessibilidade e sem as devidas ações municipais 

os lugares que deveriam ser locais de convívio, lazer, trocas e compartilhamentos 

sociais, passam a ser locais de exclusão e produtores de barreiras atitudinais no 

intelecto das com mobilidade reduzida ou pessoas com deficiência física. 
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1.2 A compreensão de mobilidade 

De acordo com Aguiar (2010) quando se fala em mobilidade urbana inicia-

se tal assunto com a premissa de que basicamente se refere a facilidade/dificuldades 

de deslocamento tanto de pessoas quanto de bens nas cidades, seguindo essa lógica 

concluímos facilmente que os variados meios de transporte assim como o acesso do 

pedestre devem ser articulados facilitando da melhor forma o acesso do cidadão. 

Diante disso, interpreta-se  em primeiro contato que a cidade serve às 

relações do cidadão, o espaço se adequa ao ser humano, a mobilidade tem papel de 

facilitar a acessibilidade não de um, mas de todos. Portanto, no presente trabalho 

considera-se que a mobilidade assim como a acessibilidade liga-se a facilidade do 

(os) individuo (os) se locomover/deslocar/usufruir de espaços, assim, essa ação 

depende diretamente da forma como o espaço e sua relação com a sociedade vão 

oferecer as possibilidades de que o individuo consiga mudar de um lugar para outro, 

que nos fique claro então que a acessibilidade deve ser uma responsabilidade 

atribuída ao espaço e o espaço em questão é organizado pelas relações e interesses 

humanos. Leia-se, portanto, o exposto de que espaço e sociedade trocam 

invariavelmente suas influencias um sobre o outro. 

Dessa forma, a mobilidade não se prende só ao conceito de deslocamento, 

mas também considera as relações da pessoa com o espaço, com os objetos e os 

meios disponíveis para o deslocamento. E por essa razão é importante considerar os 

processos históricos, para que possamos entender como determinada cultura ou 

sociedade se relacionava com espaço e como esse espaço atendia aos seus desejos 

e às suas necessidades. (Ribeiro, 2014). 

 Teles (2014) acrescenta ainda que as perspectivas de diminuir ou banir 

exclusão de mobilidade são enormes desafios ao futuro do planeamento das cidades, 

tendo em conta que a cidade dever ser projetada incluindo estes novos conceitos, 

descartando a ideia de eliminação de uma simples barreira, dando lugar a um sistema 

de continuidade. As “imobilidades”  que desenham os territórios urbanos constituem 

um problema para o desenvolvimento das vilas e das cidades, e é urgente que a 

acessibilidade e mobilidade para todos seja um fator a ter em conta no planeamento, 

desenvolvimento e gestão nas diferentes escalas (nacional, regional e local). 
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No mundo capitalista, no entanto, a distorção de valores é algo entrelaçado 

à sociedade, a busca pela lucratividade e aumento dessa leva a transformação dos 

espaços pensando não no cidadão, mas no consumidor e na mercadoria. 

Os valores de uso são mais freqüentemente transformados em valores de 
troca, ampliando a economização da vida social, mudando a escala de 
valores culturais, favorecendo a alienação de lugares e de homens. 
(SANTOS, 1994,p.127) 

 

É comum do capitalismo a inversão entre solidariedade e direitos. Em 

suma, é comum entender feitios em prol de pessoas com deficiências ou parcelas 

menores da sociedade como atos de caridade/ solidariedade, quando na realidade se 

trata de direitos do cidadão, o direito de ir e vir com fácil acesso. 

Os direitos das pessoas com deficiência têm seu fundamento nos direitos 

humanos e na cidadania. No entanto, até antes da 2ª Guerra Mundial, os direitos 

humanos exerciam influência somente dentro dos Estados. Só após a 2ª Guerra 

Mundial iniciou-se a preocupação em internacionalizar os direitos fundamentais, 

sobretudo pela ineficiência da Liga das Nações e pelas práticas afrontosas a esses 

direitos durante este período. Desta forma, cria-se a Organização das Nações Unidas 

(ONU) e emerge a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão em 1948. O 

processo de internacionalização dos diretos humanos fez surgir uma série de 

documentos que buscam efetivá-los cada vez mais, tornando-os universais.  

Em 2 de julho de 2008, o Brasil promulgou a Convenção Internacional sobre 

os Direitos das Pessoas com Deficiência, organizada pelas Nações Unidas e já 

ratificada em outros 23 países. A iniciativa, que gerou o Decreto Legislativo nº 

186/2008, trouxe a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência a importante 

força de emenda constitucional. Embora não integre o texto constitucional, possui o 

mesmo status e encontra-se, ao lado das normas constitucionais, no ápice do 

ordenamento jurídico. 

Outro ponto importante neste documento é a premissa de garantia quanto 

à autonomia e o protagonismo das pessoas com deficiência na discussão das políticas 

públicas a ela relacionadas. 

No artigo 9 da referida Convenção é possível encontrar o seguinte texto 

sobre Acessibilidade, com intuito de possibilitar às pessoas com deficiência viver com 

autonomia e participar plenamente de todos os aspectos da vida, os Estados Partes 

deverão tomar medidas apropriadas para assegurar-lhes o acesso; em igualdade de 



36 
 

oportunidades com as demais pessoas, ao meio físico, ao transporte, à informação e 

comunicação, bem como a outros serviços e instalações abertos ou propiciados ao 

público, tanto na zona urbana como na rural. Estas medidas, que deverão incluir a 

identificação e a eliminação de obstáculos e barreiras à acessibilidade, deverão ser 

aplicadas, entre outras, a: 1. Edifícios, rodovias, meios de transporte e outras 

instalações internas e externas, inclusive escolas, moradia, instalações médicas e 

local de trabalho; e 2. Informações, comunicações e outros serviços, inclusive serviços 

eletrônicos e serviços de emergência. A partir da Constituição da República de 1988, 

a sociedade civil e o Estado passaram a priorizar o homem como um ser de direitos. 

O direito de acessibilidade das pessoas com deficiência representa a implementação, 

a efetivação dos princípios e objetivos traçados pela própria Constituição. 

Mas, nos vemos diante de ideias contraditórias as da constituição de 1988 

quando analisamos o grau de acessibilidade das cidades brasileiras, escolas, prédios 

históricos entre outros, 29 anos depois da citada constituição pouco foi realmente feito 

em prol dos direitos e do conforto do deficiente físico ou pessoa com dificuldades de 

locomoção. É necessário ressaltar que se encaixam no grupo pessoas com 

deficiências não apenas aqueles nascidos com as mesmas, mas qualquer pessoa que 

pode vir a se tornar deficiente ou se encontrar em situação de necessidades especiais 

temporárias como no caso das gestantes, os acidentados, e idosos. Em suma de 

acordo com Bandini et al (2016) qualquer um pode vir a se tornar uma pessoa com  

deficiência física ou estar em papel mobilidade reduzida mesmo que de forma 

temporária. 

De acordo com Bezerra (2010) As diferenças entre pessoas não se limitam 

apenas às características individuais, inerente do ser humano: étnicas, psicológicas e 

sociais, que não exigem mudanças ou transformações para o convívio social. Incluem 

principalmente as diferenças pessoais resultantes de deficiências e que trazem 

inúmeras consequências causadas pela discriminação, exclusão e pela omissão e/ou 

negação de direitos. Bezerra esclarece ainda que as pessoas com deficiência também 

podem ter sua mobilidade reduzida por idade, gravidez etc.  

As deficiências que agrupam as pessoas com mobilidade reduzida foram 

divididas em cinco grupos pelo Decreto Federal nº 5.296/04, com as seguintes 

definições: deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos 

do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se 

sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, 
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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; deficiência auditiva: perda bilateral, 

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

frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz; deficiência visual: cegueira, ou 

a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores; deficiência mental: 

funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes 

dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades 

adaptativas; deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências. São várias 

as características das pessoas com mobilidade reduzida e que devido ao seu estado 

temporário ou permanente necessitam se adequar a alguns espaços que não foram 

planejados para servir a cidadãos com deficiências e que, portanto, dificultam a 

mobilidade dentro das cidades e de seus espaços. 

Nesse sentido, de acordo com AGUIAR (2010) a mobilidade urbana 

basicamente diz respeito à facilidade de deslocamento de pessoas e bens dentro das 

cidades. O conceito de mobilidade urbana é amplo e envolve articulações intermodais 

onde os variados meios de transporte precisam ser planejados de forma a se 

complementarem. Mas se analisamos apenas o termo mobilidade que significa 

facilidade de se mover, compreendemos que isso faz parte das necessidades de 

qualquer pessoa e assim o meio de locomoção ou (auto locomoção) a pé passa a 

assumir destaque na presente pesquisa. E é pensando na diversidade de vezes que 

os termos mobilidade e acessibilidade se intercruzam compreende-se que  ambos são 

complementares e chegam a ser confundidos, mas de forma bem sucinta Aguiar 

(2010) diz que essa confusão/mistura dos termos acessibilidade e mobilidade pode 

ser explicada pelo fato de que quando se aumenta o nível de acessibilidade a 

determinado espaço, espera-se aumentar também as condições de mobilidade 

oferecidas. 

 

1.3 ACESSIBILIDADE EM CIDADES HISTÓRICAS: UMA DUALIDADE 

 

Ter acesso a sítios históricos/centros históricos é um direito, no entanto é 

também um desafio garanti-lo, quando o foco em questão se trata de cidades 

históricas. “Patrimônio Histórico” pode ser definido como bem material, natural, ou 
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imóvel que possui significado e importância artística, cultural, religiosa, documental ou 

estética para a sociedade, ou seja, de grande importância para que as pessoas 

possam ter acesso e reconhecer-se na sua própria história.  

De acordo com JOKILEHTO (2002 p-14), mundialmente, a UNESCO 

(Organização das Nações Unidas para a Cultura, Ciência e Educação) é o órgão 

responsável pela definição de regras e proteção do patrimônio histórico e cultural da 

humanidade.”. 

 A “cidade histórica” pode ser definida como aquela portadora de um  centro 

histórico ou mesmo núcleo histórico, compreendido como um espaço vivo, em 

constante transformação, no qual as marcas da passagem do tempo se fazem ainda 

presentes em construções que expressam valores históricos e estéticos. 

Monumentos e sítios históricos são insubstituíveis e é necessário garantir 

sua preservação para futuras gerações por questões históricas e ou culturais, no 

entanto o acesso a esses espaços é também  um direito de todos os cidadãos e essas 

barreiras dificultam o pleno acesso das pessoas, não possibilitando que estas se 

tornem cidadãos no pleno gozo de seus direitos e deveres( ou seja em vários casos e 

lugares não são de acesso para todos), causando uma segregação física. Além disso, 

as cidades históricas são espaços plurais e de grande interesse para o turismo cultural 

pelos seus atrativos culturais. 

 De acordo com JOKILEHTO (2002) as edificações, tradições, tornam as 

cidades históricas diferentes frente ao olhar de seus moradores e visitantes. Outro 

ponto a ser tratado é o fato do dinamismo que envolve a economia local, através do 

turismo cultural que se torna essencial para o desenvolvimento econômico e social do 

lugar. As primeiras noções de Patrimônio Histórico no Brasil datam do século XVIII, 

até então, as ações voltadas diretamente à preservação de monumentos eram 

bastante esporádicas e visavam apenas à conservação dos bens clérigos e 

aristocratas. 

 No Brasil, com a revolução de 1930, as questões referentes à identidade 

nacional assumiram papel de destaque, e foi quando iniciaram oficialmente, às 

políticas públicas destinadas à preservação do patrimônio histórico e artístico. Data 

de 1933 o decreto nº 22.928, primeira norma federal em que o governo toma iniciativa 

de uma política preservacionista. (OLIVEIRA; VALENTIM e SERRA, 2008) Segundo 

a Lei Estadual nº 1.211/53 têm-se a seguinte definição sobre o Patrimônio Histórico, 

Artístico e Natural do Estado do Paraná: Art. 1º - Constitui o Patrimônio Histórico, 
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Artístico e Natural do Estado do Paraná o conjunto dos bens móveis e imóveis 

existentes no Estado e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua 

vinculação a fatos memoráveis da história do Paraná, quer por seu excepcional valor 

arqueológico ou etnográfico, bibliográfico e artístico, assim como os monumentos 

naturais, os sítios e paisagens que importa conservar e proteger pela feição notável 

com que tenha sido dotado pela natureza, ou agenciado pela indústria humana. 

Para Choay (2001, p.11), patrimônio histórico: 

 

designa um bem destinado ao usufruto de uma comunidade que se ampliou 
a dimensões planetárias, constituído pela acumulação contínua de uma 
diversidade de objetos que se congregam por seu passado comum: obras e 
obras primas das belas artes e das artes aplicadas, trabalhos e produtos de 
todos os saberes e savoir-faire dos seres humanos.  
 

Segundo o programa Monumenta (2005, p. 20), Patrimônio não tem 

definição em si, é compreendido como produção de sentido, a preservação patrimonial 

é um ato político, pois representa a produção de uma visão do passado, entre varias 

possíveis. “Representa uma narrativa sobre o nosso passado e é preciso entender 

como essa narrativa se constitui e o que representa hoje para nós, para que possamos 

recompô-la, negá-la ou apresentar alternativas”. Em razão da procura turística, as 

cidades históricas ficam sujeitas ao impacto da visitação turística, por isso a 

necessidade de um planejamento e adequações que garantam desenvolvimento 

econômico local e conservação do patrimônio, além da avaliação para fornecimento 

de acessibilidade, tornando os espaços acessíveis a todos independentes da sua 

condição física.  

Conforme o entendimento da UNESCO, a salvaguarda das cidades 

históricas necessita constituir “uma obrigação para os governos e cidadãos dos 

Estados em cujo território se encontra”. Para isso, há que se formularem políticas 

capazes de adaptá-las às exigências da vida contemporânea, sem comprometer os 

valores ali contidos (IPHAN, 2004, p.221). Porém uma das dificuldades em se prover 

acessibilidade em cidades históricas, é que estas não foram planejadas para receber 

pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, tornando o deslocamento destas 

pessoas uma atividade muitas vezes periculosa, na realidade estas tiveram seus 

nascimentos em períodos remotos onde as ruas eram construídas para outros meios 

de locomoção, outro público, outro perfil de sociedade. 
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Destarte, para tornar um espaço acessível é preciso uma grande pesquisa 

para verificar o que pode ou não ser modificado e onde podem ser feitas essas 

intervenções. Ou seja, as intervenções deverão ser cuidadosamente planejadas e 

para que se busquem soluções que proporcionem o mais alto nível de acessibilidade 

ao passo que sejam preservados os recursos e materiais que transmitem um 

significado histórico da propriedade. Jester e Park (1993) abordam que a autonomia 

e a acessibilidade física em propriedades históricas podem ser conseguidas com 

planejamento cuidadoso, consulta a especialistas e projeto sensível. Recomendam 

identificar e executar modificações de acessibilidade que protejam a integridade e o 

caráter histórico das propriedades a partir de três aspectos: rever o significado 

histórico da propriedade e identificar suas características; avaliar a propriedade 

existente e requerida ao nível da acessibilidade; avaliar opções de acessibilidade 

dentro de um contexto de preservação.  

As reformas realizadas com intuito de fornecer acessibilidade, são 

contribuições contemporâneas, por isso, é necessária avaliação para levar em 

consideração que os elementos a serem acrescidos devem ser compatíveis quanto à 

proporção, materiais e características dos monumentos e espaços históricos. 

Segundo Miranda e Novaes (2008), o direito de acessibilidade aos bens culturais 

encontra fundamentos, ainda, no princípio da isonomia e no princípio da fruição 

coletiva do patrimônio cultural, segundo os quais todos os cidadãos devem ter iguais 

condições de conhecer, visitar e obter informações sobre os bens integrantes do 

patrimônio cultural nacional. 

É imprescindível que não esqueçamos que idosos estão inclusos tanto na 

mobilidade reduzida quanto na dificuldade de acessibilidade e é ainda mais importante 

segundo Feijó (2002) enfatizar que a população idosa em nosso país e no mundo tem 

aumentado. 

Ao considerar que, dados do Censo 2010 (IBGE, 2011) apontam, no Brasil, 

constante crescimento da população idosa e de pessoas com deficiência, estimando 

quantitativo atual destas pessoas de 12% e 23,91%, respectivamente; para Feijó 

(2002), mais de metade das pessoas com deficiência em todo o mundo faz parte da 

população economicamente ativa; percebe-se o expressivo contingente populacional 

de pessoas que precisam ter seus direitos de cidadãos efetivados, com possibilidade 

de participar, com segurança e conforto, de atividades ligadas a educação, trabalho, 

cultura, moradia, turismo e todas as desenvolvidas em espaços de preservação 
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histórico-culturais. Tais ponderações configuram-se como de grande interesse 

nacional e internacional. Ao analisarmos numa lógica de capitalização cultural (ou seja 

numa logica de lucratividade com a cultura e o turismo, ao barrar ou dificultar a 

mobilidade e acessibilidade para idosos e pessoas com deficiências físicas a 

sociedade está além de tudo reduzindo as chances de lucratividade de um lugar ou 

cidade). 

Do ponto de vista de VINÃS (2003), restaurar é reparar mecanismos 

etéreos, para que de certo ponto o objeto tratado/restaurado possa ser melhor que 

antes, ser mais útil em vários aspectos, fazer funcionar como símbolo ou como 

documento melhor do que o faz agora do mesmo modo que quando se conserva, se 

pretende garantir essa eficácia. Assim, pode-se afirmar que a Teoria Contemporânea 

da Restauração é primordialmente funcional. Diferente de outros enfoques, não 

estabelece a verdade como fim último, e sim a eficácia funcional dos objetos, que para 

os objetos de Restauração incluem a eficácia simbólica ou historiográfica.  

VINÃS (2003) considera ainda como aceitável introduzir elementos 

contemporâneos a bens de Restauro e partindo dessa ideologia que a possibilidade 

de realizar intervenções com fins de acessibilidade física em ambientes considerados 

patrimônio histórico e cultural pela afirmativa dessas ações contribuírem para o uso 

desses espaços, reforçando-os como símbolos de uma nação, por possibilitarem 

amplo acesso e uso pela população, indiscriminadamente. Permitindo que maior 

quantidade de pessoas apreenda os significados históricos e culturais da nação a 

partir do usufruto desses ambientes e demais elementos que compõem os mesmos. 

MONTEIRO et al (2013) diz que um bom exemplo nacional de projeto de 

acessibilidade física em patrimônio cultural e que trouxe consigo grandes ganhos foi 

a intervenção realizada no Cristo Redentor na cidade do Rio de Janeiro- RJ. O qual 

foi tombado em 1973 pelo IPHAN e em 1990, pelo município do Rio de Janeiro e, em 

2007, eleito uma das 7 novas maravilhas do mundo, o monumento do Cristo Redentor 

é um espaço no qual a acessibilidade foi incorporada sem prejudicar o caráter histórico 

e cultural do local. Pelo contrário, o acesso facilitado ao mirante contribuiu para 

aumentar o número de pessoas que passaram a visitar este importante monumento 

brasileiro.  

Áreas urbanas de valor patrimonial são fatos históricos, culturais, estéticos, 

sociais e econômicos produzidos coletivamente, em longo processo de construção. 

Masson et al (2000) apontam que ambientes considerados Patrimônio Histórico e 
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Cultural são tradicionalmente poli funcionais. A tendência à monofuncionalidade os 

desequilibra e os atrofia, como também o seu entorno, sua cidade, impossibilita e 

excluem visitantes e dificulta ou diminui suas possibilidades de rendas. 

Monteiro et al (2013) diz que apesar da necessidade tanto econômica 

quanto humana de que haja acessibilidade para todos em lugares e monumentos 

históricos ao se fazer um levantamento de dados a partir de pesquisas bibliográficas 

e documentais conclui-se que as condições de acessibilidade física em locais 

considerados Patrimônio Histórico e Cultural no Brasil e no mundo, os direitos de ir e 

vir de pessoas com restrição de mobilidade ainda são tolhidos por ambientes que 

desconsideram a variedade de características, habilidades e limitações dos usuários 

e que “avaliar opções da acessibilidade física dentro de um contexto de preservação” 

se faz necessário. No entanto OLIVEIRA (2011) diz que o planejamento Urbano não 

é revolucionário muito embora seja necessário, esse planejamento se constitui como 

uma das formas e caminhos em direção a uma real inclusão das pessoas com 

deficiência física e integração dessas ao acesso a cultura e lazer. 

Em contrapartida a cidade em si é excludente, desde períodos remotos de 

sua história e a modificação desse perfil de sociedade requer tempo, educação de 

qualidade e a melhor organização dos espaços para a acessibilidade, como uma 

medida mais rápida. 

É preciso que seja compreendido pela sociedade num todo, municípios e 

de forma nacional e internacional é que permitir/gerar a acessibilidade física a todos 

os locais, e isso inclui os de caráter histórico e cultural, vai além da simples instalação 

de rampas ou elevadores. As pessoas com restrição de mobilidade precisam sentir-

se, de fato, integradas às atividades de sua cultura e história. Caso contrário à cultura 

estará também servindo como meio de exclusão e a mesma deve justamente incluir e 

gerar sentimento de pertencimento ao cidadão. Alguns autores como Bins Ely (2004) 

defendem que a integração é também um ato de humanização. 

 

A integração pode ser encarada como a humanização dos ambientes. 
Conforme consiste na qualificação do espaço construído de forma a prover o 
usuário, foco central de todo projeto, de conforto físico e psicológico, a partir 
de atributos ambientais que tragam sensação de bem-estar. Esses atributos 
provocam estímulos sensoriais e evocam respostas no comportamento e nas 
atitudes dos usuários. (ELY 2004 p- 11), 
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Monteiro (2013) compartilha da ideia de Ely a respeito do sentimento que a 

acessibilidade propiciada num dado lugar tende a causar em seus visitantes, em suma 

o autor diz que se uma pessoa com necessidade de utilização de muletas viaja com 

sua família e num dado museu tem acesso a todas as áreas assim como seus demais 

familiares sem nenhum tipo de restrição de mobilidade ele tenderá a se sentir bem, 

incluso. E que, portanto, a limitação física não deve ser empecilho para que usufrua 

de quaisquer espaços, o mesmo se aplicaria segundo o autor a pessoas que 

necessitem de cadeiras de rodas , pois se um usuário de cadeira de rodas decidir 

passear sozinho num determinado sítio histórico, os caminhos e dispositivos de 

acesso e uso deverão permitir que ele usufrua dos ambientes e bens históricos e 

culturais com autonomia e segurança.  E se com constância ele necessitar de ajuda 

de terceiros para subir uma rampa que obviamente foi mal projetada ou mal executada 

esse visitante provavelmente se sentirá constrangido e possivelmente não mais 

retornará aquele lugar, assim como não concluirá seu inicial objetivo de passeio. 

O autor defende que é possível eliminar as deficiências e limitações mesmo 

sem que elas deixem de existir. 

 

A sensação de limitação percebida pelas pessoas com restrição de 
mobilidade depende das condições de acesso e deslocamento dos espaços. 
Quando estes dão condições às pessoas para realizarem suas atividades em 
condição de igualdade aos demais, as deficiências e limitações são 
eliminadas, ainda que não deixem de existir. (MONTEIRO et al 2013 p- 148) 

 
 

No entanto discutir a possibilidade de melhoria em relação à acessibilidade, 

mobilidade, requer também a compreensão de que a sociedade está inserida dentro 

de modelo econômico capitalista, onde pessoas e espaços são mercadorias e mão de 

obra. Diante disso justifica-se a construção dos espaços ainda pouco pensados na 

inclusão em decorrência da leitura capitalista sobre as pessoas com deficiência como 

incapazes e assim improdutivos. 

Partindo desse pressuposto histórico, em nosso entendimento, a raiz de 
praticamente todas as formas de exclusão e, consequentemente, de 
preconceito e de discriminação contra as pessoas com deficiência se 
encontra na ideia historicamente construída de que elas são inúteis para o 
trabalho. São inúmeros os exemplos relatados pela literatura especializada 
pontuando fatos em que se consideram essas pessoas como um “peso 
morto” para a sociedade. Como não existe espaço para explorar com maiores 
detalhes todos esses aspectos, destacamos apenas um deles para ilustrar: 
“calcula-se que, até a derrota alemã em 1945, duzentas mil pessoas, entre 
adultos e crianças deficientes, tenham sido assassinadas” (ROSA; WILHELM 
2014) 
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Ainda para Rosa e Wilhelm, a ideia da incapazes e inúteis  para o trabalho 

não trouxe como consequência, para essas pessoas tidas como “inválidas” e 

“incapazes”, somente a sua exclusão em locais especializados próprios, afastadas do 

conjunto da sociedade, onde os “perturbadores” da ordem social passaram a ganhar 

tratamentos diferenciados, pois a indiferença com o segmento social se reflete 

também no campo da produção do conhecimento, cujo interesse pela temática sobre 

movimentos sociais, por exemplo, acaba sendo preocupação quase exclusivamente 

da chamada literatura especializada. Numa investigação sobre o movimento social 

das pessoas com deficiência, é pouco comum encontrar alguma menção ao tema, ou 

desenvolvimento do assunto por parte de autores que discutem os movimentos sociais 

no Brasil, principalmente até o final da década de 2000, apesar de a mobilização das 

pessoas com deficiência ter começado no Brasil na década de 1970. 

Mas, o ponto ao qual se pretende chamar atenção aqui é ao fato de que a 

existência de uma democracia política não funciona sem uma democracia econômica 

o que transforma a equiparação de oportunidades numa tese ideológica com função 

de ocultar a verdadeira realidade econômica. Em suma, a constituição de 1988 apesar 

de vista como revolucionária, só obtém valor na vida da pessoa com deficiência se 

essa passa a ser vista de forma desmistificada pelo restante da sociedade e 

consequentemente pelos espaços e lugares não mais como “incapaz” ou 

“improdutivo” para ser vista como pessoa produtiva tal como os “normais”. 

Humanizar os espaços, tornar os lugares acessíveis, modificar o 

planejamento urbano é necessário, no entanto o fundamental é que as pessoas com 

deficiência física sejam inseridas no universo dos produtores e consumidores de 

mercadorias. 

 

1.4 Espaços turistificados e acessibilidade. 

 

Os processos de apropriação dos espaços para o turismo trazem implícito 

um complexo jogo de variáveis originado a partir da lógica de cada um dos seus 

agentes produtores e das combinações entre aquelas lógicas. Assim, a busca da 

compreensão e do ordenamento desses espaços precisa, necessariamente, incluir as 

variáveis oriundas da ação dos turistas, dos agentes do mercado, do poder público 

(nos seus diversos níveis), dos trabalhadores no setor (diretos e indiretos) e da 

comunidade receptora em geral.  
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Além disso, é preciso incluir também, as interações estabelecidas entre 

cada um daqueles agentes e deles com os outros sistemas que formam o meta-

sistema onde se inserem. Cada um daqueles agentes produtores dos espaços do 

turismo age e reage de forma específica e particular, assumindo posições e papéis 

específicos e diferenciados, contribuindo para a complexidade e para o dinamismo 

daqueles espaços. A combinação das ações e interações de todos os agentes, no 

tempo e no espaço, compõe o jogo do turismo contemporâneo, que tem sua 

territorialidade mais facilmente perceptível nas escalas local e regional. 

Entretanto, esta complexidade do fenômeno turístico não vem sendo 

considerada pelas diversas políticas públicas de turismo já implantadas ou em 

implantação no país. Mesmo aquelas que oferecem um discurso melhor organizado 

de forma democrática, sinalizando para uma maior participação de todos os 

envolvidos nos processos de decisões, pecam por priorizar em suas diretrizes e 

propostas de ações, os agentes de mercado. Nota-se, até com certa facilidade, que 

as características específicas dos demais agentes produtores não vêm sendo 

efetivamente contempladas no bojo das políticas e das ações direcionadas para o 

incremento e o ordenamento do desenvolvimento turístico brasileiro.  

Em outros termos, as políticas públicas direcionadas para o (re) 

ordenamento dos espaços turistificados precisariam observar e atender as 

necessidades e demandas de cada um dos seus agentes produtores para estimular 

um processo de desenvolvimento sustentável e duradouro para os destinos turísticos. 

Nesse sentido, é necessário um esforço para o entendimento das combinações 

existentes e possíveis entre as diversas lógicas de apropriação dos espaços pelos 

agentes produtores do turismo contemporâneo, indicando a emergência de revisão 

nas escalas de atuação daquelas políticas. As escalas político-administrativas atuais; 

nacional, estadual e municipal não são mais suficientes para atender às demandas e 

incorporar as oportunidades geradas pelo turismo a partir da ação dos seus agentes 

produtores, individual ou coletivamente.  

Pensando na ação do turismo para todos, que propicie acesso de lazer e 

cultura para todos, o Programa Turismo para todos entrou em vigor em 2012 e ele 

constitui a política de acessibilidade do Ministério do Turismo 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. Ao propiciar a inclusão de pessoas com 
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deficiência na atividade turística, o Programa vai ao encontro das ações e iniciativas 

do Governo Federal que buscam defender e garantir condições de vida com 

dignidade, a plena participação e inclusão na sociedade, e a igualdade de 

oportunidades a todas as pessoas com deficiência. 

O ministério do turismo se posiciona diante da necessidade de 

acessibilidade com o dizer de que a igualdade social pressupõe garantir a 

acessibilidade a todos, independentemente das diferenças, e entender a diversidade 

como regra e não com exceção. Nessa reflexão, surge um novo paradigma, em que 

esses valores agregados conduzem a acessibilidade a uma cultura na qual as 

necessidades das pessoas com deficiência e com restrição de mobilidade assumem 

um caráter estratégico de ação efetiva do Estado. Nesse caso, o Ministério do Turismo 

assume o papel de disseminar orientações acerca da acessibilidade nos mais diversos 

setores ligados direta e indiretamente à atividade turística, tais como prestação de 

serviços, equipamentos e atividades turísticas. 

A imagem escolhida para representar a ação de turismo para todos é: 

 

A qual representa a ideia de que o turismo necessita ser acessível para 

todos. 

 

1.5 Uma análise da problemática entre pessoa com deficiência e cidade histórica 

 

Na contagem realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  

IBGE, em 2000, a estimativa da quantidade populacional brasileira foi de 170 milhões 

de pessoas, sendo que, dessas de acordo com o IBGE, 24,5 milhões apresentavam 

algum tipo de deficiência, necessitando, assim, de cuidados diferenciados, dentre 

eles, locais acessíveis, que são entendidos como condição para utilização, com 

segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos 
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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 reduzida (BRASIL, 2004, p. 1). Considerando as particularidades das 

pessoas com mobilidade reduzida, como as pessoas com deficiência física e visual, 

estudos vêm sendo realizados nas últimas décadas a fim de discutir o nível de 

acessibilidade em locais tidos socialmente como essenciais à vida humana, como 

hospitais (ARAGÃO, 2004), universidades (BITTENCOUT et al., 2004), agências 

bancárias (ZEILMANN; ELLY, 2005), escolas (TAGLIARI; TRÊS; OLIVIEIRA, 2006).  

O investimento em pesquisas relacionadas à acessibilidade em espaços de 

lazer, direito social que muitas vezes é negado devido às visões equivocadas, que o 

coloca como algo supérfluo (MELO, 2005), fazendo com que o lazer seja assumido 

como algo descartável, que pode ser adiado, é de suma importância, isso porque o 

ser humano não se constitui apenas como “indivíduo de necessidades básicas”, e 

também como “indivíduo dotado de desejos”; desejos esses entendidos como 

dimensão humana, que possibilita a transcendência do mundo real e que se 

manifestam a partir dos reflexos da realidade no corpo - considerado numa 

perspectiva da corporeidade (SAMPAIO, 2004), “... transcendente ao espaço físico 

limitado pela minha epiderme. Ele se estende até onde os sentidos por ele elaborados 

alcançam [...]. Meu corpo é capaz de captar a música e trazê-la até a mim, assim como 

é capaz do processo inverso, ou seja, de levá-la até outros corpos” (NUNES FILHO, 

1997, p. 90), pois o corpo, em sua ação cotidiana, cria cultura, proclama a vida com 

dignidade, anuncia seus desejos e sentidos. E essa condição pode ser percebida na 

assertiva de Sampaio (2006, p. 76), quando considera que:  

Está no corpo, em sua exterioridade perceptível, a condição dos seres vivos 
construírem suas culturas, não apenas pelas reflexões, mas também as 
muitas linguagens expressas através dos gostos, dos sussurros, dos cheiros, 
das trocas de olhares, dos adornos, das imagens, dos jogos de sedução, dos 
prazeres, das dores [...] desatadas pelos diversos sentidos da corporeidade, 
que ocupa espaço e tempo concretos promovendo mediações simbólicas 
pluridimensionais.  
 

Sobre essa questão Nunes Filho (1997) expõe que a felicidade é parte 

integrante da aceitação do mundo, o prazer são condições necessárias para encontrar 

razões para afirmar a vida, emoções estas possíveis de serem vivenciadas no brincar, 

uma vez que brincar faz parte da participação na vida, ou seja, celebrar a vida é 

fundamental à vida. Dessa forma, o que se espera da vida é mais que o atendimento 

às necessidades tidas como básicas, visto que, como nos ensina Morin (2000), o Ser 
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Humano não se dá apenas no aspecto biológico, mas também no cultural, logo, 

diferentemente dos animais, o ser humano é biológico e cultural, sendo esse último o 

fator que o diferencia das demais espécies, principalmente quando entendemos que 

existem culturas em uma cultura, uma vez que toda sociedade tem suas culturas e 

particularidades, sendo necessário entendê-la em sua pluralidade. 

Num momento marcado pelo comando de um relógio onipresente como 

sugere Santos (2002) as influências da globalização exercem cada vez mais 

influencias nas práticas realizadas no urbano. Nos remetendo então a uma série de 

discussões e assertivas a respeito das cidades contemporâneas. Vive-se atualmente 

uma corrida extraordinária contra o tempo, denominada por Andrade, (2007) de 

“agorafobia”, onde o sentido da vida e do citadino está continuamente em jogo, os 

limites.  

Para Bauman, (2007), essa mesma sociedade pode ser perfeitamente 

enquadrada em um conceito criado pelo autor que a denomina de “líquido-moderno”. 

Essa metáfora, assim denominada, refere-se a “uma sociedade em que as condições 

sob as quais agem seus membros mudam num tempo curto do que aquele necessário 

para a consolidação, em hábitos e rotinas, das formas de agir”. O resultado objetivo 

dessas práticas é a banalização da miséria e da vida que, nas cidades do capitalismo 

periférico, principalmente nas grandes, apresenta-se sob dois esquemas 

fundamentais: um de que é determinado pela porção dos seus habitantes que vivencia 

a velocidade e se vê impedida do exercício da solidariedade para com o “outro”. 

(ANDRADE, 2007). 

Nesse sentido é importante compreender que: 

As pessoas com deficiência, assim como as demais pessoas, devido a sua 
trajetória social podem apresentar dificuldades para realizar algumas 
atividades, embora possa apresentar extrema habilidade para outras. 
Portanto, ao se relacionar com uma pessoa com deficiência, deve-se 
respeitar a sua diferença sem acentuá-la. Não se deve lamentar a deficiência, 
afirmando que a vida é muito difícil, pois para uma boa parte delas, o defeito 
não se converteu em obstáculo intransponível. (ROSSETO, Elisabeth; 
PERUZO, Jane; ZANNETI, Patrícia; 2006). 
 
 

A população com deficiência tem algumas dificuldades que as diferenciam 

da população em geral. Apesar de utilizar serviços como todos os cidadãos tidos 

“comuns”, muitas vezes, possuem impedimentos no acesso aos serviços por barreiras 

físicas como escadas, falta de rampas ou portas suficientemente largas, por falta de 

conservação das calçadas, com sinalizações sensoriais, guias rebaixadas, 



49 
 

transportes sem adaptações, falta de informação em braile ou linguagem de 

interpretação para surdos, juntamente com outras limitações, como uma moradia 

inadequada ou bairros distantes dos serviços de atendimento. Essas são dificuldades 

que surgem na relação da pessoa com deficiência com seu espaço social, com o 

território, e com o lugar onde ela vive. (CHAGAS, 2007). 

As barreiras físicas são o principal empecilho e gerador de mal estar nas 

pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nas cidades históricas, e em relação 

ás demais cidades, as cidades que possuem centros históricos apresentam problemas 

específicos de mobilidade e acessibilidade que se devem aos seguintes fatores, de 

acordo com ZANIRATO (2008): 

1-A oposição central no conjunto da cidade: O centro da cidade é núcleo do qual se 

desenvolveu a cidade, em sua maioria ocupa posição central no todo urbano e a 

estrutura em raias que dali parte as ruas em geral faz com que o trafego passe pelo 

lugar (o centro). 

2-As características especiais do traçado urbano: Esse traçado em geral surgiu num 

contexto de uma cidade com bases em deslocamento a pé ou com tração animal e 

que atualmente se vê pouco adequado ao transporte mecanizado. 

3-Concentração de atividades: No centro histórico concentram-se também atividades 

administrativas: Prefeituras, câmaras, fóruns, entre outros e também onde se encontra 

grande parte do comércio, portanto gera aglomerados de comerciantes e 

consumidores e a esses somam-se viajantes turísticos o que ocasiona num numero 

elevado de pessoas que acessam ao centro com veículos .Desses três fatores surgem 

problemas para a preservação do centro histórico como: As vibrações causadas pelos 

deslocamentos de veículos ocasionando fissuras e aumentando as já existentes nas 

paredes de prédios históricos e impacto visual, uma vez que os carros estacionados 

modificam a paisagem a qual em tese deveria estar livre para o acesso visual.  

A priori a mobilidade ligada ao tráfego motorizado segundo ZANITATO 

(2008) é um dos principais agentes que causam a dificuldade de mobilidade de 

pessoas com deficiência uma vez que o excedente de veículos automotores dividindo 

as vias com os pedestres, cadeirantes, pessoas que necessitam da utilização de 

muletas e bengalas somadas as não adequações de calçadas em centros históricos 

a acessibilidade, tornam os centros históricos lugares pouco favoráveis a mobilidade 

de pessoas com mobilidade reduzida e pessoas com deficiências físicas e visuais.  
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1.6 A Legislação relacionada à acessibilidade   

 

Para Bernardy e Moraes (2010) a nível nacional, o fenômeno urbano é 

recente e seu crescimento ocorreu de forma repentina, desigual e desordenada; essa 

dinâmica foi caracterizada por um modo de vida acoplado, por um lado, à utilização 

do meio de transporte rodoviário (ônibus e veículos de passeio) e, por outro lado, à 

ausência quase que integral de alternativas de deslocamento, como ciclovias e 

passeio público contínuo. A acessibilidade está diretamente relacionada com a 

modificação da sociedade, das leis e, principalmente, com a questão cultural da 

população, ou seja, a forma de tratar as pessoas que apresentam alguma deficiência. 

Mesmo não sendo possível  a solução súbita, conceitos e práticas de promoção da 

acessibilidade urbana estão sendo tratados com prioridade, como é possível observar 

na abordagem do arquiteto Castro (2009, p. 45): “Atualmente, é impossível pensarmos 

na elaboração de qualquer projeto sem levarmos em consideração as particularidades 

de cada indivíduo.”.Nessa circunstância, a acessibilidade é tratada como ação política, 

em que a igualdade e a diferença são valores indissociáveis. Para que sejam 

garantidos à população o acesso e a utilização dos serviços públicos e privados, 

determinadas leis e normas regulamentam a acessibilidade. É o caso da NBR 9050 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2015, a qual determina as 

medidas e condições para criação de espaços adaptados, com autonomia, conforto e 

segurança. O Decreto Federal 5.296/04 regulamenta as leis n. 10.098 /2000 e 

atualizadas em 2015 e estabelece normas gerais e critérios básicos de promoção da 

acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, 

determinando a adaptação dos espaços construídos, dos transportes coletivos e de 

todo o sistema de comunicação para as cidades do país, independentemente de seu 

porte.  

As ações de planejamento dos municípios carecem de acordo com o 

Estatuto da Cidade, Lei 10.257, de 2001, que tem como principal instrumento o Plano 

Diretor, obrigatório para as cidades, conforme o artigo 41 do Estatuto: [...] I. com mais 

de vinte mil habitantes; II. integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações 

urbanas; III. onde o Poder Público municipal pretenda utilizar os instrumentos 

previstos no § 4° do art. 182 da Constituição Federal; IV. integrantes de áreas de 

especial interesse turístico; V. inseridas na área de influência de empreendimentos ou 

atividades com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional. 
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(BRASIL, 2001). Apesar de existir uma “priorização” dos municípios que devam 

elaborar os planos diretores, seu desenvolvimento é amplo podendo atingir todos os 

municípios brasileiros, desde que exista iniciativa política, capacidade técnica, aporte 

legal, bem como o atendimento dos preceitos do Estatuto da Cidade, conforme os 

artigos a seguir: 

Art. 50. O programa busca a valorização dos locais de uso público e sua 

integração territorial, priorizando o convívio social e a acessibilidade universal aos 

espaços e aos equipamentos de uso público. Art. 51. Na implementação do programa 

é adotada como diretriz a promoção da acessibilidade indiscriminada aos espaços 

públicos e equipamentos urbanos, bem como o incentivo a interação social. (BRASIL, 

2001). Existe ainda o conceito chamado “desenho universal”, responsável pela criação 

de ambientes ou produtos que podem ser usados por todos, sem restrições. Portanto, 

a fundamentação legal, além de garantir os direitos relacionados à acessibilidade, 

contribui no intuito de conscientizar a população para a importância da verdadeira 

inclusão social das pessoas que apresentam necessidades especiais ou mobilidade 

reduzida.  

As leis que regulamentam a acessibilidade representam importante avanço 

para o movimento de luta pela inclusão social dos cidadãos com deficiência ou com 

mobilidade reduzida. No entanto, como dito anteriormente as leis não funcionam 

sozinhas se o caráter econômico não as adere. 

As normas traduzem atitudes cotidianas, quando selecionadas, em um 

dever controlado pelo Estado, e criam condições para que os cidadãos possam cobrar 

das instituições a promoção e a garantia de seus direitos. NBRs são elaboradas e 

atualizadas com o princípio de se adequarem cada vez para o melhor atendimento da 

sociedade, trazendo novas e atualizadas normas que visam meios de gerar uma 

melhor inclusão. 

A NBR 9050 de 2015, defini acessibilidade como:  

3.1.1 acessibilidade: possibilidade e condição de alcance, percepção e 

entendimento para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, 

mobiliários, equipamentos urbanos, edifcações, transportes, informação e 

comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como outros 

serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privado de uso 

coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com defciência ou 

mobilidade reduzida. 
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 Na atualidade, as conquistas para a universalização dos acessos nos 

espaços urbanos e territoriais dos municípios são reduzidas; entretanto, existe um 

avanço determinado pela preocupação de contemplar a acessibilidade nas legislações 

municipais e que lentamente será revertido em ações práticas, que beneficiem a 

população, com maiores exigências nos deslocamentos. Esse processo demanda 

trabalho e conscientização, mas se faz imprescindível, pois o acesso seguro e 

confortável para todos deve ser uma realidade implementada para os setores sociais, 

como previsto no Decreto n. 5.296. . 

No planejamento e urbanização das vias, praças, logradouros, parques e 
demais espaços de uso público, deverão ser incluídos entre outras condições: 
I. a construção de calçadas para circulação de pedestres; II. o rebaixamento 
de calçadas com rampa acessível e ou elevação da via para a travessia de 
pedestre em nível; III. a instalação de piso tátil direcional e de alerta. (BRASIL, 
2015). O artigo 16] [...] preconiza que a utilização do mobiliário urbano deve 
garantir a aproximação segura e o uso por pessoa com deficiência visual, 
mental ou auditiva, a aproximação e o alcance visual e manual, para as 
pessoas portadoras de deficiência física, em especial, aquelas em cadeira de 
rodas e a circulação livre de barreiras, atendendo às condições estabelecidas 
nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT. [Incluem-se nas condições 
estabelecidas:] I. as marquises, os toldos, elementos de sinalização, 
luminosos e outros elementos que tenham sua projeção sobre a faixa de 
circulação de pedestres; II. as cabines telefônicas e os terminais de auto-
atendimento de produtos e serviço; III. os demais elementos do mobiliário 
urbano. (BRASIL, 2015).  
 

O dispositivo da implementação da acessibilidade arquitetônica e 

urbanística, desse decreto, além de regulamentar a utilização do mobiliário urbano, 

menciona a acessibilidade na habitação de interesse social, como no artigo 28, inciso 

II, no caso de edificação multifamiliar, execução das unidades habitacionais. 

Para além das determinações legais, observa-se uma mudança de postura 

no planejamento urbano e nas administrações municipais as quais têm privilegiado 

formas alternativas de deslocamentos, como as ciclovias, os passeios públicos 

eficientes e com continuidade do padrão edificativo (piso tátil); inclusive, contemplam 

as pessoas que possuem necessidades de adequação acessível  e mobilidade 

reduzida. 

 

1.7 Quem são as pessoas com deficiência? Principais geradores de pessoas 

com deficiência e de portadores de necessidades especiais temporárias no 

Brasil. 
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Segundo Bandini et al (2016) é comum, as pessoas se sentirem confusas 

no que diz respeito à terminologia que devem usar para identificar a pessoa que tenha 

uma deficiência e, na busca da utilização de uma terminologia  “politicamente correta”, 

muitas vezes utilizam termos que podem reforçar a  marginalização e exclusão social 

desses cidadãos, gerando mal estar e abalando subjetivamente. 

Atualmente o termo mais utilizado é pessoa com deficiência, essa 

expressão, foi adotada pela Convenção Sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, 

da Organização das Nações Unidas (ONU), que o Brasil notificou com valor de 

emenda constitucional em 2008. O movimento das pessoas com deficiência optou por 

essa nomenclatura, principalmente, porque o uso desse termo destaca a pessoa à 

frente de sua deficiência. Além de ser um termo que não esconde ou camufla a 

deficiência, mas que apresenta a realidade, valoriza as diferenças e as necessidades 

decorrentes da deficiência. Cabe elucidar que o termo “pessoa com necessidades 

especiais” caiu em desuso porque todos podem ter necessidades especiais em 

determinado momento da vida, sem especificamente ter uma deficiência, como por 

exemplo, um idoso ou uma gestante. É importante também salientar que o termo 

“portador” não deve ser utilizado, pois implica algo que se “porta” e, 

consequentemente, que é possível se livrar a qualquer momento.  

Portanto, a deficiência faz parte da pessoa e, na maior parte das vezes, se 

trata de algo permanente e que, por conseguinte, não pode ser destituída da pessoa. 

Além disso, tratar esse público como “portador de deficiência”, evidencia que a 

deficiência torna-se a principal característica da pessoa, em detrimento de sua 

condição humana. Logo, a inclusão social das pessoas com deficiência também 

perpassa pela linguagem, pois nela se expressam o respeito ou a discriminação em 

relação a elas. Dessa maneira, ao utilizar a nomenclatura “pessoa com deficiência”, 

tonar-se evidente que mais do que uma deficiência, trata-se de uma pessoa. E nessa 

perspectiva a lei da Pessoa Com Deficiência brasileira que foi promulgada em 2015 

tratou de caracterizar a diferença através das modalidades de deficiência: 

física/motora; auditiva; visual; intelectual/mental, sem que sejam excluídas a partir das 

citadas as que fazem parte de uma construção de outros perfis que compõem o que 

aqui chamaremos de classe de pessoas como: idade, sexo e cor. 

A compreensão de quais são os principais agentes causadores de pessoas 

com deficiência no Brasil são imprescindíveis para a compreensão de quem são essas 
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pessoas e nos permite, mesmo que de forma sintética compreender fatores que levam 

a criação de perfis. Quem são as pessoas com deficiência no Brasil? 

De acordo com o IBGE em seu censo de 2010, 23,9 % da população 

possuía pelo menos algum tipo de deficiência, 18,8 possuía deficiência visual e, outros 

5,1 deficiência auditiva , 7% deficiência motora e 1,4 possuíam deficiência mental ou 

intelectual. Segundo Chaveiro et al (2016) deve-se ser levado em conta que devido a 

pesquisa ser realizada pelo IBGE por meio da auto declaração isso não permite que 

seja utilizado na diferenciação dos graus por exemplo de deficiência visual. Constatou-

se ainda no censo de 2010 que 56% das pessoas com deficiência eram mulheres, o 

que segundo Chaveiro et al (2016) além de existir uma quantidade maior de mulheres 

com deficiência em relação aos homens, boa parte tornaram-se pessoas com 

deficiência em decorrência de violências domesticas o que se explica também devido 

ao processo sociohistórico brasileiro: 

É possível ainda avaliar que as classes de determinações possuem 
correlações. Ora, se em toda a história o domínio econômico e político é dos 
homens, essa estrutura de poder e de economia rebate também na produção 
do corpo. E certamente afeta com mais gravidade os aspectos participativos 
e políticos. (CHAVEIRO, et al 2016 p-26) 

 

O IBGE mostra ainda que na distribuição de deficiências por idade, os 

idosos se encontram bem a frente com 67,73% em pessoas com mais de 65 anos de 

idade, o que os enquadra também no índice de dificuldades de locomoção o que 

segundo Chaveiro et al (2016), faz ligar o corpo a capacidade inserção espacial. No 

agrupamento das “classes” a cor também se demonstra como forte compositora no 

perfil da PCD no Brasil onde as pessoas denominadas pretas aparecem com maior 

índice de deficiências em relação as demais cores assim como demonstra-se que a 

classe social com menor poder econômico possui maior índice de pessoas com 

deficiência o que nos leva a refletir também sobre os acidentes ocorridos em trabalhos 

informais e de risco como geradores de deficiências. 

Para Leite (2011), um espaço acessível para todos é um fator necessário 

na inclusão social e equiparação de oportunidades. Enquanto, a sua falta, pode 

desencadear a exclusão de  pessoas da sociedade e do uso da cidade uma vez que 

a acessibilidade é um dos fatores de otimização da inclusão e esta pode se manifestar 

através daquela. Mas, cabe enfatizar aqui, que as necessidades de acessibilidade que 

uma pessoa com deficiência possa ter surgem em relação a um determinado contexto 

geográfico. É por isto que tal acessibilidade não pode ser entendida somente pela 
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presença ou disponibilidade dos recursos e sua utilização pela população, porque é 

necessário saber quais os fatores que facilitam ou dificultam a busca, obtenção e 

utilização dos mesmos. Essa constatação nos direciona para a acessibilidade à 

cultura e lazer na cidade de Goiás. 
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CAPÍTULO 02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE AS PEDRAS FALASSEM: O CENTRO HISTÓRICO DA CIDADE DE GOIÁS E 

A PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

 

 

“Não sei se a vida é curta ou longa para nós, 

mas sei que nada do que vivemos tem sentido, 

se não tocarmos o coração das pessoas. 

Muitas vezes basta ser: colo que acolhe, 

braço que envolve, palavra que conforta, 

silencio que respeita, alegria que contagia, 

lágrima que corre, olhar que acaricia, 

desejo que sacia, amor que promove. 

E isso não é coisa de outro mundo, 

é o que dá sentido à vida.” 

Cora Coralina. 
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O segundo capítulo traz a aproximação com o campo de estudo, os 

primeiros contatos com os “remetentes”, a vilania do centro histórico não apenas para 

as pessoas que possuem deficiências físicas e reside em seus arredores, como 

também a restrição dos espaços turístificados a um perfil de pessoas ditas “normais”, 

onde se acarreta em uma exclusão mal velada. Assim como traz também a 

normatização conforme deveriam estar os prédios de forma a diminuir as dificuldades 

de ultrapassagem de barreiras físicas e construtoras de barreiras atitudinais. 

 

 

2.1 A religião, a caridade e a filantropia no atendimento às pessoas com 

deficiência  residentes na cidade de Goiás. 

 

A cidade de Goiás cidade a qual se estabelece como local de estudo da 

presente pesquisa se posiciona a 135 km da capital do estado, de acordo com o ultimo 

censo realizado pelo IBGE o município possui 24.727 pessoas as quais se dividem 

entre área urbana e área rural, residentes na área urbana da cidade estima-se uma 

média de 14.600 pessoas. 

A cidade tem sua história de fundação no período das descobertas 

auríferas no centro-oeste, sendo constituída sob o processo de colonização, 

possuindo em suas construções arquitetônicas a marca da colonização portuguesa e 

o sangue negro derramado para o levantamento de seus casarões e igrejas suntuosas 

assim como a desapropriação indígena de seu território.  

De acordo com o censo de 2010 realizado pelo IBGE das 24.727 pessoas 

estimadas no município 16.000 são de religião católica, 6.000 são evangélicos e 2.000 

são espíritas, a predominância na religião católica demonstra de início a ainda 

prevalência da tradição católica e sua ligação com as igrejas em modelo arquitetônico 

do século XVIII. De acordo com Moraes, Tavares e Souza (2017) é na premissa da 

religiosidade que começou-se a organização da caridade, solidariedade e filantropia 

para com as pessoas com deficiência, miseráveis e crianças órfãs na cidade de Goiás, 

com uma ideia de assistencialismo ligada sobre tudo aos parâmetros da igreja 

católica, e a primeira organização solidária em prol de pessoas com deficiência que 

se organizou na cidade de Goiás foi a Sociedade de São Vicente de Paula. 

A Sociedade São Vicente de Paulo em Goiás-GO, segundo Moraes, 

Tavares e Souza, nos seus pedidos de contribuição para a população vilaboense, 
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sempre colocava algumas frases de efeito para sensibilização das pessoas, 

induzindo-as a fazerem suas doações, tais como: “o pobre é nossa riqueza”, ou “quem 

dá aos pobres, empresta a Deus”, “o céu te reconpensará”. O que evidencia a caridade 

era entendida como meio para se obter algo de Deus, a quem é devedor de 

benevolências aos que assistem e amparam os pobres, que, por sua vez representam 

a “riqueza” dos que se dispõem ajudar, já que a partir dessas ações podem exercitar 

a caridade. Nos jornais e até mesmo no cemitério, os doadores queriam ver “gravadas” 

as suas ações, como forma de auto publicidade para,  que além do reconhecimento 

pessoal, incentivar também a proliferação de tais iniciativas.  

 De acordo com Moraes, Tavares e Souza (2017) no dia 19 de agosto de 

1909, o jornal O Lidador, que pertencia a Diocese regional da igreja católica, 

anunciava a doação para uma das obras da Sociedade São Vicente de Paulo, o asilo, 

“a esmola de 100$000 rs. Nossos parabéns ao generoso vicentino pela bela ação que 

vem de praticar, almejando que ela encontre imitadores” . Em outro caso, 02 de 

novembro de 1909, encontramos noticiário similar: “Para o Asylo S. Vicente de Paulo, 

desta Capital, deu o sr. [...], a esmola de 20$000. Nossos parabéns ao generoso 

doador” . No cemitério da cidade, em uma lápide de 1902 ainda resiste o epitáfio: 

“Restos mortais do caridoso capitão (...)”. A caridade ganhava portanto faces  

exibicionistas, contradizendo a própria lógica Cristã. 

Na perspectiva de Gisele Sanglard (2010) em relação ao exposto, nos 

posicionamos entre chamar os vicentinos de filantropos ou caridosos. A linha entre 

esses dois conceitos, vistos na sociedade vilaboense no decorrer da Primeira 

República, é muito tênue. De acordo com o estudo de Gisele Sanglard (2010), 

enquanto a caridade seria vista como algo cristão, a filantropia, por outro lado, seria 

uma virtude social e seu desenvolvimento estaria ligado ao papel desempenhado 

pelos filósofos das Luzes no final do Antigo Regime. Nesse sentido, os filantropos “(...) 

buscaram esvaziar o caráter caritativo da filantropia reforçando seu lado de utilidade 

social, e o termo passou a ser percebido mais como prevenção à miséria do que uma 

forma de suavizá-la”. 

Desde a Idade Média, o interesse em ajudar os pobres sob o discurso 

cristão, era “não era apenas moral – também era espiritual”. Por que ter “seus pobres, 

tal como se tinha seus mansos e seus criados, também significava ter seus 

intercessores, com o objetivo de redimir seus pecados e ter sua salvação garantida”. 
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Para além da publicidade e do reconhecimento, a caridade da Sociedade São Vicente 

de Paulo em Goiás visava intermediar a relação com Deus. 

 

 

2.2 O centro histórico da cidade de Goiás como vilão da acessibilidade e da 

mobilidade.  

 

De acordo com Piardi (2012), os centros históricos são naturalmente 

grandes geradores de restrições espaciais para atividades físico-motoras, as quais 

segundo a autora se referem ao impedimento ou dificuldades para se realizar 

atividades que dependam de força física, coordenação motora, precisão ou 

mobilidade. Assim, esse tipo de restrições afetam principalmente pessoas que 

possuam algum tipo de deficiência físico/motora ou que possuam sua mobilidade 

reduzida como no caso dos idosos.  

Uma calçada muito estreita, por exemplo, pode causar desconforto para 

pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida ou mesmo pode significar o fim de 

uma rota/passeio se a calçada for mal pavimentada. Vejamos a figura a seguir: 

 

Figura 01- Frente do Teatro São Joaquim. 

 

  produzido pela autora (2017) 

A imagem acima mostra a fachada do Teatro São Joaquim, importante 

prédio cultural da cidade, construído inicialmente na década de 1930, reformado 

inúmeras vezes e recentemente demolido e reconstruído do ano de 2015 a 2017, 

mesmo após a reconstrução do prédio na área histórica da cidade de Goiás o mesmo 
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não conta com rampa de acessibilidade para cadeirantes, a calçada da rua onde se 

encontra não possui rampas a não ser as de entrada para casas (particulares), a obra 

avaliada por 9 milhões de reais segundo o IPHAN, não se adequou as normas da NBR 

6090 com relação a acessibilidade em edificações. 

A seguir os prédios dos bancos Caixa Econômica Federal e Itaú, 

localizados na Rua Moretti Foggia, mesma rua do prédio do Cine Teatro São Joaquim, 

ambas as edificações do Banco Caixa como o Itaú não possuem rampa de 

acessibilidade e se encontram sob um calçada íngreme e mal pavimentada, com 

alguns trechos ainda com o modelo pedra sabão (pedra utilizada na pavimentação 

das ruas no período colonial), as calçadas dos prédios de prestação de serviço publico 

assim como de serviço privado da rua em questão não possuem adequação para o 

atendimento de pessoas com mobilidade reduzida ou pessoas com deficiência física. 

 

Figura 02- Bancos Caixa e Itaú. 

produzida pela autora (agosto de 2017) 

 

Segundo Piardi (2012) as condições de deslocamento em ambientes 

edificados, assim como espaços públicos referem-se à possibilidade de qualquer 

pessoa poder movimentar-se ao longo de percursos horizontais e verticais (saguões, 

escadas, corredores, rampas, elevadores, ruas, praças, calçadas) de forma 

independente, segura e confortável, sem interrupções e livre de barreiras físicas para 

atingir os ambientes que deseja. Consequentemente, quando houver desníveis, deve 

haver sistemas alternativos de deslocamento, como por exemplo rampas ou 

elevadores.  

Na cidade de Goiás nem mesmo o prédio da Central de Atendimento ao 

Turista (CAT) possui rampa de acessibilidade, e o mesmo com os demais prédios da 

rua se encontra numa calçada e um meio-fio com mais de 20 centímetros de altura, o 
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que torna o acesso aos mesmos inviável não apenas para pessoas que necessitem o 

uso de cadeiras de rodas , mas para idosos, gestantes e pessoas com obesidade. 

                 Figura 03- Frente do prédio CAT. 

 

produzida pela autora. (2017) 

 

As condições de uso dos espaços e dos equipamentos referem-se à 

possibilidade efetiva de participação e realização de atividades por todas as pessoas, 

para o uso efetivo de espaços e equipamentos, muitas vezes, é necessária a inclusão 

de equipamentos ou dispositivos de tecnologia assistiva, tais como pisos táteis e 

sistemas de voz em computadores para pessoas com deficiência visual, dadas as 

circunstancias de espaços históricos em cidades históricas e os padrões defendidos 

pelo IPHAN a minimização dos desconfortos e transtornos causados as pessoas com 

pouca mobilidade e pessoas com deficiência poderiam ser minimizadas com o feitio 

de rampas adequadas, adequação das calçadas entre outros feitos que não 

modificariam agressivamente a paisagem das ruas históricas e sua arquitetura. A 

central de atendimento ao turista não propiciar a acessibilidade devida é uma das 

características ainda segregadores que se vê pelas ruas da cidade de Goiás. 

Para Machado (2008) a necessária eliminação de obstáculos físicos em 

espaços públicos diz respeito não apenas a dificuldade de ultrapassar esses 

obstáculos sofrida por pessoas com deficiência, mas a diluição da disparidade social, 

uma vez que os obstáculos físicos não apenas abrem brechas e expressam 

preconceitos com também podem gerar bloqueios psicológicos que por conseguinte 

tendem a atrapalhar no relacionamento interpessoal na busca de emprego, cultura, 

lazer e vida afetiva. De forma sucinta a segregação que os espaços causam geram 
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transtornos para a vida pessoal da pessoa com deficiência ou pouca mobilidade uma 

vez que não se sente pertencente a própria cidade ou espaços aos quais queira e 

necessite ir. 

Algumas ruas da antiga Vila Boa, não possuem nem calçadas nem pistas 

laterais para cadeirantes ou pessoas com mobilidade reduzida, isso torna inviável a 

passagem por esses lugares uma vez que o transito de veículos e pessoas se mistura, 

a uma péssima pavimentação da via onde as pedras e ou paralelepípedos mal 

assentados compõem uma paisagem tanto histórica quanto de composição gritante 

de obstáculos físicos as vezes intransponíveis.  

Figura 04- Acesso Lateral da antiga prisão. 

 

Produzido pela autora (2017). 

 

A rua da imagem acima mostra além da ausência de calçadas ou 

passarelas um buraco que dificulta e torna complicado o deslocamento, são comuns 

ainda na cidade lugares cujo acesso se restringe a entradas que utilizem escadarias, 

vejamos alguns exemplos 

 

 

 

 

Exemplo 1: 

Figura 05- Igreja Boa morte 
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produzida pela autora. (2017) 

 

Exemplo 2: 

Figura 06- Museu das Bandeiras. 

 

produzida pela autora. 2017. 

 

Os dois exemplos utilizados se tratam de prédios históricos os quais estão 

entre as principais atrações turísticas da cidade, o acesso para ambos só se dá por 

meio das portas frontais e ambas por escadas, além de outras escadas que possuem 

em seu interior. O acesso para pessoas com deficiência física, idosos e gestantes 

nesses lugares é dificultosa uma vez que precisam de ajuda de terceiros para entrar 

e por vezes necessitam até mesmo ser carregados, fato que faz com que algumas 

dessas pessoas prefiram não visitar tais lugares.  

Através da análise do exemplo 1 e 2 assim como nas figuras mostradas 

anteriormente é possível notar que existe uma presença acentuada de barreiras nas 

vias públicas e espaços públicos assim como dos privados na cidade de Goiás, as 
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quais influenciam direta e indiretamente no acesso de pessoas com deficiência física 

e idosos não apenas residentes na cidade quanto os que a visitam ou poderiam 

pretender visitá-la.  

Ao longo da pesquisa 20 pessoas foram entrevistadas, todos residentes do 

centro histórico ou de suas proximidades, variando entre homens e mulheres apesar 

de a maioria ser homem. O perfil em comum entre essas pessoas se trata da 

dificuldade em caminhar necessitando de cadeiras, muletas bengalas ou mesmo de 

uma locomoção individual lenta ( a passos lentos). A estes foram feitas apenas 3 

perguntas: 1-Você consegue ir e vir em todos os espaços do centro histórico sem 

ajuda de outras pessoas? 2-Você trabalha? 3- Você conhece todos os prédios 

históricos por dentro? (Museus, igrejas e etc..) 

Com relação aos três questionamentos produziram-se aqui três gráficos 

que demonstram a forma como se organizam as respostas dadas pelos entrevistados. 

Façamos agora uma breve discussão a cerca dos mesmos: 

 

Figura 07: Distribuição percentual dos “remetentes” que conseguem ir aos espaços do centro histórico 

sem ajuda de terceiros 

 

Compilado e produzido pela autora. (2017) 

 

Como podemos perceber no gráfico acima a maior parte dos entrevistados 

(60%) alega poder ir ao centro histórico sem ajuda de terceiros, visto que alguns 

destes entrevistados não possuem deficiências físicas muito severas, e podem 
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caminhar sozinhos em seu próprio tempo, no entanto 20% dos mesmos alegaram só 

conseguir ir a bancos e outros prédios públicos se contarem com ajuda para subir os 

degraus e rampas, visto que nesses ambientes conta-se ainda com pouca adaptação 

acessível.  

Outros 10 disseram apenas que já se acostumaram com as dificuldades e 

portanto não as sentem mais, demonstram certa conformidade em relação as 

barreiras físicas alegando “faz parte do centro histórico”, e por fim outros 10% dizem 

evitar as ruas com a presença apenas de pedra sabão as quais marcam a principal 

praça da cidade, Praça Dr Tasso de Camargo, popularmente com praça do Coreto ou 

ainda o antigo Jardim. 

É notável em alguns dos entrevistados o sentimento de conformismo ou 

desistência em relação a espaços não acessíveis no centro histórico. 

Outra vertente abordada no curto questionário foi com relação a trabalho, 

suas respostas giram em torno de, vejamos no gráfico a baixo: 

 

                 Figura 08 – Distribuição percentual de “remetentes” que trabalham. 

 

 

No que diz respeito a trabalho 70% dos entrevistados são aposentados 

pelas diferentes circunstancias: Idade, encostado por deficiência obtida ao longo da 

vida ou aposentado por ter nascido portador de uma ou mais deficiências. Alguns 

poucos trabalham apesar de serem aposentados para complementar suas rendas ou 

mesmo para possuir ocupação cotidiana, estes trabalham com o comércio de 

pequenas coisas em barraquinhas ambulatórias nas proximidades do centro histórico. 
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Por fim, ao serem perguntados sobre se conhecem todos os prédios 

históricos por dentro como igrejas e museus as respostas foram as seguintes: 

 

Figura 09- Percentual de pessoas com deficiência que residem no centro histórico e não 

conhecem por dentro os prédios históricos. 

 

 

Apesar de a maior parte dos “remetentes” ter respondido com a primeira 

pergunta que conseguiam ir a todos os espaços do centro histórico sem a ajuda de 

terceiros, a maioria também respondeu que não conhece todos os prédios por dentro, 

museus e igrejas e alegaram que suas maiores dificuldades estão nas escadas e na 

ausência de rampas acessíveis e por se sentirem constrangidos nunca buscarem 

conhecer esses espaços ou não obtiveram êxito em suas tentativas. 

Com isso é notória a exclusão gerada por prédios históricos e a restrição 

do acesso à cultura. Seria então a cultura um bem de posse de um perfil de pessoas? 

 

 

 

 

2.3- Turismo para quem? A restrição do acesso. 

 

Boa parte da composição da renda da cidade de Goiás se dá através do 

turismo e seu ciclo econômico: Pousadas, hotéis , acesso a cachoeiras, rios, as 

atrações da cultura material ( igrejas, museus, antigos casarões). Sendo assim os 
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espaços da mesma cidade são responsáveis por configurações econômicas dentro 

do município. 

É importante ressaltar que o mesmo espaço onde ocorre o Turismo é o 

palco de outras atividades e este é reconfigurado pelos demais setores econômicos, 

alguns anteriores à exploração turística. Inicialmente o setor turístico se apropria e 

utiliza a infra-estrutura já existente nas localidades receptoras, criadas pela população 

e por outros setores da economia para outros fins. Depois de algum tempo passa a 

motivar transformações e adaptações para atender as novas necessidades dos 

visitantes. Segundo Rodrigues (1996, p. 25) esta é uma das dificuldades do 

planejamento turístico: “conciliar os interesses de uma população que busca o prazer, 

num local, onde outras pessoas vivem e trabalham”. 

O atendimento dessas necessidades pode ocorrer através de projetos 

paisagísticos modernizando e tornando mais belas as praças e os parques, 

melhoramentos na infraestrutura urbana, nas vias de acesso, na rodoviária, no 

aeroporto. Essas ações feitas em função das demandas turísticas, são apropriadas e 

utilizadas pelos residentes na localidade que delas também se beneficiam. Neste 

ponto concordamos com as afirmações de Cruz (2000, p-9): “O modo como se dá a 

apropriação de uma determinada parte do espaço geográfico pelo turismo depende 

da política pública de turismo que se leva a cabo no lugar”.  

Após o estágio inicial as demandas da população local por melhorias 

podem ser atendidas pela necessidade da criação de um ambiente e uma infra-

estrutura, que proporcionem maior bem estar ao visitante tornando a sua estadia mais 

agradável e motivando-o a retornar. Ao satisfazer os anseios dos turistas eles voltarão 

e também divulgarão a comunidade receptora despertando, em outros, o desejo de a 

conhecerem. A melhor propaganda pode ser a hospitalidade para com o visitante. Nos 

estágios iniciais a população está satisfeita com as melhorias e se comporta de forma 

educada e cordial com os visitantes, mas em alguns casos com a passar do tempo 

essa atitude sofre transformações (LAGE e MILONE, 2000). 

 

Ao lado de alterações substantivas da “paisagem” urbana, verifica-se uma 
alteração das relações sociais nas comunidades em que o desenvolvimento 
das atividades turísticas é mais expressivo: na maioria das localidades, é 
possível observar, ao lado de uma modificação na distribuição espacial dos 
moradores, das atividades econômicas e dos locais destinados ao lazer, o 
surgimento de um centro e, em contrapartida, de uma periferia. É lá que são 
reorganizados os antigos moradores, bem como os segmentos produtivos 
menos “pitorescos”, de maneira que o contato entre visitantes e nativos, a 
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inserção destes na paisagem urbana, aconteça apenas em obediência às 
necessidades da produção, do consumo e da prestação de serviços aos 
turistas (MENDONÇA, 2003, p. 43). 

 

No entanto, é importante ressaltar como afirma Luchiari, que a “[...] 

organização territorial dos lugares turísticos não responde somente à lógica do lugar, 

do meio, e da população, ela é a reprodução de atributos valorizados nos centros 

urbanos emissores, sintetizando na materialidade das cidades [...]” (LUCHIARI, 1998, 

p. 23). O sítio histórico local é de grande valor e desperta interesse dos visitantes, 

entre os atrativos estão as Igrejas, os monumentos e os prédios já quase 

tricentenários, os muros de pedra remontam ao tempo da escravidão. 

Por isso não podemos deixar de discutir a importância do Turismo na 

cidade de Goiás, no Estado, no Brasil e no mundo. Estudos mostram que a atividade 

turística está hoje entre os principais agentes na indústria mundial. Nos países em 

desenvolvimento este setor econômico é dos poucos que apresentam superávit. 

Segundo dados da Embratur em nosso país a atividade representa cerca de 4% do 

PIB nacional e têm reflexos em 53 setores da economia (MONTORO, 2003; DIAS, 

2003). O Turismo passou de uma atividade secundária para o patamar de importante 

setor da economia. Na virada do século ficou patente segundo Trigo, que “[...] não se 

pode menosprezar a importância do fenômeno turístico e sua influência econômica, 

política e cultural. Em vários países, o turismo deixou de ser uma atividade periférica 

para se tornar agente de destaque na vida cotidiana” (1999, p. 62). 

Os benefícios da implementação do Turismo são sentidos nas localidades 

que passam a explorar a atividade, pois ocorre uma melhoria dos serviços públicos e 

da infra-estrutura, com um melhor aparelhamento do setor público para o atendimento 

de novas exigências e necessidades. “A presença dos turistas leva o Poder Público a 

adaptar seu comportamento às novas necessidades” (OLIVEIRA, 2003, p. 46). O 

governo pode criar políticas, leis e incentivos ao turismo, melhorar a segurança do 

local, promover a preservação da natureza e da cultura locais, providenciar melhoria 

ou construção de amplo sistema de transporte para o fluxo de turistas, contribuir para 

um sistema de promoção e divulgação dos locais, fornecer infra-estrutura básica como 

redes de água e esgotos. A iniciativa privada pode providenciar os alojamentos e a 

comunidade local pode aprender a hospitalidade (DIAS E AGUIAR, 2002, p. 76).  

Observa-se uma melhoria no padrão de educação formal dos habitantes e 

trabalhadores da localidade receptora, porque é necessário que aprenda-se outro 
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idioma, para facilitar a comunicação com os visitantes, aumenta o conhecimento da 

história e da cultura local, os trabalhadores na atividade passam a ter mais 

informações sobre a fauna e flora, bem como dos principais atrativos da região, os 

melhores meios de transporte e épocas mais favoráveis para a visitação. 

Compreende-se, portanto, o turismo relevante para a difusão da herança 

cultural, a acessibilidade parece ser fundamental para garantir a transmissão dos 

valores imersos nos lugares. O patrimônio cultural contido no centro histórico possui 

em suas bases conceituais questões que norteiam as relações sociais como herança 

e memória. Considera-se aqui que o passado histórico de um lugar se mantém na 

memória coletiva e passa a sustentar a memória individual, com a sensação de 

pertencimento e valorização reforçando a identidade cultural. Nesse ponto de vista a 

preservação do patrimônio cultural se faz na busca de se manter a identidade cultural, 

preservando a memória através de artefatos, lembranças e relíquias, e também os 

costumes, valores, expressões culturais.  

Segundo Lowenthal (1998,p-118), “como o passado parece afastar-se de 

nós, procuramos evocá-lo novamente multiplicando a parafernália que o cerca, 

lembranças, momentos, romances históricos, velhas fotos  e também preservando e 

reabilitando suas relíquias”. 

No Brasil, a Constituição Federal e o Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional - IPHAN são responsáveis pela salvaguarda do patrimônio cultural 

brasileiro, até mesmo para conduzir a forma de preservá-los e de utilizá-los no 

contexto atual, intercalando, junto a isso, as demandas pela exposição do patrimônio 

de modo a intensificar a atividade turística. Neste conjunto de quesitos que compõem 

o patrimônio cultural há que se considerar a questão da acessibilidade. O direito de 

acesso de todas as pessoas com autonomia e segurança aos lugares, especialmente 

aqueles com significado cultural e social, também está garantido na Constituição 

Federal. Assim como o patrimônio, a acessibilidade é subsidiada por secretarias 

específicas, leis, decretos, normativas, no entanto, não há equidade, na prática, entre 

os dois quesitos. Acredita-se que uma das razões esteja relacionada às 

peculiaridades das intervenções em prol da acessibilidade no patrimônio, pois 

aparentemente esses dois pontos não são tratados com a mesma importância pela 

sociedade, atribuindo pesos diferentes a cada um. 

Se há legislação e o ambiente construído não oferece oportunidade de 

acesso a todos de forma igualitária há que se considerar um problema no espaço, ou 
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seja, o espaço assume um caráter, excludente. Cohen (2006) afirma que não é apenas 

uma questão de impossibilidade de circulação, mas também da questão da 

apropriação, do afeto, da identificação pessoal com o lugar. Todo esse conjunto de 

problemas advindos da falta de acessibilidade pode afetar a experiência e a memória 

da pessoa com deficiência por não estar seguro no lugar, pela falta de autonomia, 

pelo desgaste físico e psicológico que as dificuldades de acesso podem acarretar. 

“Estamos conscientes, por exemplo, de que hoje, não é o limite individual que 

determina a deficiência, mas sim as barreiras existentes nos espaços, no meio físico, 

no transporte, na informação, na comunicação e nos serviços. ” (BRASIL, Convenção 

sobre os direitos da pessoa com deficiência, 2012 p-9) 

Há que se considerar nas questões relacionadas à preservação e as 

intervenções a relação das pessoas com o passado, a memória. Segundo Lowenthal 

(1998), o passado é individual tanto quanto coletivo, mas a memória é “intensamente 

pessoal”, relacionada às experiências vividas, acontecimentos específicos. Da mesma 

forma, a memória é capaz de transformar acontecimentos públicos em “experiências 

pessoais idiossincráticas” (“lembro-me da parcialidade dos meus pais com relação a 

Roosevelt”, “a história política tornou-se um anexo da história da família” – (Lowenthal, 

1998:79)) e as recordações pessoais mais frívolas que vem à tona com coisas que 

estimulam a lembrança com frequência, como explica o autor, um velho livro didático 

que pode se remeter não ao seu conteúdo, mas ao cenário de uma sala de aula na 

infância. 

A importância da preservação da memória e do patrimônio histórico e 

cultural está, portanto, relacionada ao passado das pessoas que o herdaram e que o 

mantém vivo. Esta é a questão crucial da valorização do patrimônio, preservar para 

as pessoas e pelas pessoas. De acordo com Choay, em se tratando das cidades e 

conjuntos arquitetônicos antigos. 

A exposição do patrimônio, de forma museificada, eliminando-se as 

pessoas do cenário, também pode ser prejudicial devido aos impactos que atividades 

contemporâneas como o turismo pode causar. A indústria cultural tentou resguardar 

o patrimônio como intocável, mas, em 1976, a UNESCO adotou a “Recomendação 

relativa à proteção dos conjuntos históricos e tradicionais e ao seu papel na vida 

contemporânea” em favor de um tratamento não museal das malhas urbanas 

contemporâneas (CHOAY, 2006:223). O patrimônio cultural não pode ser tratado 
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como imutável considerando-se que as intervenções humanas nada mais são que um 

reflexo das relações e interações dos cidadãos com o espaço que as envolve. 

 Essas são questões que demonstram a dinâmica do patrimônio e a 

necessidade de que estes sejam transformáveis e possibilitem a diversidade. Pensar 

em patrimônio como uma exposição permanente da cultura de uma época é engessá-

lo e impossibilitar a apropriação pelas pessoas, condição contrária à interação e a 

relação entre pessoas e patrimônio ao longo do tempo e para as gerações futuras. 

 Com a modernidade, o patrimônio cultural precisa sofrer mudanças 

constantemente para permitir que este compreenda os processos da vida humana. 

Como exemplo de mudanças que já ocorreram para interação entre as vertentes 

modernidade e patrimônio pode-se citar a transformação tecnológica com a utilização 

de veículos automotores, utilização de sinais de trânsito, entre outros.  

A expressão cultural de um lugar é a soma de várias características de 

épocas distintas, característica da construção social e que deve ser contínua. Nesse 

contexto, a preservação do patrimônio cultural deve propiciar a permanência do que 

existe sem se tornar um obstáculo na continuidade da construção da identidade 

cultural urbana, sempre priorizando o aspecto social de interação e reconhecimento 

respeitando-se as novas demandas como a adaptação, ajustes de sustentabilidade 

sociocultural, adaptações de infraestrutura ambiental e logística em prol de prover 

maior acessibilidade ao que já existe. Ao pensar em adaptações do patrimônio 

histórico torna-se imprescindível reconhecer a importância das teorias do restauro ( 

restauros inovadores e adaptados a serventia de todos os públicos, principalmente 

pessoas com deficiência e idosos). 

As técnicas de restauração são definidas com base em teorias de grandes 

nomes consagrados. Dentre eles, tem-se Viollet-Le-Duc (2006) – “Restaurar um 

edifício não é mantê-lo, repara-lo ou refaze-lo, é restabelece-lo em um estado 

completo que pode não ter existido nunca em um dado momento”. Ele construiu sua 

teoria do restauro sobre certezas, demonstrando algumas vezes uma tendência à 

obstinação e à onisciência. Afirmava que princípios absolutos podiam levar ao 

absurdo posicionando-se contra a busca cega da unidade estilística. Considerava que 

todos os trabalhos deveriam ser feitos com base em dados concretos, fundamentando 

as decisões, pois, para ele, as hipóteses constituíam o maior perigo para os trabalhos 

de restauração. Atribuía ainda enorme importância ao levantamento e ao projeto como 
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instrumentos de raciocínio e controle, ao registro preciso antes, durante e depois da 

intervenção, ou seja, a se proceder com método e rigor.  

Em “seus trabalhos de restauro”, Viollet-le-Duc realizava diversas 

intervenções, muitas vezes “corrigindo” o projeto que parecia a ele defeituoso. 

Acreditava que através do conhecimento profundo de um sistema, poderia criar uma 

forma ideal para impô-la no monumento a ser restaurado. Por outro lado, defendia a 

pesquisa detalhada sobre o objeto do restauro e a ampla documentação sobre as 

intervenções realizadas, princípios válidos até os dias atuais."(VIOLLET LE-DUC, 

2006, p-29). 

Na analogia da reforma notamos o quanto os prédios históricos da cidade 

de Goiás ainda deixam a desejar numa lógica de atender a acessibilidade para todos. 

Nesse ponto de vista, no contraponto entre as ideias de Le-Duc e a acessibilidade 

contemporânea, pode-se interpretar que os elementos atuais de adaptação poderiam 

ser inseridos no ambiente histórico, desde que ficassem documentados os elementos 

históricos originais, mas inacessíveis. 

Em se tratando da acessibilidade no patrimônio histórico/cultural um 

elemento que se deve destacar é a forma como é evidenciada a valorização do 

patrimônio quando não há acessibilidade, como um contraponto justificável. Entende-

se que os valores herdados carregam significados do patrimônio e a forma como são 

oferecidos às gerações, assim como o respeito a essa herança, permeiam questões 

como adaptação de cidades históricas em que novos usos e exigências sobressaem 

à necessidade de adaptar o patrimônio para o acesso de todos. Frente a essa relação 

entre a acessibilidade e o patrimônio cultural há que se considerar diversos fatores 

que os integram, tais como a acessibilidade universal, acessibilidade especializada, 

tecnologia assistiva e a gestão do patrimônio cultural. 

Segundo Plimmer et al (2006) embora o patrimônio cultural represente 

importante testemunha do passado e precise ser preservado às gerações futuras, a 

acessibilidade deve ser tratada como intervenção de adaptação, adequação para um 

uso necessário existente ou proposto. Segundo os autores, no Reino Unido, há um 

reconhecimento oficial de que o ambiente histórico traz uma contribuição significativa 

para o desenvolvimento social, cultural e econômico, mas especialmente ao bem-

estar da nação, envolvendo questões como qualidade de vida, educação e 

apropriação pelo patrimônio; mas também desempenha sua função de fonte de 

informação, meios de subsistência movimentando a economia através do turismo. 
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Além disso, citam pesquisas em que foi constatado que 1 em cada 4 visitantes aos 

equipamentos turísticos no Reino Unido possuem algum tipo de deficiência ou tem um 

parente próximo que se encaixa nesse perfil. Diante desses dados, os autores 

destacam a importância das adaptações não somente do ponto de vista social, mas 

econômico, devido ao retorno financeiro significativo. Resumidamente, aumenta-se a 

possibilidade de acesso, assegura-se a utilização da edificação, garante-se a 

conservação e valorização do patrimônio através do uso. Plimmer et al (2006) conclui 

que no Reino Unido, a busca pelo equilíbrio entre a conservação e a acessibilidade 

normalmente recai sobre a conservação quando a fragilidade do ambiente histórico é 

ameaçada pela possibilidade de acesso do público com características diferentes do 

“comum”. 

A interlocução entre políticas de turismo, preservação e acessibilidade são 

os pilares fundamentais da adaptação do patrimônio no Brasil considerando o grande 

potencial existente nesses eixos. Intervir no patrimônio em prol da acessibilidade, 

pode ser, uma forma de agregar valor com a transformação de paradigmas individuais, 

sociais e políticos. Há que se considerar, ainda, que o respaldo legal para ambos é 

numeroso, ainda que tenha muito ainda para avançar, e a atividade turística está em 

constante desenvolvimento especialmente quando se trata de antigos centros 

urbanos, como é o caso da cidade de Goiás. Nos antigos centros urbanos a questão 

da reinterpretação do passado se mostra pertinente, como trata Meneguello (2000) 

diz que, somente uma conceituação complexa de um passado histórico descontínuo 

e reconstruída pode ultrapassar as materialidades mais imediatas e alinhar a 

preservação do patrimônio às questões pertinentes trazidas pela globalização.  

Para quem se preservam áreas e imóveis? Por que e em nome de que 

passado? (Se o patrimônio é produzido em conjunto, pela sociedade, tanto no aspecto 

da edificação como na simbologia e nos valores agregados por essa, faz-se 

necessária a garantia de que haverá proveito do bem da mesma forma, garantindo 

acesso de todos com autonomia e segurança. 

O que nos leva a entender que é fundamental tratar a forma como a cultura 

deve ser difundida e estar disponível a todos de maneira igualitária. Diante disso, o 

ponto crucial da confrontação dos temas preservação e acessibilidade é a inclusão 

social pelo respeito às diferenças. Essa inclusão só será possível quando propiciar a 

apropriação do patrimônio por todos os cidadãos com igualdade de oportunidades e 

vivências. Se na cidade de Goiás como vimos a pouco os cidadãos residentes  que 
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possuem deficiência física tem pouco acesso a cultura disponível nos lugares 

históricos e turistificados como haveria de outros cidadãos como turistas possuírem 

esse acesso? O acesso é para todos e de todos, a acessibilização dos lugares é antes 

de tudo uma forma de nivelar as possibilidades de acesso cultural. 

O Patrimônio não acessibilizado age ainda de forma a não nivelar os 

direitos, tirando oportunidades e acessos principalmente para pessoas com 

deficiências físicas ainda mais se tratando de pessoas com deficiência física que 

restrinjam sua mobilidade e oriundas de classes sociais menos favorecidas 

financeiramente. Os prédios históricos em sua maioria na cidade de Goiás não são 

ainda adaptados para a recepção do perfil de público “diferente”. 

 

2.4 Mobilidade, acessibilidade e espaços públicos: Normatização 

 

Ao refletirmos com relação a um dos direitos básicos do cidadão que é a 

liberdade de ir e vir e a sua relação com a cidade, o urbano, os desejos individuais de 

cada pessoa que compõem cada cidade e a lógica da sociedade do presente 

momento social do mundo como um todo, precisa-se cada vez mais de movimentos 

rápidos, de chegar rapidamente aos variados lugares e que o deslocamento deve 

acontecer de forma a não ser impedido por barreiras, as quais podem aparecer tanto 

físicas como emocionais.  

Pensando assim é que nos torna possível a compreensão da necessidade 

de autonomia para todos, porém a estrutura urbana é complexa e cheia de obstáculos 

físicos que interferem até mesmo no cumprimento das necessidades e direitos básicos 

do cidadão. 

Entre os direitos básicos assegurados ao cidadão e isso inclui o cidadão 

que possua quaisquer deficiências  encontra-se a cultura, o lazer e o turismo e estes 

devem propiciar possibilidade de equidade e oportunidades sociais. Com isso 

compreendamos que todas as pessoas independente de sua cor, etnia, religião ou 

deficiência física, visual, intelectual possui o direito de ser integrada a sociedade o que 

inclusive está previsto na artigo 1°, II, da Constituição da República de 1988. 

Mas a especificidade em relação a pessoas com deficiência existe desde 

1989, quando a Lei 10.098 a qual foi denominada Lei de acessibilidade passou a 

dispor pontos de fundamental importância no norteamento de práticas inclusivas.  E 

com o decreto número 3.298/99 passa a ser regulamentada a lei 7.853, de 24 de 
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outubro de 1989 a qual passa a dispor sobre a política Nacional em prol da integração 

da Pessoa com deficiência, e assim se consolidam as normas de proteção a pessoas 

com deficiências. E o artigo de número 45 aborda a temática acesso a cultura e lazer. 

No entanto a pessoa com deficiência sofre diversos prejuízos no que tange 

ao cumprimento de seus direitos visto que a maioria dos espaços ainda não 

adaptados, a sociedade e os lugares construídos ainda não possuem infraestrutura 

adequados e pensando nisso surge o Estatuto da Pessoa com deficiência, que surge 

para resguardar, proteger e incluir a pessoa com deficiência e sua inclusão real na 

sociedade, regados por seus direitos. Este vem como um projeto de Lei (nº 

7.699/2006) a qual entrou em vigor apenas 10 anos mais tarde em 2016. 

O citado projeto de lei partiu do deputado Paulo Paim, esse estatuto visa a 

garantia de direitos as pessoas com deficiência .  A lei nº 13.146 tem o objetivo de 

assegurar e promover condições de igualdade no exercício da cidadania, direitos 

fundamentais para pessoas com deficiência. 

No que diz respeito a garantia dos direitos da citada parcela da população 

o art. 2º da nova Lei versa o seguinte sobre a expressão “pessoa com deficiência”:  

 

Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo 
prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação 
com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na 
sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.( GODOY 
2015) 
 
 

Ainda para Godoy (2015) o conceito de pessoa com deficiência foi ampliado 

e seus critérios se tornaram mais flexíveis e passou a levar em consideração o fato 

de que a deficiência pode vir de forma sensorial, física ou intelectual e de todas essas 

formas causam algum ou alguns tipos de impedimentos gerando dificuldades no 

convívio da pessoa com outras pessoas, no convívio social de modo geral.  

Assim, o termo incapacidade se torna relativo visto que cada pessoa pode 

se expressar de diversas formas, assim como pode encontrar dificuldades de formas 

variadas, pensando nisso os atos civis devem ser adaptáveis de acordo com a 

realidade de saúde física e mental do cidadão.  Todo cidadão independente de suas 

condições de saúde tem os mesmos direitos de acesso social e ganham ainda 

possibilidades de equidade. 

Essa nova lei interpreta ainda acessibilidade como: 
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Acessibilidade: Exige a adaptação dos locais de votação aos diversos tipos 
de deficiência; 3% das casas fabricadas com recursos de programas 
habitacionais do governo deverão ser acessíveis a pessoas com deficiência; 
10% das vagas em hotéis deverão ter acessibilidade; O poder público deve 
garantir acessibilidade às pessoas com deficiências em obras em espaços 
públicos, (BRASIL, 2006)  

 

O dever do estado em acessibilizar os espaços públicos já entrou em vigor 

há algum tempo, no entanto o estado não parece ainda tão empenhado em tornas 

esses espaços acessíveis rapidamente. 

Em alguns casos as próprias pessoas com deficiência demonstram certo 

conformismo com a situação dos lugares não acessibilizados como veremos no 

capítulo a seguir. 
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CAPÍTULO 03. 

 

 

 

 

 

 

 

GOIÁS PELOS OLHOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

 

 

 “Bequinho da Escola.  

Beco do Ouro Fino.  

Beco da Cachoeira Grande.  

Beco da Calabrote.  

Beco do Mingu.  

Beco da Vila Rica... 

[...] 

Conto a estória dos becos,  

dos becos da minha terra,  

suspeitos... mal afamados  

onde família de conceito não passava.” 

(CORA CORALINA – BECOS DE GOIÁS) 
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A cidade de Goiás, hoje com 291 anos passou por diversas modificações 

ao longo de suas décadas e história, a cidade marcada por um nascimento de 

interesses em mineração é circunscrito por um crescimento desordenado, se 

instalando no relevo denso, morros e serra circulam a cidade, o centro histórico se 

emoldura pela paisagem que se mistura entre morros e casarões que contam histórias 

que vão além do antigo interesse pelo ouro. 

Existem histórias que ultrapassam os porquês dos casarões, mas olham 

pelas grandes janelas e tem muito o que contar. E pensando nessas novas narrativas, 

o presente capítulo faz um estudo de cartas escritas por pessoas que possuem algum 

tipo de deficiência física e residem no centro histórico da cidade de Goiás. 

O caminho metodológico foi seguido com o plano lógico por meio da análise 

e interpretação dos relatos contidos em cartas que foram solicitadas a pessoas com o 

perfil analisado na presente pesquisa. Esse perfil pode ser simplificado em: Pessoas 

com algum tipo de deficiência física que residem nas proximidades do centro histórico 

da cidade de Goiás e em decorrência de suas deficiências físicas encontram 

dificuldades de mobilidade e acessibilidade. 

Por fim, serão descritas e analisadas discussões acerca de anotações do 

caderno de campo. Em forma de observaçõe participante, procurou-se aproximar-se 

das pessoas de forma que fosse possível capturar informações por mais que sutis da 

forma como leem o centro histórico. 

 

3.1 Cartas falantes, corpos pensantes:  Barreiras do centro histórico de Goiás 

 

Para que possamos entender os posicionamentos das pessoas é crucial 

que compreendamos sua trajetória de vida. No entanto devemos estar atentos ao que 

Certeau (1984) diz a respeito dos indivíduos: “ cada individuo deve ser entendido como 

um lócus no qual uma incoerente e frequente contraditória pluralidade de 

determinações relacionais interagem”. 

Esse universo de informações múltiplas, complexas e dispares são 

atualizadas todos os dias , não podendo então serem absolutizadas visto que trata-se 

da singularidade e a forma como cada individuo se lê e se escreve. Essas 

singularizações construídas e descritas pelos sujeitos devem ser compreendidas 

mesmo a partir de possíveis lacunas em sua memória, pois estas podem ser causadas 

tanto pelo momento quanto pela situação em que cada um narra sua história.  
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Para Certeau (1994) a trajetória dos indivíduos é marcada por um 

movimento temporal no espaço, a unidade de repetitivos pontos percorridos, 

entendidos como suas casas, escola e praças, ou seja todos os ambientes 

frequentados norteiam a delineação dos agentes sociais. Por isso as pessoas com 

deficiência física que residem nas proximidades do centro histórico da cidade de Goiás 

traçam históricas, perspectivas de vida, visões de mundo, sonhos, frustrações e 

esperanças. 

As trajetórias socioespaciais demonstram a história de vida das pessoas 

(com deficiência física) que vivem se relacionam com o centro histórico e suas lutas, 

por lazer, emprego, moradia e deslocamento no que tange a mobilidade e 

acessibilidade nos espaços públicos que se localizam nos arredores do centro 

histórico. Suas vidas são construídas pelo lugar onde vivem assim como a 

espacialidade de suas práticas cotidianas são variáveis e constroem os lugares e 

assim dão significados a eles, fazendo assim com que por mais que o sujeito 

desenvolva sempre uma forma única de lidar com os lugares e de se relacionar com 

os mesmos, pois o lugar será constituído a partir da forma como o individuo se insere 

socialmente e assim a sua forma de dar significados. 

No presente trabalho foram pesquisadas 20 pessoas possuidoras de 

deficiência física residentes nas proximidades do centro histórico da cidade de Goiás, 

foram selecionados 8 e pedido a eles que fizessem em forma de carta uma redação 

na qual fosse narrada sua história de vida e a sua relação com o centro histórico da 

cidade, assim como que se fosse possível que desenhassem seus mapas mentais 

demonstrando os lugares que mais frequentam nas proximidades de suas casas. 

Essa escolha foi feita a partir de aspectos como: maior proximidade de 

moradia em relação ao centro histórico, o que fazem nos momentos de lazer, que 

motivos levaram-nas a condição de pessoa com deficiência física, como se relacionam 

com o centro histórico e gênero.  

Partindo da premissa de que a história de vida de cada pessoa é um 

importante elemento na interpretação qualitativa das subjetividades e simbolismos 

presentes nas pessoas. Pois a partir da história de vida é possível a captação dos 

percursos vividos e a forma como as pessoas interagem com socialmente, assim 

como entender aspectos que se ligam a cultura e a existência. 

 

3.1.1 C.R.V 
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Eu me chamo C.R.V. tenho 42 anos, moro no centro histórico desde que 

era criança, sofri um acidente de carro e desde aí não posso mais andar. 

Vou a missa todo fim de semana e minha mão me ajuda a entrar na igreja, fico mais 

atrás pra não atrapalhar, quase não participo dos eventos que tem na cidade porque 

dica difícil andar de cadeira no meio das pessoas, as ruas são de pedras e as pesias 

ficam paradas nas calçadas, aí eu passeio mais no centro é durante a semana. 

O lugar que mais gosto de ficar é no mercado ainda mais depois que 

reformou porque ficou mais fácil pra mim, pelo menos 2 vezes na semana eu vou lá 

almoçar, lanchar. 

Quando eu era criança eu gostava de ir ao poço do Bispo tomar banho e 

brincar de pega pega, até que daria ainda pra eu nadar, mas não vou mais lá por 

causa da cadeira. Eu gosto daqui de Goiás, é tranquilo. Conheço quase todo mundo 

e ninguém fica caçoando da gente, a gente fica sabendo de tudo rapidinho o povo é 

bom, mais gosta de uma fofoca. Eu não mudaria quase nada em Goiás pra virar uma 

cidade melhor, uns corredores lisinhos nas laterais das ruas e umas rampas para mim 

já estava ótimo. 

 

3.1.2 F. C.A.  

Eu era professora, trabalhava e aos fins de semana ia para a fazenda visitar minha 

irmã, perdemos os pais muito cedo. 

Quando eu estava com 38 anos senti uma dormência que começou no rosto, pensei 

que não fosse nada, mas era. Era o início de um aneurisma cerebral, fiquei com um 

lado do corpo paralisado e minha irmã e meu cunhado vieram morar comigo aqui na 

cidade, demorou um pouco mas consegui me aposentar, fiz fisioterapia, houve pouca 

melhora. 

Em casa eu levo uma vida quase normal, saio mais para ir ao banco, supermercado 

e as vezes à igreja. Eu caminho devagar, mas não me importo, ando e falo, minha fala 

ficou um pouco comprometida um tempo mas melhorou. 

Quando possível tento evitar a praça do coreto por ser onde tem mais pedras, já caí 

algumas vezes ali. O interessante é que nada dos casarões me incomodava até moro 

em um, mas só percebi o quanto são dificultosos de acesso depois que sofri o 

derrame. 
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Hoje penso que eles poderiam reformar e digo além das reformas que vive fazendo, 

mas uma reforma que faça valer para todos. 

 

3.1.3 G.S.C.C 

 

Eu me chamo G.S.C.C, eu acho que precisa mudar esses espaços que não 

deixam mudar, os ônibus estão todos quebrados caindo aos pedaços. 

Já tô acostumado a subir nos bancos, acho difícil subir mas tô acostumado. O acidente 

que sofri foi nos Estados Unidos, foi um acidente de carro, eu bati a cabeça de frente 

no meio fio, dei a pura sorte de não perder a vista. Isso tudo aconteceu logo depois 

do atentado das torres gêmeas, eu estava internado num hospital na mesma rua, 

quando tudo passou eu voltei para o Brasil. 

Voltei para o Brasil e moro sozinho, na porta da minha casa aqui no centro 

histórico tem três degraus que eu suco e desço sozinho, eu já estive vivo só de uma 

máquina falar eu estava vivo, meu pai foi lá e nada de eu reagir. 

Aqui em Goiás eu consigo ir em todos os lugares só andando e apoiando 

com o braço, quando preciso paro para pegar fôlego, mas não conheço os museus, 

nenhum deles, fui ao teatro daqui apenas uma vez, tenho uma cadeira eletrônica  e 

ela quase não coube no corredor por isso foi só uma vez. Os lugares onde mais vou 

é o Mercado Municipal, no restaurante e a praça do coreto. 

Sou aposentado, antes vendia bonés e óculos baratinhos. Sou católico, não 

vou a missa pois é ruim, não tem como chegar lá. Fui de ônibus uma vez daqui para 

São Paulo, nunca mais!! Já tive casa lá, mas voltei para Goiás, quase não saio mais 

daqui e aqui sofro com a falta de segurança nos ônibus públicos, a linha de ônibus 

passa longe dos lugares que eu preciso, ando mais de moto boy, cadeira ou muleta. 

 

 

 

 

3.1.4 G.S.D 

 

Eu sou morador da cidade de Goiás, sou portador de deficiência física 

encontro várias dificuldades para caminhar no centro histórico. 
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As ruas são cheias de pedras altas e baixas, escadas altas e cheias de 

degraus nas escolas e nos pontos turísticos e nos comércios a maioria tem escada 

pra subir, não teme elevador nos prédios de dois andares. 

Para cadeirante passear no centro é constrangedor e estressante, pode até 

cair e machucar. Não sou cadeirante, mas cai várias vezes e machuquei, seria muito 

bom se a cidade fosse amplianda para acessibilidade dos deficientes . 

 

3.1.5. M.C. 

 

Sou a M.C, sou deficiente porque tive paralisia infantil, tenho 46 anos, sou 

casada e tenho 1 filha de 15 anos. Moro na Rua Hugo Ramos, no centro histórico de 

Goiás. Meu marido anda melhor do que eu apesar de ter uma leve paralisia cerebral. 

Nossa filha  já está no ensino médio e nos ajuda muito. 

Não me sinto mal por causa da deficiência e por ter uma perna mais curta 

que a outra, mas as vezes caio na rua da minha própria casa, principalmente na porta 

do hospital São Pedro. 

Gosto daqui di Goiás, eu e minha família não temos medo de assalto. Só 

gostaria que fosse mais fácil ir dá um passeio, principalmente quando tem festa. 

 

3.2 Análise das representações da cidade pelos olhos dos remetentes das 

cartas. 

 

Após apresentar os relatos contidos nas cartas solicitadas a algumas 

pessoas com deficiência física residentes nas proximidades do centro histórico da 

cidade, de acordo com a proposta metodológica desenvolver-se-á uma análise acerca 

de suas trajetórias, com esse procedimento o que se espera é fazer uma conexão 

entre as representações e assim construir um perfil das pessoas com deficiência física 

em relação às barreiras físicas do centro histórico.  

A análise se dará tanto pelos relatos contidos em cartas como nas 

observações realizadas de forma participativa no decorrer da pesquisa. 

Compreendendo como essas pessoas leem a cidade em que vivem e constroem suas 

relações socioemocionais. 

 

3.3 Olhos que tocam o chão, corpos na contramão. 
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De acordo com os relatos contidos nas cartas a maioria dos entrevistados 

como dito anteriormente são homens, com idades entre 23 e 48 anos, suas 

deficiências variam as causas entre naturais e acidentes automobilísticos.  Estes 

possuem diversas angustias e leituras e percepecções acerca de suas relações com 

o centro histórico da cidade Goiás e com a forma como vivem e convivem com as 

barreiras físicas e ideológicas na cidade. 

É comum entre os remetentes o pensar de que é necessária uma mudança 

nos espaços e uma postura de aceitabilidade de suas condições embora se 

expressem diagnosticando uma vulnerabilidade de si  para os casarões e igrejas. 

Algumas frases contidas nas cartas abrem para um leque de possíveis 

interpretações acerca da leitura de o que é ser uma pessoa com deficiência física e 

suas percepções sobre como os espaços deveriam lhe servir, veja por exemplo o 

trecho da carta de M.C : “ Não me sinto mal por causa da deficiência e por ter um 

perna mais curta que a outra, mas as vezes caio na rua da minha própria casa..”. 

Na frase de M.C ela esclarece que não se sente mal por suas condições 

físicas, mas deixa clara a insatisfação por não desfrutar com êxito nem mesmo da rua 

de sua própria casa, lugar o qual não se trata de uma parcela de espaço estranho ou 

de uso eventual.  

G.S.D, demonstra certa concordância em relação ao uso dos espaços de 

forma crítica e empática, visto que além de pensar em sua própria deficiência analisa 

ainda as dificuldades e constrangimentos possíveis para quem possui deficiências 

mais severas do que ele próprio: “Para cadeirante passear no centro é constrangedor 

e estressante, pode até cair e machucar. Não sou cadeirante, mas cai várias vezes e 

machuquei”. G.S.D narra não apenas os pesares causados por barreiras físicas, mas 

a construção de barreiras psicológicas geradas por angústias e constrangimento. 

A PCD tende a passar por diversos constrangimentos que poderiam ser 

reduzidos se os espaços fossem acessíveis.  Chaveiro e Vasconcellos (2016), 

discutem que: “além de dependerem de organização, potencialização de forças, 

formação da consciência, entram numa batalha de representação e também de crivos 

jurídicos e legais.” Ultrapassando assim a conotação “Pessoas com necessidades 

especiais”, passando antes de qualquer coisa a serem Pessoas, as quais possuem 

algum tipo de deficiência e em virtude disso necessitam de algum direito especifico 

além é claro dos direitos que qualquer outra pessoa possui.  
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A autonomia, o trabalho, os estudos são construtores essenciais na 

construção do individuo e na sua inserção na sociedade, sentir-se capaz de realizar 

quaisquer funções estimula e gera aqui que encaixa no sentimento oposto ao 

constrangimento que seriam os sentimentos de satisfação e desinibição, visto que 

tornar-se uma pessoa desinibida requer um processo de construção desse 

sentimento. Para isso é necessária a quebra de paradigmas, preconceitos e barreiras 

físicas capazes de construir diversas barreiras psicológicas e sentimentais. 

Os olhos de nossos entrevistados varrem o chão da velha cidade com 

tamanha análise e sabedoria de vivência que demonstram em seus relatos contidos 

nas cartas a visão dupla de quem não percebia as barreiras físicas e após os motivos 

que os levaram ao estado de pessoa com deficiência passam a perceber, como nos 

diz F.C.A: “ o interessante é que nada dos casarões me incomodava, até moro em 

um,  mas só percebi o quanto são dificultosos de acesso depois que sofri o derrame.”  

Algumas frases demonstram ainda a não aceitabilidade de normalidade. 

Mas afinal o que é normalidade? “ Em casa eu levo uma vida quase normal, só não 

trabalho mais, consigo tomar banho sozinha e fazer minhas necessidades, vou ao 

banco, ao supermercado e as vezes a igreja...” 

Quando F.C.A diz que leva uma vida quase normal e apenas não trabalha 

mais, ela entra talvez inconscientemente numa discussão acerca da importância do 

trabalho para todo e qualquer cidadão, Engels (2004), analisa que o trabalho é uma 

condição fundamental da vida humana, de tal forma que pode-se afirmar que o 

trabalho criou o próprio homem, assim como o trabalho liberta o homem  de sua 

profunda ligação com as determinações da natureza. A fala de F.C.A, mostra a 

percepção primaria de uma pessoa que acredita estar em condições de semi 

normalidade por não estar mais em ação de trabalho. 

Santos e Borges (2017) dizem que: 

O trabalho antes de se traduzir como forma de sobrevivência tem uma 
importância muito grande no âmbito da dignidade humana, pois permite o 
desenvolvimento de habilidades de produção dos indivíduos enquanto 
membros integrantes de uma sociedade concreta, territorialmente instituída 
 

O nascimento das barreiras e a compreensão das mesmas não se da apenas 

por meio de obstáculos físicos, mas da construção de paredes e abismos profundos 

entre as pessoas que possuem qualquer tipo de restrição de mobilidade ou deficiência 

física que o incomodo nos momentos de ida e vinda e acesso a lugares de todas as 

naturezas e as pessoas que no dado momento não sofrem com essas barreiras. Em 
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suma, não apenas de forma empática, mas de forma racional e estatística qualquer 

um pode vir a possuir sua mobilidade reduzida ou adquirir alguma deficiência gerada 

por acidentes de trabalho, transito ou causas naturais.  

A PCD traz em si as marcas de sua formação enquanto pessoa, sua moral 

e senso de justiça, assim como qualquer outra pessoa. No entanto traz em seu corpo 

como se numa tatuagem repleta de significados e símbolos a nova roupagem ou 

roupagem de nascimento intercruzada a histórias e experiências ajudando-a a ler e 

descrever o mundo a sua forma Lima e Mendes (2017) nos trazem a ideia de a 

palavrar deficiência significar o oposto de eficiência e que por tanto dá a entender que 

aquele corpo de posse de um ser é ineficiente, onde Deficiente é uma palavra de 

implicação semântica, e pessoa com deficiência nesse caso seria possuidora de 

ineficiência o que a destituiria de autonomia , independência e perfeição. 

Dito isso o que essa pesquisa busca é analisar a deficiência não como algo 

respectivo ao corpo humano, mas como advindo dos espaços e seus lugares. Os 

espaços são  ineficientes visto que os mesmos não atendem a todas as pessoas e 

todas as pessoas possuem os mesmos direitos, tornando-se assim espaços 

excludentes e os excluídos o percebem e de formas distintas narram suas percepções 

mesmo que de forma velada. 

G.S.C.C, ao dizer que “não conheço os museus, nenhum deles, fui ao 

teatro daqui apenas uma vez, mas tenho uma cadeira eletrônica e ela quase não 

coube no corredor por isso fui uma vez.” Nessa fala ele narra o como deixa de 

frequentar lugares ou não se aventura a ir até os mesmo devido as dificuldades que 

eventualmente encontra, não em tom de reclamação mas com a simplicidade a qual 

quer pessoa deixa de ir ou evita lugares que possam lhe causar aborrecimentos. F.C 

demonstra o mesmo sentimento de evitar certos espaços ao dizer: “Quando possível 

tento evitar a praça do coreto por ser onde tem mais pedras, já cai algumas vezes ali.” 

A percepção obtida por meio da pesquisa participante é de que os 

entrevistados se recolhem em suas moradas (seus corpos) e evitam os espaços e 

lugares que poderiam lhes causar danos físicos e psicológicos, que não se afligem 

com seus corpos mas com a forma como estes se relacionam ao mundo exterior. 

No trecho de música a seguir traduz-se o sentimento de que o corpo é 

morada, refugio e posse de seu morador e que este não está disponível para a ação 

excludente da sociedade e sua generalização de padrões para o perfeito: 
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“[...]Eu não me vejo na palavra 
Fêmea: Alvo de caça 
Conformada vítima 

 
Prefiro queimar o mapa 

Traçar de novo a estrada 
Ver cores nas cinzas 
E a vida reinventar 

 
E um homem não me define 
Minha casa não me define 
Minha carne não me define 
Eu sou meu próprio lar...” 

 

 

Todos são moradores e condutores de seus corpos, suas histórias, 

angustias, paixões e aflições e o estado com o qual o corpo se vulnerabiliza por 

espaços doentes e (d)eficientes, demonstra a necessidade de igualdade de acesso e 

a queda dos muros do preconceito e do narcisismo. 

O perfeito é tanto instável quanto questionável e o mantimento de espaços 

públicos históricos sem reformas acessíveis é deixá-los em perfeito estado de 

conservação e cultura concreta, para quem? O que é perfeição de acesso à cultura? 

Os corpos e os espaços não podem se enfrentar na contramão. A mão de acesso à 

cultura não deve ser igual a todos? 

 

 

“ Só gostaria que fosse mais fácil ir dá um passeio, principalmente quando 

tem festa.” ( M.C). 

 

 

 

 

3.4 Cartografia existencial do centro histórico. 

 

“Cartografias existenciais desfilam pelas cidades, pelas casas, pelas 

asas da união entre pessoas com deficiências – todas – e pessoas com 

suficiências de mais ou de menos.” 

( CHAVEIRO E VASCONCELLOS) 
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O mapa acima mostra a localização da área urbana dentro do município 

de Goiás, delimitamos ainda um pouco mais a área de estudo da presente pesquisa 

para o centro histórico da cidade e as pessoas que moram em suas proximidades, 

bem como suas relações para com o mesmo. 

Foi pedido a alguns dos entrevistados que produzissem mapas de suas 

principais trajetórias a partir de suas casas em relação ao centro histórico, dentre as 

5 produções de mapas três foram escolhidos para a análise neste trabalho e o 

critério de escolha tratou-se apenas de facilidade de compreensão. 

A partir desses mapas mentais, foi possível analisar o quanto o centro 

histórico está presente no cotidiano dessas pessoas. 

De acordo com Archela, Gretão e Trostdort (2004), mapas mentais são 

imagens espaciais que as pessoas têm de lugares conhecidos, direta ou 

indiretamente. As representações espaciais mentais podem ser do espaço vivido no 

cotidiano, como por exemplo, os lugares construídos do presente ou do passado; de 

localidades espaciais distantes, ou ainda, formadas a partir de acontecimentos 

sociais, culturais, históricos e econômicos, divulgados nos meios de comunicação.  
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Nesse sentido Os mapas mentais são representações do vivido, são os 

mapas que trocamos ao longo de nossa história com os lugares experienciados. No 

mapa mental, representação do saber percebido, o lugar se apresenta tal como ele é, 

com sua forma, histórias concretas. 

Os mapas mentais nesse trabalho nos ajudam, portanto, com a 

compreensão da leitura de vida e dos lugares que são frequentados por nossos 

entrevistados/remetentes. 

 

 

Mapa mental 1. G.D.D. 

 

A imagem acima trata-se de um dos mapas mentais, feito por G.S.D,  no 

mesmo o rapaz demonstra que seus principais caminhos do cotidiano necessitam 

passar pelo centro histórico, mais especificamente pela praça do coreto, local o qual 

ele narra em sua carta já ter caído algumas vezes , o que causa a ele certo 

constrangimento. 

O constrangimento, o sentimento de humilhação assim como outros 

sentimentos ligados a forma como a pessoa possa se sentir menosprezada estão 

ligados a percepção de dignidade. Scarlet (2008) diz que a dignidade humana, se 

tratada dentro dos parâmetros de legalidade, tende a apresentar um caráter positivo 

assim como um negativo. No que diz respeito ao positivo prevalece à obrigação de 
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não haver violação da dignidade, quanto ao segundo cabe ao Estado à promoção e 

efetivação da existência de dignidade para todos. 

A construção dos laços afetivos em relação aos lugares se dá de acordo 

com a leitura de quem a constrói, G.D.D, demonstra inquietude em relação a não 

facilidade encontrada em se locomover pelos espaços onde necessariamente utiliza 

com frequência, compondo seu cotidiano e assim seu mapa mental. 

 

 

Mapa mental 2 ( G.S.C.C) 

 

O Mapa Mental acima refere-se, ao construído por G.S.C.C, onde 

demonstra seu principal trajeto em relação a sua casa e lugares onde mais frequenta, 

é possível notar que este além de ter o cotidiano entrelaçado a uma parte do centro 

histórico, narra em sua carta indignação em relação as dificuldades diárias em relação 

a mobilidade, visto que o transporte público não passa próximo a sua casa nem em 

lugares próximos o que lhe ajudaria em sua locomoção diária, sendo necessário 

portanto que apele ao uso de Moto-boys (moto- táxis), o que lhe demanda, tempo e 

dinheiro, além de o nascimento de barreiras atitudinais, onde acaba por deixar de ir a 

determinados espaços e lugares, como ele próprio narra: “Sou Católico, não vou a 

missa pois é ruim, não tem como chegar lá”. 



90 
 

 

 

 Mapa mental 3(F.C.A) 

 

F.C.A, constrói seu mapa mental cotidiano, demonstrando a saída de sua 

casa e a passagem por um dos becos da cidade, em forma de atalho até seus 

principais destinos diários a mesma em sua carta diz que tenta evitar a praça do coreto 

por ser onde tem mais pedras, e narra ter caído algumas vezes. 

A citada remetente/entrevistada emite sua opinião acerca do desejo de que 

haja uma real reforma no centro histórico não apenas no sentido da aparência mas de 

acessibilizar os espaços. 

Ao analisar os mapas produzidor pelos remetentes/entrevistados, percebe-

se um ponto em comum, onde a praça do Coreto é representada em todos eles, 

demonstrando o quanto a parte central do centro histórico é importante no cotidiano 

das pessoas que residem em suas proximidades, tratando-se de uma trajetória 

cotidiana, um caminho que funciona quase como marco zero em relação aos 

diferentes destinos e proximidades, é perceptível nas cartas a narração em comum 

de quem tentam evitar os lugares onde há mais pedras, no entanto nos mapas mentais 

retratados os lugares que se evidenciam são justamente os com maior numero de 

pedras tanto nas suas, quanto calçadas e mesmo nas construções dos prédios 

públicos os quais são visitados por necessidade, como nos bancos e igrejas. 
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A cartografia existencial do centro histórico da cidade de Goiás, demonstra 

a forma como se organizam as pessoas com deficiência em relação ao centro 

histórico, os lugares por ondem necessitam passar e sua afetividade em relação a 

esses. 

 

3.5 O corpo enquanto primeiro lar: A territorialização e o domínio do corpo. 

 

 “ Eu perco o chão, eu não acho as palavras, eu ando tão triste eu ando 

pela sala, eu deixo a porta aberta,  eu chego no fim, eu não moro mais em mim” 

 

Segundo MONDARDO (2009), desde os primórdios o corpo foi 

necessariamente o primeiro território e gerador de construções das relações 

humanas, por isso fonte de dominação e controle dos indivíduos. No entanto, à medida 

que a sociedade de disciplina dos corpos-indivíduos dos séculos XVII e XVIII se 

transformou em sociedade de controle e segurança de massas de corpos nos séculos 

XIX e XX, esta passou a desenvolver uma nova forma de dominação e controle do 

território-corpo desenvolvendo-se o que o autor chama de biopoder, que em suma se 

refere ao controle e agenciamento da vida. 

O corpo é tanto produto quanto produtor das relações sociais e territoriais, 

assim o corpo é elemento que cria relações e é também espaço que está em constante 

movimento.  Mondardo (ano) afirma que o corpo é criador das relações de poder e, a 

partir destas criam-se relações políticas o que sucessivamente gera recortes no 

espaço e assim constituem-se territórios, “ assim estes territórios de poder são, tanto 

o corpo que se torna território, como também a espacialização dos modos, das 

práticas cotidianas da vida dos sujeitos-corpos, que se tornam territórios” 

MONDARDO (2009, p-03) 

FOUCAULT (1985), a respeito da territorialização do corpo, diz que a ação 

sobre o corpo, seu adestramento a forma como o prazer se normaliza, a interpretação 

dos discursos tendo como objetivo separar, distribuir, comparar e hierarquizar faz com 

que “surja” na história a figura única, realmente individualizada, o ser humano, como 

produção do  poder. 

O que faz com que o poder haja sobre o corpo em forma de normatização 

nos comportamentos, e nos movimentos dos sujeitos, tendo como motivo de incitação 

o controle das formas de administrar o novo território, o corpo. Para Mondardo  o 



92 
 

objetivo nesse sentido, as ações dos corpos devem ser enquadradas de acordo com 

regras e normas as quais são impostas pelos territórios, e devem aparentar cada vez 

mais naturalidade em relação as imposições de seu ordenamento, para assim serem 

“normais” e para o “bem comum” da sociedade. 

O poder do indivíduo está emaranhado as relações da sociedade, a estética 

da morada humana ( seu corpo) nas diversas sociedades ao longo da história 

demonstra a “preferencia” pelo dito “belo” e “perfeito”. Excluindo e por vezes 

mistificando o corpo diferente, visto como imperfeito. Oliveira e Hutz (2010) dizem que 

o conceito de beleza e perfeição sofreram inúmeras variações ao longo da história. 

Quanto ao padrão estético corporal, o belo é normatizado desde os primórdios dos 

regimes patriarcais. Todas as culturas se desenvolvem marcadas por modelos 

estéticos fortemente definidos, no mundo atual os padrões de beleza se espalham 

pelas mídias onde o corpo torna-se a vitrine do consumo, a necessidade intensificada 

nos intelectos das pessoas de sentirem-se cada vez mais “perfeitas”, traz diversos 

distúrbios de imagem, os corpos enquanto morada, encontram-se em constante 

reforma e os desconfortos geram exclusões. 

Assim, o corpo aparece cada vez mais como biopoder e a sociedade 

empurra o corpo para se fortificar cada dia mais como o primeiro território e a ser 

dominado/controlado e disciplinado pelo Estado e pelo Mercado. 

Tendo em vista o corpo como um símbolo social e culturalmente construído 

ao longo da história, fica simples entender o papel que ele exerce na configuração 

social na qual está inserido. Pelos símbolos e signos atribuídos a ele, podemos 

compreender melhor a dinâmica que se instaura em determinada sociedade e em 

determinado período histórico. O corpo pode ser encarado com um dos elementos 

que exterioriza o interior de uma sociedade. 

O corpo porta em si a marca da vida social nos mais diversos âmbitos, 

fazendo com que a sociedade imprima nele, determinadas transformações. Se 

viermos a considerar todas as modelações que sofre, constataremos que o corpo é 

“pouco mais que uma massa de modelagem à qual a sociedade imprime formas 

segundo suas próprias disposições: formas nas quais a sociedade projeta a fisionomia 

de seu próprio espírito” (Rodrigues, 1983, p. 62). A cultura dita normas em relação ao 

corpo, às quais o indivíduo tenderá, à custa de castigos e recompensas, a se 

conformar, aceitar e aderir. 
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Esse tema ligado ao corpo como mercadoria e primeiro território é de 

fundamental importância para a discussão do âmbito social por estar diretamente 

relacionado aos “indivíduos-corpos”, que assim como produzem relações de poder e 

se especializam, se infiltram e se naturalizam fazendo que cada vez mais se torne 

violenta a ação sobre o corpo. A sociedade age como condutora do controle, criando 

e recriando símbolos e materiais bem como políticas, ações econômicas de formação 

e produção corpo/território e assim se evidencia o biopoder que age sobre a massa. 

As cobranças contemporâneas sobre a perfeição agem desta forma não 

apenas como produtoras do território/corpo, mas como ditadoras da forma como todo 

o espaço externo se organiza, o mundo capitalista é massificador e excludente. Os 

espaços se constroem para corpos perfeitos, para a imagem que a mídia vende todos 

os dias. 

Diante do exposto, o corpo das pessoas com deficiência física torna-se 

mercadoria frágil e mais uma vez volta ao estado de “incapaz” ,“improdutivo”, visto 

que foge dos padrões estéticos vendidos pela mídia, construindo nas pessoas com 

deficiência barreiras atitudinais, fazendo com que os espaços excludentes pareçam 

normais, gerando um ideário de normalidade e anormalidade desresponsabilizando 

os espaços de suas próprias deficiências. Os corpos ditos diferentes andam na 

contramão em relação aos corpos dia-dia, vendidos pela internet. 

Para Bernard (1985), é através do nosso corpo que expressamos o efeito 

e significados que as relações tiveram ou têm em nós. A nossa existência corporal 

está imbuída num contexto, relacional e cultural, sendo este o canal pelo qual as 

nossas relações são construídas e vivenciadas. Na verdade, quer queiramos, quer 

não, assistimos a um processo de exaustão do corpo na sociedade ocidental 

contemporânea, processo que envolve um mito supostamente libertador, mas que, na 

realidade, penetra e transforma a nossa experiência pessoal ao introduzir na nossa 

subjetividade o peso alheio dos imperativos sociais. 

Hoje se vive a revolução do corpo, valores relativos à beleza, saúde, 

higiene, lazer, alimentação, exercício físico, têm reorientado um conjunto de 

comportamentos na sociedade, imprimindo um novo estilo de vida, mais aberto à 

diversidade por um lado, mas mais narcísico e no que diz respeito à experiência do 

corpo.  

O corpo, algo tão palpável, concreto visível e ao mesmo tempo pode ser tão 
abstrato, subjetivo. Fonte de tantos prazeres, castigos e de tantos medos e 
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vergonhas. É a casa em que habitamos por toda a vida e que carregamos 
como um “caracol” carrega sua casa nas costas, sem poder se livrar dele. 
 (LIMA e MENDES 2018) 

 
É entendendo o corpo como dádiva e maldição que as relações se 

constroem a partir deste, como casa habitada por seu próprio dono surge em cada um 

o desejo de singularidade, bem como surgem os desejos de seguimento de padrões 

e a ambiguidade do singular e do perfeito se instaura no ser. Mas a perfeição existe? 

Ou a perfeição é uma máquina dirigida por forças e interesses externos os quais 

direcionam as pessoas aos consumos, onde a perfeição é tão inalcançável quanto 

possuir qualquer objeto tecnológico de ultima geração? Impulsionadas por uma 

competitividade onde o oponente é a própria morada, o próprio ser. O corpo é posse, 

propriedade pública e privada. 

Percebe-se então, uma época de contradições, no que diz respeito às 

escolhas, uma vez que hoje não há uma obrigação das pessoas se vestirem de acordo 

com a classe social de que fazem parte, como ocorria em outras épocas, porém, a 

moda dita às regras, dita as tendências e aquilo que se deve escolher, aquilo 

considerado bonito e “perfeito”. A perfeição tornou-se ainda mais exigente. As 

pessoas não são mais obrigadas a se vestir de acordo com sua classe social, mas o 

corpo parece ser colocado frente a novas classificações de perfeição. 

 

3.6 Derrubar muros, construir pontes. 

 

A trajetória histórica das pessoas com deficiência física, em decorrência da 

constante imposição e busca por perfeição, sempre os levou por caminhos de 

exclusão. Foram construídos muros, onde se aprisionaram corpos e mentes por não 

serem “comuns”. 

Entende-se que transformações no que diz respeito a forma como essas 

pessoas precisam ser vistas pela sociedade requer não apenas ações políticas, 

NBRs, mas mudanças que possam atingir a curto e a longo prazo. Acessibilizar áreas 

de acesso público além de direito da pessoa com deficiência, ajudaria a descontruir 

barreiras, a real inserção dos mesmos no mercado de trabalho ajuda-os na autoestima 

tanto quanto os insere novamente no padrão “produtivo” da sociedade capitalista. 

O mundo capitalista é marcado por contradições, visto que enquanto para 

maioria dos trabalhadores segundo Gonçalves e Santana (2016) o ato de trabalhar 
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relaciona-se à possibilidades de uma vida marcada por angústias e empobrecimento 

criativo assim como de um gradual comprometimento das habilidades físicas, para 

outros grupos sociais como o das pessoas com deficiência física a inclusão no 

sucateado mundo do trabalho apresenta outros significados, indica emancipação e 

fragmentação do termo “incapaz”. 

“Pessoas Com Deficiência, por exemplo, têm demonstrado que o “encontro” com o 

trabalho-emprego significa uma maneira de participação e desenvolvimento de 

possibilidades de intervenção, autonomia, criação e dignificação da vida.”( Gonçalves 

e Santana 2018,p- 93). Incluir a pessoa com deficiência no mercado de trabalho, assim 

como acessibilizar os espaços são medidas que anunciam o início de grandes 

mudanças em relação a história da pessoa com deficiência. Torna-las/ aceita-las 

produtivas e consumidoras dos espaços torna-as também produtoras dos novos 

espaços dentro de uma lógica capitalista  

Para Rodrigues e Borges (2018) o trabalho se traduz não apenas como 

forma de sobrevivência, mas, com uma importância muito grande no âmbito da 

dignidade humana, isso porque permite o desenvolvimento de habilidades de pro-

dução dos indivíduos enquanto membros integrantes de uma sociedade concreta, 

territorialmente instituída. E que por isso o papel do Estado brasileiro seria, ou deveria 

ser o de fundamentar os valores sócias no sentido de envolver todas as áreas de 

forma a aumentar a planificação do trabalho o que ocasionaria na efetivação da base 

nacional. 

O que estamos discutindo é que incluir a pessoa com Deficiência no 

mercado de trabalho, faz com que essa derrube muros de exclusão de forma gradual, 

visto que passa a fazer amizades, sentimento de pertencimento a grupos e igualdade 

perante não apenas aos colegas de trabalho, mas na sociedade de forma geral, essa 

pessoa passa a construir suas próprias pontes, sentir-se autônoma e consumidora em 

potencial, não apenas de mercadorias mas de sentimentos, lugares e interferidoras 

nos espaços. Mas nesse momento esbarramos na necessidade de tornar os espaços 

acessibilizados para que esses propiciem a autonomia das pessoas com deficiência 

física. É importante a pessoa trabalhar, é importante estudar, assim como é importante 

que essa pessoa possa utilizar de forma autônoma esses espaços. 

Acessibilizar espaços públicos turistificados ou não pode não ser 

revolucionário, mas simboliza o início de uma trajetória de construção de autonomia. 

Os tijolos do muro da exclusão podem ser quebrados um a um, no entanto são 
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necessárias medidas de acessibilização dos espaços tanto quanto é necessária a 

inclusão no mundo do trabalho. É preciso ir e vir com autonomia para que se inclua e 

se produza nos espaços. O biopoder pode ser modificado, para agir em prol de que 

qualquer um tenha esse poder, qualquer um seja produto e produtor. 

Assim, as cidades “históricas” poderiam contar a história de uma luta por 

inclusão, onde as adaptações de acessibilidade mostrassem um novo perfil de 

consumidores e produtores do espaço. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As cidades as quais tiveram seus centros históricos tombados como 

Patrimônio Histórico da humanidade como no caso da cidade de Goiás, possuem seus 

centros preservados sob os cuidados e amparo do IPHAN órgão o qual se 

responsabiliza para que os centros históricos e patrimônios físicos sejam mantidos o 

mais próximos possível de sua estética herdada do período de colonização e 

construção de suas cidades. 

Mas com os benefícios de mantimentos de heranças físicas/históricas, 

acontecem também as dificuldades que ocasionam desconforto e perda dos direitos 

dos cidadãos com mobilidade reduzida assim como de pessoas com deficiências 

físicas/motoros e visuais, não se esperou com esse trabalho culpar as cidades e 

centros históricos como vilões únicos nas mazelas da exclusão, mas demonstrar a 

forma como seus espaços e lugares acabam sendo excludentes em virtude de sua 

não adequação aos padrões de acessibilidade.  

A cidade de Goiás não possui adequações em seus prédios e vias públicas, 

para tratar de forma inclusora as pessoas com deficiência, fato que causa exclusão, 

mal estar, e reduz as chances de intercomunicações e socializações. As pessoas com 

deficiência encontram ainda grandes dificuldades em relação a barreiras físicas, bem 

como as atitudinais. 

No que diz respeito ao turismo para as pessoas com Deficiência, o 

Ministério do Turismo (BRASIL, 2009, p-27), Turismo Acessível é “o termo técnico 

para definir a possibilidade e condição da pessoa portadora de alguma deficiência 

alcançar e utilizar, com segurança e autonomia, edificações e equipamentos de 

interesse turístico.” No entanto, considera-se importante tratar do assunto de forma 

mais global e igualitária, considerando o turismo acessível como um turismo inclusivo, 

ou seja, um turismo possível para todos sem distinção, além de lazer  propício para 

os residentes que deveriam desfrutar dos espaços sem passar por constrangimentos. 

Trata-se não apenas do lazer, é direito,. 

A compreensão essencial para a inclusão é de que todos são diferentes 

entre si, e de que deficiência não é sinônimo de incapacidade. Em muitos casos, como 

explica Panosso, Pano (2010, p-6), a pessoa com alguma deficiência física passou a 

viver dessa maneira ao longo da vida, e isso pode acontecer com qualquer um, pelos 

mais variados motivos. 
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Acessibilidade e mobilidade nos centros históricos, ainda que pouco 

exploradas, possuem extrema importância para o desenvolvimento igualitário e para 

a mitigação dos problemas que normalmente afetam estas zonas mais antigas. A 

concentração de elementos patrimoniais e culturais nestes núcleos é uma das 

principais forças para o incentivo de intervenção nestes espaços e para a criação de 

condições de acessibilidade e mobilidade, tendo em conta a diversidade humana. O 

crescimento do setor turístico é um dos que mais se beneficia com estas alterações, 

e consequentemente é o que contribui para o desenvolvimento económico da cidade 

e para a valorização do comércio local. 

A adaptação dos elementos que compõem as atividades turísticas já 

existentes, assim como a capacitação para o bom atendimento do visitante além de 

atender à legislação vigente, se torna um fator de responsabilidade social que poderá 

ser inovador oferecendo segurança e autonomia a todos. Com isso, os espaços se 

tornariam inclusivos, favorecendo as interações sociais, a vivência e as boas 

experiências. 

No geral, as barreiras arquitetônicas e urbanísticas são os maiores 

obstáculos físicos encontrados, o que pode ser diagnosticado tanto nas cartas 

analisadas quanto nos mapas mentais produzidos. O centro histórico da cidade de 

Goiás é ainda produtor de exclusão, mesmo para quem necessita desfrutar do deste 

cotidianamente, tanto quanto para quem poderia utilizar seus espaços turistificados. 

Os remetentes narraram suas experiências em relação ao centro histórico, 

suas ruas, praça, casarões, as dificuldades de ultrapassar barreiras físicas e o que 

acontece nos momentos em que se sentiram “constrangidos” ao cair em decorrência 

da dificuldade de acesso e mobilidade. 

Para um perfil de pessoas ditas “normais”, onde até mesmo essas, hora ou 

outra se esbarram com barreiras físicas dificilmente transponíveis. O “bonito” nessa 

premissa não parece ser para todos os olhos entrarem em estado de deleite. Os olhos 

que tocam o chão possuem corpos que se encontram na contramão de seus desejos 

e vontades por se esbarrarem em barreiras físicas geradoras de barreiras atitudinais. 

Os corpos escravos e escravizadores do capitalismo se rendem a 

territorialização do biopoder, excluir se expressa como se da natureza das cidades, 

os espaços se preparam para o tido como perfeito, como comum.  

Batista (2007) discute que é importante se pensar na cidade sustentável de 

forma holística, para tanto é viável estabelecer dois pontos cruciais que são “a não 



99 
 

criação de novas barreiras á acessibilidade e a eliminação das barreiras que já 

existem”. 

A derrubada dos muros da exclusão abrem os caminhos para a construção 

de pontes. Se o mundo do trabalho abre os portões para as pessoas com deficiência 

e diminui o sentimento de “incapacidade”, assim como inclui em diversos grupos de 

relações afetivas tanto quanto econômicas é preciso que os espaços estejam 

preparados para alimentar a autonomia da pessoa com deficiência. As cidades 

“históricas”, podem contar novas histórias além das trajetórias do ouro e da 

escravidão, podendo refletir as adaptações e influencias do espaço e no corpo, o 

corpo “imperfeito” pode se tornar produtivo e consumidor e o espaço precisa se 

adequar para ser consumido. 

Os espaços da cidade de Goiás precisam deixar de ser deficientes para se 

tornarem eficientes, no cotidiano da pessoa com deficiência assim como na da pessoa 

com mobilidade reduzida. Se o mundo é do consumo, é necessário pensar melhores 

formas de consumi-lo, destruir as barreiras físicas existentes, assecibilizando e não 

permitir que outras se criem já aponta o início da inclusão na cidade para todos. 
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