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EPÍGRAFE 

 

A inclusão acontece de verdade quando “valorizamos nossas semelhanças e 

respeitamos as nossas diferenças”. 

No dicionário da língua portuguesa deficiência é o mesmo que imperfeição. 

Nenhum ser humano é perfeito. 

“Deficiente” é aquele que não consegue modificar sua vida, aceitando as 

imposições de outras pessoas ou da sociedade em que vive, sem ter 

consciência de que é dono do seu próprio destino. 

“Louco” é aquele não procura ser feliz. 

“Cego” á aquele que não vê seu próximo morrer de frio, de fome, de miséria. E 

só tem olhos para seus míseros problemas e pequenas dores. 

“Surdo” é aquele que não tem tempo de ouvir um desabafo de um amigo, ou o 

apelo de um irmão, pois está sempre apressado para o trabalho, e quer 

garantir seus tostões no fim do mês. 

“Mudo” é aquele que não consegue falar o que sente e se esconde por trás da 

máscara da hipocrisia. 

“Paralítico” é quem não consegue andar na direção daqueles que precisam de 

sua ajuda. 

“Diabético” é quem não consegue ser doce. 

“Anão” é quem não sabe deixar o amor crescer. 

E finalmente, a pior das deficiências é ser miserável, pois, “miseráveis” são 

todos aqueles que não conseguem falar com Deus. 

A amizade é o amor que nunca morre. 

Deficiências – Mário Quintana 
 
 
 

 

 



 
 

RESUMO 

 

A temática da inclusão de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida 
justifica-se pela urgência de se discutir e estudar mais profundamente o assunto, 
partindo do pressuposto que o conceito de inclusão não pode ser aplicado em 
sua totalidade nas cidades coloniais que, pelo valor atribuído de ancianidade, 
não privilegiam a acessibilidade para pessoas com deficiência. O objetivo deste 
estudo é verificar as condições de acessibilidade para pessoas com deficiência 
e mobilidade reduzida no Museu de Ciência e Técnica da Escola de Minas da 
Universidade Federal de Ouro Preto, buscando identificar as principais barreiras 
existentes nesta edificação, a fim de constatar se há divergências entre a 
estrutura existente e a garantia dos direitos previstos na Constituição Federal 
Brasileira. A metodologia utilizada é a de observação sistemática e investigação 
no prédio do Museu, pesquisa bibliográfica exploratória, entrevistas 
semiestruturadas com gestores do dia-a-dia do Museu e Coordenador do Núcleo 
de Educação Inclusiva (NEI). Os resultados apontaram para a falta de 
acessibilidade plena e a necessidade de capacitação dos envolvidos diretamente 
com os visitantes, embora haja interesse por parte destes. Espera-se induzir a 
um tratamento prioritário na questão da acessibilidade nas práticas diárias do 
Museu de Ciência e Técnica. 

 

Palavras-chave: Acessibilidade, Turismo, Museu de Ciência e Técnica, Ouro 

Preto 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 
The thematic of inclusion of people with physical and mobility impairments is 
justified by the urgency of discussing the matter more deeply, based on the 
assumption that the concept of inclusion cannot be applied in its entirety in 
historical cities that, by the value attributed to ancientry, do not privilege the 
accessibility to people with disability. The objective of this study is to verify the 
conditions of accessibility to people with physical and mobility impairments on the 
Museu de Ciência e Técnica da Escola de Minas da Universidade Federal de 
Ouro Preto, seeking to identify the main existing barriers on this edification, in 
order to verify if there are divergences between the existing structure and the 
guarantee of the rights provided on the Constitution of the Federative Republic of 
Brazil. The methodology used is systematic observation and investigation on the 
museum building, exploratory bibliographic study, semi-structured interviews with 
day-to-day managers of the Museum and Coordinator of the Núcleo de Educação 
Inclusiva (NEI). The results pointed to the lack of full accessibility and the need 
of capacitation of the directly involved with the visitors, although there is interest 
from these. It is expected to induce to a priority treatment in the matter of 
accessibility on the daily practices of the Museu de Ciência e Técnica da Escola 
de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto. 
 

Keywords: Accessibility, Tourism, Museu de Ciência e Técnica, Ouro Preto. 
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INTRODUÇÃO 

 

A escolha do tema da acessibilidade para o desenvolvimento deste estudo está 

ancorada no desejo de trazer para discussão a invisibilidade das pessoas com 

deficiência e mobilidade reduzida no seio da sociedade, considerando que 

somente as pessoas diretamente envolvidas com o tema, seja por acolher um 

membro familiar, seja por envolvimento profissional, reconhecem as 

necessidades primárias e básicas do atendimento prioritário para uma pessoa 

com deficiência e mobilidade reduzida. A ausência de empatia da sociedade com 

as adaptações e intervenções exigidas para uma acessibilidade plena no âmbito 

das cidades, exige que o debate sobre o tema deixe a esfera das pessoas e 

associações diretamente envolvidas e legisladores, e se torne uma preocupação 

que engloba toda a sociedade. 

 

A escolha do Museu da Ciência e Técnica da Escola de Minas se deve a uma 

inquietação pessoal por considerar que se trata de um atrativo turístico de grande 

relevância para a sociedade e, portanto, requer possibilidade de acesso a todos. 

Essa importância está ligada ao fato de que os elementos que compõem seu 

acervo contam a história do surgimento do universo, do planeta terra e da 

humanidade, através de amostras da geodiversidade e da biodiversidade, além 

de maquetes de equipamentos e ferramentas que contribuíram para a formação 

industrial e econômica do Brasil.   

 

Este estudo também está embasado nos objetivos do milênio estabelecidos na 

“Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável”, um plano de Ação 

desenvolvido pela Organização das Nações Unidas (ONU) e aprovado pelos 

Estados-membros, que indica dezessete Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) e cento e sessenta e nove metas a serem atingidas até 2030 

para erradicar a pobreza e promover uma vida digna para todos, dentro dos 

limites do planeta.  Dentro dos objetivos e metas, há sete referências específicas 

que se relacionam com a questão de um tratamento digno para pessoas com 

deficiência e mobilidade reduzida, que estão contidos no objetivo quatro, 

educação de qualidade; objetivo oito, empregos dignos e crescimento 
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econômico; objetivo nove, inovação e infraestrutura; objetivo dez, redução das 

desigualdades; e objetivo onze, cidades e comunidades sustentáveis. O que 

demonstra a necessidade de planejamento e de práticas de acessibilidade como 

ação prioritária para o futuro da sociedade.  

  

A acessibilidade para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida não está 

relacionada apenas à construção de rampas, elevadores externos, piso tátil, 

sinais sonoros ou contratação de tradutores e intérpretes de libras. Trata-se de 

um conceito mais amplo e diversificado, cuja complexidade se refere ao acesso 

que deve ser concedido universalmente a todas as pessoas, através da 

construção de novos modelos arquitetônicos e reorganização dos espaços 

públicos, tornando-os mais seguros, adequados e agradáveis para quem deles 

necessita.  Além disso, deve-se prever que a utilização desses espaços precisa 

ocorrer de forma autônoma, digna e independente por todas as pessoas, com ou 

sem deficiência, desde a entrada até a saída, passando por todos os espaços 

da edificação, sem que ninguém tenha que recorrer a terceiros. 

 

A acessibilidade em órgãos públicos, partindo do conceito de acessibilidade em 

uma amplitude que abrange a disponibilização de informações e serviços em 

todos os formatos, para que todas as pessoas possam dela usufruir de forma 

autônoma, está caracterizada em texto de lei e traz em seu conteúdo todas as 

possibilidades de utilização, com segurança, de espaços públicos. 

 

Com relação às cidades coloniais, há dificuldade em compreender que os 

monumentos culturais precisam sofrer intervenções de acessibilidade para 

atender aos direitos das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Esta 

dificuldade se deve à constatação de que, por um lado, o patrimônio cultural deve 

parecer imutável para que a população reconheça nele sua memória e construa 

sua identidade cultural, essencial para que nela os cidadãos percebam o sentido 

de pertencimento. Para Murta e Albano (2005, p. 63), “o olhar sobre as relações 

com os artefatos construídos e com aqueles criados e ressignificados pela 

comunidade com o mediador promovem o sentimento de patrimônio”. Por outro 

lado, no entanto, considerando as pessoas com deficiência e mobilidade 
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reduzida como parte integrante da população, deve-se refletir sobre a 

necessidade inquestionável das mesmas em usufruir, integralmente, dos 

patrimônios culturais disponibilizados para a população. 

  

Historicamente presas em suas limitações, somente nas últimas décadas do 

século XX as pessoas com deficiência e mobilidade reduzida começaram a ter 

seus direitos garantidos pelo direito constitucional e em sintonia com a 

Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, adotada em 

reunião da Assembleia Geral realizada em 13 de dezembro 2006, que reconhece 

a deficiência como resultado da convivência entre pessoas com deficiência e as 

barreiras colocadas nos ambientes públicos, que impedem a sua participação na 

sociedade em igualdade de oportunidades com as demais pessoas.  

 

Contudo, a percepção é que a sociedade julga as intervenções que permitem a 

acessibilidade como descaracterizadoras das edificações culturais. Neste 

contexto, as transformações são permitidas dentro de limites rigorosos, 

promovendo um tipo limitado de acessibilidade. Este fator não corrige as 

dificuldades e, mais ainda, ressalta a discriminação e aumenta os desafios a 

serem enfrentados por aqueles que deles necessitam e por aqueles que se 

propõem a encontrar soluções que considerem relevante o acesso às pessoas 

com deficiência e mobilidade reduzida nos espaços públicos.  

 

Partindo do pressuposto de que as limitações não são características apenas 

das pessoas com deficiência mas inclui, também, as pessoas com mobilidade 

reduzida, como os idosos, os obesos e as pessoas com mobilidade reduzida 

temporária, como é o caso das gestantes, pessoas com bebês de colo e os 

acidentados temporários, este estudo visa a, principalmente, estabelecer a 

identificação de uma acessibilidade possível no Museu de Ciência e Técnica.  

 

Notadamente, no que se refere às pessoas com mobilidade reduzida, os idosos 

compõem um segmento importante da sociedade, haja vista que os avanços da 

medicina, a aplicação de novas tecnologias e a melhoria da qualidade de vida 

vem permitindo um aumento considerável na expectativa de vida das pessoas, 
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permitindo aos idosos uma maior utilização de equipamentos de lazer e 

possibilitando maior número de viagens turísticas e de atividades culturais. 

Sobre este assunto, mais diretamente relacionado ao envelhecimento da 

população, Minayo (2012, p. 208) destaca que até o conceito de velhice 

envelheceu, ressaltando como os rituais de passagem da fase adulta para a 

velhice caíram em desuso, na medida em que a maioria dos idosos estão 

presentes no desenvolvimento socioeconômico, político e cultural do país, 

“autônomos e atuantes”, chefiando suas famílias e contribuindo com a renda 

familiar de seus lares. Cita também a necessidade de investimento, pelos 

gestores públicos e a sociedade em geral, do investimento na promoção da 

autonomia, da qualidade de vida e atenção adequada a este grupo social, que 

tem crescido exponencialmente nos últimos anos, exigindo planejamento, 

logística e sensibilidade para compreender que, daqui para frente, a população 

idosa continuará aumentando. 

 

É importante questionar, sobretudo, de que forma a sociedade pode reverter o 

quadro de exclusão e invisibilidade das pessoas com deficiência e mobilidade 

reduzida, e de que maneira deve ocorrer a inserção das mesmas na sociedade. 

Outra inquietação se refere à preocupação quanto aos proprietários de 

instalações turísticas e gestores públicos. É preciso saber se eles estão 

interessados em realmente remover barreiras arquitetônicas e atitudinais ou 

somente se preocupam em construir rampas e acessos que atendem 

especificamente pessoas usuárias de cadeiras de rodas, num viés característico 

da falta de compreensão dos diversos tipos de deficiência, que exigem 

atendimento com intérprete de Libras para pessoas com deficiência auditiva e 

sinalização em braile e instalação de piso tátil para pessoas com deficiência 

visual ou, ainda, ajuda técnica para pessoas com mobilidade reduzida. Sobre 

este questionamento, Santos e Duarte (2017, p. 352) manifestam-se sobre a 

discriminação das pessoas com deficiência revelando que ela é consequência 

da forma como as sociedades são construídas, observando que o “ciclo da 

invisibilidade vem de uma construção histórico social, onde prefere-se não 

reconhecer as diferenças, a singularidade frente a identidade”, o que equivale 
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dizer que as relações de poder entre as pessoas impõem uma igualdade sem 

considerar a diversidade humana. 

 

O debate sobre a inclusão de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida é 

uma justificativa social que deve se tornar uma preocupação de toda a 

sociedade, sobretudo, deve despertar o desejo de se estudar mais 

profundamente o assunto, dentro da complexidade que o tema apresenta, ora 

pela proposição de modificações em edifícios já existentes, especificamente em 

monumentos culturais, ora pela análise conjuntural e econômica das exigências 

de acessibilidade nas construções recentes, previstas na legislação em vigor, 

desde já considerando a hipótese de que este conceito não pode ser aplicado 

em sua totalidade nas cidades antigas, compostas basicamente por construções 

coloniais, com características específicas, geralmente de dois ou mais 

pavimentos e que, por seu valor de ancianidade, não privilegiam a acessibilidade 

para pessoas com deficiência. Nestes termos, há que considerar também a 

situação das vias de acesso ao Museu de Ciência e Técnica - cuja acessibilidade 

será objeto de análise deste trabalho - compostas por calçadas estreitas e ruas 

edificadas com paralelepípedos irregulares, que dificultam o tráfego das pessoas 

usuárias de cadeiras de rodas e pessoas com deficiência visual.  

 

Este estudo tem como objetivo geral verificar as condições de acessibilidade 

para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida no Museu de Ciência e 

Técnica da Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto, buscando 

identificar as principais barreiras existentes nesta edificação, a fim de constatar 

se há divergências entre a estrutura existente e a garantia dos direitos previstos 

na Constituição Federal Brasileira.  

 

Como objetivos específicos, este estudo procura analisar se a acessibilidade 

está sendo praticada no Museu de Ciência e Técnica e promovendo a 

acessibilidade das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Verificar se 

a acessibilidade plena está presente no museu, e, ainda, analisar as condições 

de acessibilidade atualmente no Museu de Ciência e Técnica da Escola de Minas 

da Universidade Federal de Ouro Preto, tanto no atendimento a visitantes como 
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em suas instalações. Considera-se que a acessibilidade é um fator decisivo para 

que elas se apropriem do direito de acesso à cultura, à educação, ao lazer, ao 

trabalho e ao livre trânsito em todas as edificações construídas pelo homem em 

todos os tempos, especialmente as de valor cultural e histórico, cujo simbolismo 

representa uma identidade local, nacional e universal. 

  

O primeiro capítulo traz uma análise sobre o conceito de pessoa com deficiência, 

conceito de pessoa com mobilidade reduzida e como o conceito de 

acessibilidade vem sendo desenvolvido, realizada através de pesquisas 

bibliográficas e referenciais teóricos e legislação disponíveis sobre o tema, como 

argumento para uma avaliação da compreensão que a sociedade tem quanto 

aos direitos que as pessoas com deficiência conquistaram nas últimas décadas 

do século XX e início do século XXI. Ainda dentro deste tema, será realizado um 

estudo sobre a acessibilidade em atrativos turísticos e o acolhimento que deve 

permear a relação entre as cidades, seus moradores e visitantes. 

 

No segundo capítulo será apresentada a história da edificação do Museu, desde 

sua criação original como casa de governadores no século XVIII até a sua 

ocupação como Museu, seguida por pesquisas sobre a acessibilidade nesta 

edificação. Também neste capítulo serão apresentadas as duas entrevistas 

semiestruturadas realizadas com os administradores do Museu de Ciência e 

Técnica e uma entrevista com o coordenador do Núcleo de Educação Inclusiva 

da UFOP, para construção de um entendimento sobre a acessibilidade e suas 

características neste espaço. 

 

No terceiro capítulo apresenta-se a metodologia aplicada no desenvolvimento 

desta monografia e a análise dos resultados alcançados, que estão ligados ao 

desejo de trazer para o campo da discussão a visibilidade das pessoas com 

deficiência e mobilidade reduzida, evidenciando a consciência de que eles são 

sujeitos dos mesmos direitos das pessoas sem deficiência e necessitam de 

adaptações que possibilitem uma acessibilidade plena.    
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1. ACESSIBILIDADE: UM CONCEITO EM EVOLUÇÃO  

 

Neste capítulo a acessibilidade será analisada dentro de seu processo de 

evolução histórica, buscando compreender a relevância dos conceitos 

norteadores desta pesquisa e a importância de se estudar este tema. Também 

serão analisadas as principais necessidades de acessibilidade em equipamentos 

turísticos. Para tanto, será apresentado um estudo sobre os conceitos de 

acessibilidade, iniciando pelo conceito de pessoa com deficiência.  

   

1.1. Conceito de Pessoa com Deficiência  

 

A invisibilidade das pessoas com deficiência é um fator que está presente na 

humanidade desde o início do convívio social das pessoas no Ocidente. E ainda 

hoje essa invisibilidade ocorre, ora em nome da proteção da pessoa com 

deficiência ou mobilidade reduzida, ora pela vergonha em assumir uma pessoa 

com deficiência no núcleo familiar. Santos e Pequeno (2011, p. 76) nos 

contempla com a informação de que,  

 
Na antiguidade (até 476 a.C) as crianças que nasciam com algum tipo 
de deficiência, eram vistas pela sociedade grega como deformadas. 
Normalmente eram jogadas em lugares ermos, nos esgotos, posto que, 
predominava a ideia de que o corpo não perfeito era demoníaco. No 
período do Império Romano, as pessoas com deficiência eram 
sujeitadas a situações de ridicularização e abandono tanto pelos 
familiares quanto pelo Estado. Comumente eram utilizados como 
bobos da corte. Na Idade Média, as pessoas com deficiência viviam 
isoladas do resto da sociedade em asilos, conventos e albergues, a 
exemplo da temática abordada no filme “O corcunda de Notre Dame”. 

 
Na era contemporânea, no fim do século XIX até o início do XX, as pessoas com 

anomalias humanas eram destaques em shows de circo conhecidos como “circo 

de horrores”, comuns nos Estados Unidos, França e Inglaterra. Fundado em 

1881 por Phineas Barnum, James Bailey e L. James Hutchison, o Barnum & 

Bailey foi o pioneiro do ramo. Era uma espécie de “Cirque du Soleil”, mas com 

uma diferença gritante: no Cirque du Soleil pagamos para ver pessoas 

excepcionais na arte que dominam, enquanto que no Circo dos Horrores as 

pessoas pagavam para ver outras pessoas que eram consideradas “aberrações 

da natureza”.  
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Por terem sido abandonadas ao nascerem devido às suas deficiências ou 

diferenças, as pessoas com deficiência acabavam aceitando estes trabalhos, 

que se tornavam sua única fonte de renda e sobrevivência e permitia um mínimo 

de convívio social (ALVES, 2015). 

 

No Brasil, somente em 1854 surgiu a criação de duas escolas residenciais para 

pessoas com deficiência da audição e da visão, conhecidas atualmente como 

Instituto Nacional de Educação de Surdos e Instituto Benjamim Constant, 

respectivamente (SANTOS e PEQUENO, 2011, p. 76). 

 

Na primeira convenção da Organização das Nações Unidas (ONU) para os 

direitos das pessoas com deficiência, ocorrida em 1981, ano que foi consagrado 

como o “Ano Internacional da Pessoa Deficiente”1, o tema da deficiência física 

foi colocado em debate no mundo e proporcionou a discussão sobre os direitos 

das pessoas com deficiência. Até então aleijado, mongoloide, ceguinho, 

surdinho e mudinho eram termos comuns para definir pessoas com deficiência. 

Segundo Silva, (2012) o que aconteceu de mais importante na convenção foi a 

retificação do modo de ver a deficiência, que deixou de ser vista como uma 

situação somente médica e passou a ser vista como uma questão social.  

 

Nas décadas de 1980 e 1990 houve no mundo a iniciação dos debates sobre os 

direitos das pessoas com deficiência e, a partir dos anos 2000, a temática da 

deficiência ganhou visibilidade com discussão de conceitos, ocasião em que as 

formas de tratamento sofreram mudanças significativas. 

 

Considerando que as pessoas com deficiência não são, por definição, 

deficientes, mas pessoas com determinada deficiência, as formas de tratamento 

vêm sofrendo redefinições, em que as PCD deixam de ser chamadas de “pessoa 

deficiente” e passam a ser referidas como “portador de necessidades especiais”, 

termo originado na área da educação, já que uma criança com deficiência tem 

necessidades especiais na escola. No entanto, o termo foi questionado e 

rejeitado pelas pessoas com deficiência, que alegam não portar a deficiência, 

                                            
1 Apesar de ser a nomenclatura utilizada na época, ela não é utilizada atualmente. 
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como se porta um objeto que um dia se carrega e no outro não. Para melhor 

explicar, a consulta ao dicio2, traz a seguinte definição de portador: “pessoa que 

carrega ou que conduz alguma coisa; carregador. Pessoa que porta germes e 

que os transmite. Ao portador, que não tem designação de pessoa certa”. Ou 

ainda no dicionário Aurélio3: Possuidor de títulos que hão de ser pagos a quem 

os apresente; que ou aquele que conduz ou leva alguma coisa; encarregado 

de apresentar algo a alguém”.  

 

Nos últimos anos, a partir da Convenção Sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência realizada pela Organização das Nações Unidas (ONU) para celebrar 

o Dia Internacional dos Direitos Humanos, em reunião da Assembleia Geral 

ocorrida em dezembro de 2006, tem-se trabalhado na busca de uma linguagem 

menos depreciativa para se referir à pessoa com deficiência. Como 

consequência, houve uma redefinição nas formas de tratamento, cujas 

expressões passam de “pessoa deficiente” para “pessoa portadora de 

necessidades especiais” e, desde 2003, “pessoa com deficiência” (SASSAKI, 

2003).  

 

As formas de tratamento para pessoas com deficiência anteriores à formação de 

um conceito mais humano revelavam uma linguagem definidora das deficiências 

mais excludente do que includente. Sassaki (2003, 17 p.), traz a terminologia 

sobre deficiência na era da inclusão, mostrando o termo correto e comentando 

porque algumas palavras, ou expressões, deixaram de ser usadas. Assim sendo, 

usam-se, nos dias atuais, termos mais respeitosos e menos constrangedores 

para definir as deficiências pessoais, em formas de tratamento que procuram 

dignificar o ser humano: uma pessoa usuária de cadeira de rodas não pode ser 

chamada de cadeirante, porque o termo se refere à cadeira, não à pessoa; os 

cegos devem ser chamados de pessoa com deficiência visual, os surdos como 

pessoa com deficiência auditiva, os que perderam algum membro do corpo ou 

passam por alguma dificuldade temporária, como é o caso de acidentados, 

gestantes, pessoa com criança de colo, pessoa obesa, pessoa idosa, devem ser 

                                            
2 www.dicio.com.br.  
3 www.dicionariodoaurelio.com. 

http://www.dicio.com.br/
http://www.dicionariodoaurelio.com/
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reconhecidos como pessoas com mobilidade reduzida. Entretanto, é importante 

destacar que cada indivíduo deve decidir com que forma de tratamento deseja 

ser tratado e ter sua vontade respeitada, uma vez que algumas pessoas com 

deficiência adotam a deficiência como referência pessoal ou profissional. Neste 

aspecto podemos citar o ator Geraldo Magela, pessoa com deficiência visual, 

humorista, que fez a peça “Cegos, mancos e loucos”, em que atuava como o  

cego, antes de lançar o show “Ceguinho é a mãe”, no SBT, em 1996. Estes 

eventos o consagraram como um grande ator. Até hoje atua nos teatros e rádios 

de Belo Horizonte brincando com a sua deficiência visual, uma atitude que pode 

ser considerada bastante favorável, porque transmite segurança e respeito por 

si próprio e desperta no público o interesse pelas pessoas com deficiência visual. 

Além disso, suas brincadeiras estão pautadas nas barreiras que uma grande 

cidade traz para as pessoas com esse tipo de deficiência, outra vertente de 

reconhecido simbolismo, por mostrar as dificuldades do dia-a-dia de uma PCD e 

PCMR. 

 

A partir de então a sociedade tem buscado maneiras de inclusão destas 

pessoas, através da legislação e no âmbito da formação de uma consciência 

coletiva e sociológica que permeie todas as alternativas capazes de fornecer às 

mesmas a acessibilidade concebida para as pessoas sem deficiência, dentro de 

uma análise mais profunda da Constituição Federal Brasileira e da Carta dos 

Direitos Humanos, documentos que garantem o direito universal de igualdade a 

todas as pessoas.  

 

Gabrilli (2017) informa que a exclusão das pessoas com deficiência acontece em 

forma de cascata: primeiro, a grande dificuldade das pessoas em entender as 

diferenças. Em seguida, por não entender as necessidades destas pessoas, uma 

infinidade de barreiras arquitetônicas impede a circulação livre das mesmas. 

Porém, através de seus argumentos, percebe-se que a maior e mais difícil das 

barreiras a ser superada é a atitudinal. Uma melhor definição das barreiras será 

apresentada adiante. 
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As barreiras postas às pessoas com deficiência são aparentemente invisíveis ao 

olhar das pessoas sem deficiência, fator que aumenta a dificuldade de acesso 

aos órgãos e vias públicos. Podemos dizer que, até que a temática da 

acessibilidade entrasse na pauta de discussão, por alguma razão, a sociedade 

foi incapaz e perceber as dificuldades de acesso para quem tem alguma 

deficiência e o reconhecimento de seus direitos.  A pessoa com deficiência 

necessita constantemente de auxílio para subir os degraus das bordas das 

calçadas, visto que frequentemente os carros estão estacionados nas poucas 

rampas de acesso, ou encontram ocupadas as vagas de estacionamento 

reservadas para este fim. Torna-se necessário destacar, também, que a 

administração pública geralmente está situada em construções de vários 

pavimentos e, no caso de cidades do interior, em prédios sem elevadores, o que 

impede totalmente o acesso para pessoas com deficiência e mobilidade 

reduzida.   

 

Nestes casos, a fim de reduzir as barreiras e aumentar a consciência das 

pessoas sem deficiência, nos últimos anos têm ocorrido campanhas publicitárias 

de esclarecimento da população para que seja mantido o devido respeito à 

sinalização pertinente ao caso, mas são campanhas pontuais e geralmente 

promovidas pela iniciativa privada ou por entidades de classe voltadas para 

pessoas com deficiência ou, com maior raridade, campanhas institucionais. 

Estas campanhas frequentemente são divulgadas em redes sociais ou em 

canais de televisão com alcance restrito à região de interesse. Merecem 

destaque porque trazem embutida em seu conteúdo a exigência para que a 

legislação em vigor seja integralmente cumprida. 

 

Nos mesmos termos, as pessoas com mobilidade reduzida estão sujeitas às 

diversas dificuldades encontradas pelas pessoas com deficiência, estando 

também sob a proteção de legislação específica, no que se refere aos idosos, 

gestantes.  

 

O conceito de mobilidade reduzida será tratado a seguir, cujo destaque se faz 

necessário por abranger um segmento da sociedade que atinge ou atingirá todas 
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as pessoas, o dos idosos. Também compõem este segmento as pessoas com 

obesidade e, em menor grau, pessoas com mobilidade reduzida 

temporariamente, casos em que se enquadram as gestantes, lactantes, pessoas 

com bebê de colo, pessoas com próteses de proteção contra fraturas. 

 

1.2. Conceito de Pessoa com Mobilidade Reduzida 

  

A mobilidade reduzida, por envolver pessoas que geralmente não trazem no 

corpo físico os sinais da limitação, é um conceito de difícil compreensão por parte 

da população, por transformar pessoas comuns em beneficiários de atendimento 

preferencial, numa sociedade em que o individualismo está com uma presença 

muito forte nas relações humanas.  

 

A Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, no Inciso IX do artigo 3°, define pessoa com 

mobilidade reduzida como: 

 

[...] aquela que tenha, por qualquer motivo, dificuldade de 
movimentação, permanente ou temporária, gerando redução efetiva da 
mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção, 
incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e 
obeso. 

 

Incluem-se neste grupo as pessoas com dificuldade temporária de movimentar-

se, em razão de fraturas decorrentes de acidentes e aquelas que utilizam 

próteses para o exercício das atividades diárias. No que se refere às pessoas 

com mobilidade reduzida, o conceito se torna bem elástico, permitindo incluir 

neste grupo aquelas que, embora com saúde perfeita, passam a necessitar 

momentaneamente das estruturas concebidas para pessoas com deficiência, 

caso em se incluem as gestantes, pessoas com criança de colo e as vítimas de 

acidentes. Os obesos representam outro segmento da sociedade que 

necessitam do amparo da lei para ter seus direitos constitucionais garantidos, ou 

seja, o direito de ir e vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários. 

A legislação proposta, aprovada pela Comissão de Seguridade, que cria o 

Estatuto da Pessoa com Obesidade, ainda está em tramitação no Congresso 

Nacional. 
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Há que se destacar, nesta classificação, os idosos que compõem um segmento 

importante da sociedade, haja vista que os avanços da medicina, a aplicação de 

novas tecnologias e a melhoria na qualidade de vida têm permitido um aumento 

considerável na expectativa de vida das pessoas, provocando modificações 

significativas em seus hábitos e desencadeando necessidades de consumo até 

há pouco não consideradas, como as relativas às atividades físicas e melhor 

acompanhamento do quadro de saúde. Tal condicionamento permite aos idosos 

uma maior utilização dos equipamentos de lazer e turismo, e possibilita aos 

mesmos mais viagens turísticas de conhecimento e cultura. Segundo o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)4, a população brasileira vem 

mantendo a tendência de envelhecimento, ganhando 4,8 milhões de idosos no 

período de 2012 a 2018, superando a marca dos 30,2 milhões de idosos em 

2017, dados que apontam para o envelhecimento da população. 

  

Além da priorização no atendimento em qualquer órgão público ou privado 

prestador de serviço, os idosos têm garantidos vários outros direitos, 

relacionados no Estatuto do Idoso (lei 10.741, de 01 de outubro de 2003), 

incluindo a gratuidade nos transportes coletivos públicos e gratuidade nos 

serviços de transporte coletivo interestadual a partir dos 65 anos de idade, desde 

que respeitadas algumas restrições, como a reserva de dois assentos por 

veículo. Tem também desconto de cinquenta por cento no valor das passagens 

para os idosos que excederem as vagas gratuitas, e que tenham renda igual ou 

inferior a dois salários mínimos. Esta perspectiva é bem interessante do ponto 

de vista do turismo, porque permite aos idosos com baixa renda programar 

viagens interestaduais, beneficiando os equipamentos turísticos dos locais 

escolhidos. 

 

Geralmente mal compreendidas dentro de suas limitações devido ao 

preconceito, somente nos últimos anos as PCD e PCMR começaram a ter seus 

direitos reconhecidos. Esta ausência de compreensão está muito bem 

caracterizada em Silva (2006, p. 426): 

 

                                            
4 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. 
www.ibge.gov.br 
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O preconceito às pessoas com deficiência configura-se como um 
mecanismo de negação social, uma vez que suas diferenças são 
ressaltadas como uma falta, carência ou impossibilidade. A deficiência 
inscreve no próprio corpo do indivíduo seu caráter particular. O corpo 
deficiente5 é insuficiente para uma sociedade que demanda dele o uso 
intensivo que leva ao desgaste físico, resultado do trabalho 
subserviente; ou para a construção de uma corporeidade que objetiva 
meramente o controle e a correção, em função de uma estética 
corporal hegemônica, com interesses econômicos, cuja matéria-
prima/corpo é comparável a qualquer mercadoria que gera lucro. A 
estrutura funcional da sociedade demanda pessoas fortes, que tenham 
um corpo “saudável”, que sejam eficientes para competir no mercado 
de trabalho. [...] As pessoas com deficiência causam estranheza num 
primeiro contato, que pode manter-se ao longo do tempo a depender 
do tipo de interação e dos componentes dessa relação. O preconceito 
emerge como um comportamento pessoal, porém não pode ser 
atribuído apenas ao indivíduo, posto que não se restringe a exercer 
uma função irracional da personalidade. [...]O corpo marcado pela 
deficiência, por ser disforme ou fora dos padrões, lembra a imperfeição 
humana. Como nossa sociedade cultua o corpo útil e aparentemente 
saudável, aqueles que portam5 uma deficiência lembram a fragilidade 
que se quer negar.  

 

Uma sociedade voltada para a urgência das coisas, em que a eficiência é fator 

determinante para a solução dos problemas emergenciais e em que cada ser 

humano é julgado pelo seu valor econômico ou pela beleza física, é difícil para 

esta sociedade receber bem ou aceitar pessoas com deficiência, cujos corpos 

estão fora dos padrões de perfeição vigentes, geralmente enraizados em forças 

culturais. 

 

A seguir será proposta a discussão sobre acessibilidade no contexto da 

legislação em vigor e suas bases conceituais, em que se verifica a dificuldade 

em implantar a acessibilidade plena em equipamentos turísticos mais antigos, 

em edificações que, no passado, não previam sua utilização por pessoas com 

deficiência e mobilidade reduzida. 

 

1.3. A Acessibilidade no Contexto da Legislação  

 

Compreende-se a acessibilidade como um instrumento de cidadania que garante 

às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida a liberdade de transitar nos 

espaços públicos, se apropriando dos mesmos direitos garantidos às pessoas 

sem deficiência. Entretanto, é possível observar que as barreiras ainda 

                                            
5 Apesar de ser a nomenclatura utilizada na época, ela não é utilizada atualmente 
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existentes delimitam a liberdade de circulação destas pessoas, impedindo que a 

acessibilidade ocorra em toda a sua amplitude, como previsto na legislação. A 

legislação brasileira que institui a inclusão da pessoa com deficiência está 

expressa na Lei n° 13.146/2015, e descreve a acessibilidade como:  

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

 

Quanto à classificação das barreiras, esta lei apresenta as barreiras 

urbanísticas, as barreiras arquitetônicas, as barreiras nos transportes, as 

barreiras nas comunicações e na informação, as barreiras tecnológicas e, 

finalmente, as barreiras atitudinais. Todas as barreiras representam uma 

dificuldade na vivência diária das pessoas com deficiência e mobilidade 

reduzida, porém, a barreira atitudinal é a que mais representa transtornos, 

porque traz na essência uma carga enorme de preconceito, permeia todas as 

outras barreiras e visa a negar às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida 

o direito à cidadania. A referida lei traz a definição de barreira como:  

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

 

As barreiras às quais se refere este artigo são os obstáculos vistos na 

infraestrutura urbana, algumas visíveis apenas por pessoas com deficiência e 

mobilidade reduzida, e estão descritas: 

 
II - Barreiras: qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o 
acesso, a liberdade de movimento e a circulação com segurança das 
pessoas, classificadas 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 

edifícios públicos e privados;  
c) Barreiras arquitetônicas nos transportes: as existentes nos meios 

de transportes; 
d) Barreiras nas comunicações: qualquer entrave ou obstáculo que 

dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de 
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mensagens por intermédio dos meios ou sistemas de 
comunicação, sejam ou não de massas. 

 

Estas barreiras, que impedem a liberdade de circulação das pessoas, 

geralmente não são percebidas pelas pessoas sem deficiência e mobilidade 

reduzida porque, por enxergá-las, o ato de se desviar delas é automático, ato 

que não pode ser feito por PCD e PCMR. Entende-se, neste caso, enxergar 

como a percepção do obstáculo no caminho. 

 

Na tabela 1 estão representados os diversos tipos de barreiras conforme sua 

classificação na lei 13.146/2015, de 06 de julho de 2015, sua área de 

abrangência e exemplos que procuram facilitar a compreensão das dificuldades 

enfrentadas por pessoas que têm sua capacidade de locomoção e trânsito nas 

cidades e órgãos públicos dificultada. 

 

Tabela 1 – Tipos de barreira e área de abrangência 

Tipo de barreira Área de abrangência Exemplo 

Barreira Urbanística Existente nas vias e espaços 
públicos ou de uso coletivo 

Calçadas sem 
rebaixamento  

Barreira Arquitetônica Existente nos edifícios públicos e 
privados 

Edificações de dois ou 
mais pavimentos 

Barreira nos transportes Existente nos sistemas de 
transportes 

Ônibus coletivo sem 
elevadores 

Barreira nas comunicações 

e na informação 

Dificuldade ou impossibilidade de 
expressão ou recebimento de 
mensagens e de informação 

Espaços públicos sem 
linguagem em braile ou 
libras 

Barreira tecnológica Dificuldade em acessar novas 
tecnologias 

Ausência de ferramentas 
específicas para PCD 

Barreira atitudinal  Atitude que impeça ou prejudique 
a participação social da pessoa 
com deficiência ou mobilidade 
reduzida 

Negar ou suprimir à 
pessoa com deficiência ou 
mobilidade reduzida o 
direito de ir e vir 

Fonte: da autora, 2019, adaptado da Lei 13.146/2015, de 06/07/2015  

  

Uma discussão sobre acessibilidade e as barreiras impostas às PCD e PCMR é 

crucial para a eliminação e solução das causas impeditivas da livre circulação 

destas pessoas. Neste sentido, Costa (2016, p. 14) informa “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”. Ainda segundo Costa (2016, p.14), “no entanto, não há equidade, na 

prática, entre os dois quesitos”, ou seja, a legislação brasileira sobre preservação 
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e conservação do patrimônio histórico e cultural prevalece sobre a legislação 

brasileira de inclusão. 

 

Para melhor entendimento, é importante ressaltar que, perante análise e 

consulta à legislação que trata do tema da acessibilidade e inclusão das pessoas 

com deficiência e mobilidade reduzida e dos aspectos jurídicos relativos a elas, 

pode-se afirmar que a sociedade, através de seus representantes legais, 

ocupantes das cadeiras da Câmara Federal e do Senado, e com a sanção dos 

Presidentes da República, em conjunto com a sociedade, têm se esforçado para 

que as pessoas com deficiência e mobilidade reduzida tenham seus direitos 

garantidos em lei, ainda que muitos destes direitos não se efetivem na prática.  

 

Dado seu caráter de antiguidade e por constituir um patrimônio cultural, na 

Cidade Patrimônio Cultural da Humanidade, as modificações na edificação do 

Museu de Ciência e Técnica exigiriam um criterioso projeto arquitetônico, em 

que as conjunturas culturais seriam analisadas pelos gestores públicos com o 

propósito de provocar o mínimo possível de interferências, competindo ao 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), à Prefeitura 

Municipal de Ouro Preto e demais envolvidos com proteção do perímetro urbano 

tombado em Ouro Preto a autorização para a execução das mudanças. A 

competência do IPHAN está definida nos artigos 46 da Lei 378/1937, que traz: 

 
Fica criado o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, com 
a finalidade de promover, em todo o País e de modo permanente, o 
tombamento, a conservação, o enriquecimento e o conhecimento do 
patrimônio histórico e artístico nacional. 

 

Considerando que a lei que rege o tema da acessibilidade, embora que, como 

lei federal esteja no mesmo patamar de todas as outras leis, inclusive da lei de 

proteção e conservação do patrimônio cultural, é importante destacar, sob a 

justificativa da qual fala Duarte; et.al. (2013, p. 1) que “o acesso é um direito de 

todos, devendo o gestor e planejador conhecer a diversidade de experiências 

física, sensorial e emocional das pessoas com deficiência nos espaços”. Diante 

do exposto, é possível pressupor que os gestores dos órgãos públicos devem se 

preparar para promover a acessibilidade plena e proporcionar ao observador 

uma experiência única, em que todos os sentidos de seu corpo estejam 
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envolvidos com os objetos em exposição, revelando seu significado, que deve 

ser prático, mas também emocional e afetivo. 

 

A lei 10.098, de 19 de dezembro de 2000, é a principal ferramenta de consulta 

para a promoção da acessibilidade, pois estabelece em seu caput as normas 

gerais e critérios básicos objetivando a promoção da acessibilidade para 

pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, que prevê em seu artigo 1º.: 

 
Esta lei estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção 
da acessibilidade das pessoas portadoras6 de deficiência ou com 
mobilidade reduzida, mediante a supressão de barreiras e obstáculos 
nas vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na construção e 
reforma de edifícios e nos meios de transporte e de comunicação;  

 

Esta lei estabelece as regras para a promoção da acessibilidade das pessoas 

com deficiência ou com mobilidade reduzida, em seu artigo 1º.: 

 
Esta Lei estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção 
da acessibilidade das pessoas portadoras7de deficiência ou com 
mobilidade reduzida, mediante a supressão de barreiras e de 
obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na 
construção e reforma de edifícios e nos meios de transporte e de 
comunicação. 

  

Em estudos posteriores à promulgação desta lei, outra barreira foi identificada e 

é objeto de análise por impactar consideravelmente os outros tipos de barreiras. 

Trata-se da barreira atitudinal, que se refere aos comportamentos e atitudes que 

prejudicam o pleno exercício do direito de participação na sociedade de pessoa 

com deficiência e mobilidade reduzida. Está associada também ao tratamento 

indiferente e à invisibilidade nas diversas maneiras com que as pessoas sem 

deficiência tratam as pessoas com deficiência. Neste sentido, a ignorância, o 

medo, a rejeição, a avaliação depreciativa da capacidade, o sentimento de 

inferioridade, a piedade, o sentimento de heroísmo e o estereótipo são barreiras 

atitudinais, dentre outras, que revelam o desconhecimento da potencialidade da 

pessoa com deficiência e mobilidade reduzida, bem como o medo que 

                                            
6 Apesar de ser a nomenclatura utilizada na época, ela não é utilizada atualmente 
 
7 Apesar de ser a nomenclatura utilizada na época, ela não é utilizada atualmente 
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demonstramos em receber e lidar com essas pessoas desperta nelas sentimento 

de rejeição.   

 

A lei 13.146, de 06 de julho de 2015, institui a Lei Brasileira da Pessoa com 

Deficiência, também conhecida como lei de inclusão ou Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, traz em seu escopo as orientações necessárias para garantir os 

direitos das PCD: 

 
Artigo 1º. É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), destinada a 
assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos 
direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, 
visando à sua inclusão social e cidadania. 

   

Reconhecendo que a legislação existente não era suficiente para cobrir a 

necessidade de proteção aos idosos, a Lei 13.466, de 12 de julho de 2017 foi 

sancionada para assegurar, dentre os idosos, a prioridade especial aos maiores 

de oitenta anos, atendendo-se suas necessidades sempre preferencialmente em 

relação aos demais idosos. 

 

No que tange aos aspectos técnicos para o cumprimento do arcabouço legal, a 

Norma Técnica da ABNT NBR 9050 traz em seu escopo: 

 

Estabelece critérios e parâmetros técnicos a serem observados quanto 
ao projeto, construção, instalação e adaptação do meio urbano e rural, 
e de edificações às condições de acessibilidade. No estabelecimento 
desses critérios e parâmetros técnicos foram consideradas diversas 
condições de mobilidade e de percepção do ambiente, com ou sem a 
ajuda de aparelhos específicos, como próteses, aparelhos de apoio, 
cadeiras de rodas, bengalas de rastreamento, sistemas assistivos de 
audição ou qualquer outro que venha a complementar necessidades 
individuais. Esta Norma visa proporcionar a utilização de maneira 
autônoma, independente e segura do ambiente, edificações, 
mobiliário, equipamentos urbanos e elementos à maior quantidade 
possível de pessoas, independentemente de idade, estatura ou 
limitação de mobilidade ou percepção.  

 

Portanto, as normas técnicas da ABNT, no que lhes compete, estabelece 

padrões para que a legislação em vigor seja cumprida dentro de parâmetros 

técnicos, definindo procedimentos normativos que possibilitem a acessibilidade 

em edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. 
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Para que a aplicação das medidas expressas em lei ocorra de forma efetiva, é 

preciso que a sociedade passe a perceber as necessidades e desafios 

enfrentados pelas pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Para isso, 

torna-se necessário que os organismos públicos se manifestem no sentido de 

tornar as cidades mais acolhedoras para seus moradores e visitantes, aplicando 

a legislação vigente sobre a acessibilidade e compreendendo em toda a sua 

dimensão que o direito de ir e vir é universal e deve ser garantido a todos os 

moradores e, consequentemente, aos turistas e visitantes. 

 

A atividade turística, como fonte geradora de emprego e renda, segundo dados 

do Ministério do Turismo8, não tem se preocupado em criar roteiros turísticos que 

beneficiem as pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, não apresentando 

opções de acessibilidade em hotéis, restaurantes, ruas, transportes, ou seja, 

uma infraestrutura capaz de receber com dignidade todos os cidadãos. Cota e 

Alves (2011, p. 6), afirma que “a inclusão é o processo pelo qual a sociedade se 

adapta para incluir as pessoas com deficiência, as quais se preparam para 

assumir seu papel na sociedade”. Neste sentido o turismo, para ser inclusivo e 

acessível, precisa envolver toda a sociedade, incluindo a cadeia produtiva, com 

o propósito de oferecer igualdade de oportunidades para todos, se adequando 

as necessidades das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. 

Geralmente, o que acontece é o contrário, as PCD e as PCMR precisam 

encontrar soluções e se submeter a situações, muitas vezes vexatórias, devido 

a uma infraestrutura inadequada. Cota e Alves (2011, p. 7) declaram: 

 
Muitas pessoas com deficiência deixam de viajar por não encontrarem 
nos destinos formas de acessibilidade para que assim possam, como 
todas as pessoas, usufruir dos benefícios da atividade. Deve-se 
adequar a atividade turística e o lazer a todas as pessoas, com ou sem 
deficiência, mas não se deve pensar em uma viagem formada apenas 
com pessoas com deficiência, é necessário permitir a relação entre 
pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência.  

 

À esta altura, é importante destacar que o turismo acessível irá beneficiar não 

somente as pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, mas também as 

empresas da atividade turística, que terão acesso a uma receita antes 

                                            
8 Dados apresentados pelo MTur na World Travel Tourism Council, Buenos Aires, Argentina em 
18/04/2018 
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inacessível, bem como as pessoas da comunidade, que se beneficiarão de 

equipamentos de lazer e turismo sem barreiras. 

 

É correto afirmar que, para tratar com dignidade as pessoas com deficiência e 

mobilidade reduzida, buscando a inclusão das mesmas, o arcabouço legal deve 

estar voltado para, entre outros princípios, segundo Sassaki (2003, p. 15):  

 
Defender a igualdade das pessoas com deficiência e mobilidade 
reduzida e as demais pessoas em termos de direitos e dignidade o que 
exige equiparação de oportunidades para pessoas com deficiência, 
atendendo às diferenças individuais e necessidades especiais, que 
não devem ser ignoradas. 

 
A cidade de Socorro, no Estado de São Paulo, é citada como referência de 

turismo de aventura acessível por proporcionar às pessoas com deficiência e 

mobilidade reduzida experiências através de esportes radicais criados com o 

objetivo de unir esportes radicais e acessibilidade (SERPA, 2009). Aproveitando 

a temática da inclusão social promovida pela cidade paulista, é possível 

investigar a acessibilidade possível em atrativos turísticos na cidade de Ouro 

Preto, especialmente os museus. 

 

1.4. Acessibilidade em Museus em Ouro Preto  

 

Em 1938 a cidade de Ouro Preto foi tombada como Patrimônio Nacional, 

contemplada pela política de busca de uma identidade nacional patrocinada pelo 

governo do Presidente Getúlio Vargas, iniciando um processo de 

reconhecimento da monumentalidade do patrimônio arquitetônico do centro da 

cidade e pelo simbolismo da vida e morte de Tiradentes, reverenciado como 

herói nacional. 

 

A consagração de Ouro Preto como Patrimônio Cultural da Humanidade, título 

concedido em 1980 pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (UNESCO), teve sua motivação embasada no rico patrimônio 

construído no século XXIII, representada por inúmeras igrejas, chafarizes, 

pontes, Casa do Governador, hoje Museu de Ciência e Técnica da Escola de 

Minas da Universidade Federal de Ouro Preto, Casa de Câmara e Cadeia, hoje 
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Museu da Inconfidência, além de incontáveis casas oitocentistas preservadas, 

testemunhas de um passado glorioso pautado na riqueza decorrente da 

mineração do ouro.  

 

O Museu de Ciência e Técnica, por sua localização geográfica, histórica e 

vocação educacional é um importante atrativo turístico e recebe visitantes ao 

longo dos anos. Embora não se tenha encontrado informação exata sobre o 

início das visitações e exposições permanentes, acredita-se que se deu a partir 

da incorporação à Universidade Federal de Ouro Preto em 1969, quando teve 

início a organização da memória da instituição.  

 

No ano de 1995, a Escola de Minas foi transferida para o campus Morro do 

Cruzeiro, onde funciona atualmente junto à Universidade Federal de Ouro Preto. 

No antigo Palácio dos Governadores foi estabelecido o Museu de Ciência 

Técnica da UFOP que, além de abrigar o acervo histórico e cultural da Escola de 

Minas, é também um atrativo turístico importante no contexto da cidade e do 

turismo. Como unidade exclusiva da Escola de Minas da UFOP, não há dados 

estatísticos específicos sobre a visitação, apenas registros primários não 

analisados e não disponibilizados publicamente, baseados no número geral de 

ingressos vendidos, que se resume na seguinte classificação: valor inteiro, de 

R$ 10,00 (dez reais) para turistas em geral; valor de meio ingresso, de R$ 5,00 

(cinco reais) para professores, estudantes e pessoas idosas de outros 

municípios; tarifa social no valor de R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos) 

para alunos de escolas públicas de outros municípios; e ingresso de cortesia, 

para moradores de Ouro Preto e Mariana, incluindo os distritos.  De acordo com 

os administradores do Museu, não há um plano de gestão.  

 

O “caminho tronco”, referência histórica do início da construção de Ouro Preto 

no final do século XVII, quando o primeiro ouro foi encontrado, foi sendo 

construído seguindo trilhas indígenas utilizadas pelos bandeirantes. Com a 

descoberta do ouro, as construções seguiram o trajeto irregular das trilhas às 

margens dos ribeirões onde ocorria a mineração. Assim se constituiu a cidade 
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de Ouro Preto, com becos estreitos e ruas íngremes de traçado irregular. 

Salgado, (2010, p. 34) assim descreve o caminho tronco: 

 
O traçado é irregular, composto por vias sinuosas, grandes quarteirões 
e alguns becos. As vias extensas seguem paralelas ou, em alguns 
casos, diagonais às curvas de nível do terreno, sendo que algumas 
ruas – as mais curtas e com alta declividade – apresentam-se 
perpendiculares às curvas de nível. Este tecido tem seu traçado 
estruturado pelo “caminho tronco” que o atravessa de oeste a leste. 

 

Ouro Preto foi a primeira cidade brasileira a ser tombada pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), em 19389, e a primeira a 

receber o título de Patrimônio Mundial, concedido pela UNESCO em 1981, 

graças ao fato da cidade conservar, segundo o IPHAN, 

 
Um sítio urbano completo e pouco alterado em relação à sua essência: 
formação espontânea a partir de um sistema minerador, seguido por 
uma marcada presença dos poderes religioso e governamental, e 
fortes expressões artísticas que se destacam por sua relevância 
internacional. 

  

Pode-se dizer que o uso turístico do patrimônio cultural de Ouro Preto teve seu 

início em função da percepção de Mário de Andrade, cuja visita à cidade no final 

de 1919 despertou nele a descoberta da autenticidade das criações artísticas 

mineiras. Para Natal (2007), Mário de Andrade considera a arte mineira como 

uma expressão artística diferenciada, em que os artistas não copiavam 

inteiramente os modelos vindos da Europa, mas procuravam inovar, 

acrescentando espontaneamente elementos que transformavam os modelos 

europeus em uma autêntica arte brasileira, na qual Ouro Preto se destacava com 

as obras de Aleijadinho. No final do século XIX, a cidade de Ouro Preto sofreu 

as consequências da transferência da capital do Estado para Curral Del Rey, 

hoje Belo Horizonte e, consequentemente, a mudança da elite local, evento que 

causou um abandono generalizado do centro histórico e um período dramático 

para a população que permaneceu em Ouro Preto, em vista da pobreza 

dominante. No entanto, o abandono das casas do centro histórico por seus 

moradores trouxe o benefício da preservação do conjunto arquitetônico da Praça 

Tiradentes, embora existam historiadores com outros pontos de vista, dentre 

eles o de que a preservação teria ocorrido graças ao pertencimento de quem 

                                            
9 Na época era Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional  



35 
 

 
 

aqui ficou.  À época sem valor comercial, o Centro pode, assim, evitar sua 

destruição para construção de prédios novos e modernos, em prejuízo das 

construções antigas.  

 

A emergência de se adotar uma política inclusiva no conjunto arquitetônico da 

Praça Tiradentes e adjacências demanda uma série de intervenções 

arquitetônicas. Contudo, por julgar que as intervenções que permitem a 

acessibilidade descaracterizam o patrimônio arquitetônico, essas 

transformações são permitidas, mas se limitam a um tipo reduzido de 

acessibilidade. Este fator não corrige as barreiras de acordo com os preceitos da 

inclusão, ressaltando ainda a maior discriminação e aumentando os desafios a 

serem enfrentados por aqueles que delas necessitam e por aqueles que se 

propõem a encontrar soluções que permitam a acessibilidade a pessoas com 

deficiência e mobilidade reduzida.  

 

A apropriação do patrimônio cultural pela atividade turística levantou, 

recentemente, a necessidade de implantação de sistemas de acessibilidade para 

pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Costa (2016, p. 23), apresenta: 

 
A expressão cultural de um lugar é a soma de várias características de 
épocas distintas, característica da construção social e que deve ser 
contínua. Neste 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 e 
sustentabilidade sociocultural, adaptações de infraestrutura ambiental 
e logística em prol de prover maior acessibilidade ao que já existe. 

 

Neste contexto das adaptações, pode-se dizer que a acessibilidade surge não 

como uma possibilidade universal, com acesso em toda sua plenitude, do 

patrimônio cultural da cidade de Ouro Preto, especialmente o conjunto 

arquitetônico da Praça Tiradentes, pelas pessoas com deficiência e mobilidade 

reduzida, mas como uma possibilidade parcial proporcionada por adequações 

insuficientes ao acesso pleno destas pessoas, cujo acesso, quando há, ocorre 

por entradas laterais, não possui o intérprete tradutor de Língua Brasileira de 

Sinais (LIBRAS), a sinalização em braile é insuficiente. Para Costa (2016, p. 28): 
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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. 

 

Entretanto, compete ao IPHAN a salvaguarda do patrimônio cultural e 

arquitetônico de Ouro Preto, e as adaptações e interferências estão sujeitas a 

uma série de normas e regras que impedem a acessibilidade universal, gerando 

conflito entre a legislação que rege o patrimônio cultural e a legislação que rege 

a acessibilidade para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Ainda 

segundo Costa (2016, p. 32); “no Brasil, as condições de acesso a edificações 

históricas são precárias e pouco se tem feito para alterar essa situação mesmo 

mediante legislação vigente”. Em reuniões nas quais o IPHAN envia 

representante, fica claro que a Instituição se dispõe a receber e analisar projetos 

que contemplem a acessibilidade, desde que as alterações propostas não 

modifiquem a configuração colonial da edificação.    

 

A seguir serão apresentados alguns conceitos que definem as cidades como o 

ponto de acolhimento, admiração e de contemplação, destacando as referências 

que dão sentido de pertencimento aos seus moradores e visitantes e 

demonstrando a importância da acessibilidade para pessoas com deficiência e 

mobilidade reduzida. 

 

1.5. A Relação das cidades com seus Moradores e Visitantes 

 

Toda cidade necessita de objetos que sejam ou se tornem referência e, mais 

ainda, que sejam símbolos de contemplação e de admiração, cuja interpretação 

dê sentido de pertencimento aos seus moradores e visitantes, em laços de 

afetividade que representam esta interpretação.  

 

Desde a antiguidade, a sociedade se utiliza destes símbolos. Não à toa, as 

igrejas eram construídas em pontos mais altos, destacando-se na paisagem e 

revelando seu objetivo de domínio e referência. 
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Antes do surgimento do GPS (Global Positioning System)10 e do surgimento de 

novas tecnologias, a circulação em cidades desconhecidas só era possível com 

as informações coletadas com seus moradores, e se baseava em “vire à direita” 

ou “vire à esquerda” após um certo número de ruas ou a partir de um 

determinado ponto de referência, geralmente associados a um monumento 

cultural, religioso ou ambiental, e funcionavam como um sistema de localização 

proporcionalmente eficaz, por permitir que, pelo senso de orientação, se 

chegasse ao local desejado. Com essas informações, era possível construir de 

forma permanente, na memória, o caminho percorrido, que passava a ser 

utilizado sempre que o lugar fosse visitado. Esse sistema de localização por 

símbolos necessitava de compreensão da verbalização correta das informações, 

mas era, em complemento aos símbolos da sinalização, a forma existente para 

navegação e localização nas cidades. 

 

Para LYNCH, (1960, p. 18), ”uma imagem do meio ambiente pode ser analisada 

em três componentes: identidade, estrutura e significado” onde, para o autor, a 

identidade significa a individualidade, ou particularidade que ela representa, a 

estrutura está inserida na relação do objeto com o observador e o significado se 

estabelece a partir da leitura simbólica feita por quem se aproxima do objeto. O 

fato é que há um cuidadoso respeito, praticado por gestores e moradores, na 

conservação e preservação dos monumentos culturais, que deles se apropriam 

criando uma identidade, em princípio individual, mas coletiva no conjunto da 

sociedade na qual está inserida.  

 

A relação das cidades com seus moradores deve estar pautada na confiança, no 

respeito, no cumprimento das normas e na garantia das liberdades individuais, 

onde as pessoas tenham uma relação harmoniosa com seus referenciais. 

Entretanto, as cidades precisam acompanhar o envelhecimento de seus 

habitantes e a administração pública precisa compreender que, em paralelo ao 

envelhecimento da população, a cidade deve se concentrar na preocupação da 

acessibilidade, dentro do cumprimento das normas que a legislação exige e 

dentro das possiblidades de cada município. Em levantamento do IBGE, a 

                                            
10 Sistema de Posição Global 
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projeção da população com 65 anos ou mais em 2060 no Brasil é de 25,49%, ou 

seja, ¼ da população estará a exigir melhores condições de acessibilidade para 

pessoas com mobilidade reduzida nos serviços públicos no período que 

compreende a atual década até a década de 2060.    

 

A importância da relação entre as cidades e as pessoas é explicada por Lynch, 

(1960, P. 6): 

 

Para a maior parte das pessoas da cidade moderna, perder-se 
totalmente dentro dela é, talvez, uma experiência rara. Somos 
apoiados pela presença de outros e por planos especiais de 
orientação: mapas, nomes de ruas, sinais de rota, cartazes de 
autocarros. Mas permitamos que o dissabor da desorientação suceda 
uma vez e a sensação de ansiedade e até de terror que o acompanha 
revelam-nos como tudo isso está ligado ao nosso equilíbrio e bem-
estar. A própria palavra “perdido”, na nossa língua, significa muito mais 
do que a incerteza geográfica, acumulam-se nela cargas de extrema 
desventura. 

 

Ainda sobre a percepção sensorial relativas as cidades em Lynch (1960, p. 6), 

que fala da imagem mental que o indivíduo retém. Percebe-se que: 

 

No processo de orientação, o elo estratégico é a imagem do meio 
ambiente, a imagem mental generalizada do mundo exterior que o 
indivíduo retém. Esta imagem é o produto da percepção imediata e da 
memória da experiência passada e ela está habituada a interpretar 
informações e a comandar ações. A necessidade de conhecer e 
estruturar o nosso meio é tão importante e tão enraizada no passado 
que esta imagem tem uma grande relevância prática e emocional no 
indivíduo. 

 

Ouro Preto, como cidade elevada à categoria de patrimônio Cultural da 

Humanidade, título concedido pela Unesco em 1980, assim como Tiradentes-

MG, Congonhas-MG, Olinda-PE, Salvador-BA, Brasília-DF, São Luís-MA, 

Diamantina-MG, Cidade de Goiás-GO, também contempladas com o mesmo 

título, não será tratada nesta monografia como uma regra para implantação da 

acessibilidade plena, mas como a exceção devida às inúmeras dificuldades 

apresentadas pelo traçado arquitetônico e estrutural irregular da cidade, embora 

a legislação não a isente da responsabilidade de promover a acessibilidade e a 

inclusão de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. 
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Por suas características de relevo, com subidas e descidas íngremes e pela 

preocupação com a conservação e preservação do patrimônio cultural e 

urbanístico, com calçadas estreitas e piso irregular, Ouro Preto é 

excepcionalmente descuidada com a acessibilidade, fator que normalmente é 

atribuído às dificuldades para executar modificações que alterem a paisagem 

urbanística.  

 

A legislação em vigor já reconhece a necessidade de garantia dos direitos das 

pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. No caso dos idosos, a legislação 

avançou em 2017, através da lei 13.466, para garantir às pessoas com mais de 

80 anos o direito a atendimento prioritário especial, ou seja, as pessoas maiores 

de 80 anos têm direito a serem atendidas primeiro em atendimento prioritário. 

Entretanto, como a divulgação da legislação é carente de resultados, ficando a 

cargo apenas dos interessados, até as pessoas com direito prioritário adquirido 

tem dificuldade em compreender e aceitar que as pessoas maiores de 80 anos 

tenham seu direito a atendimento prioritário especial reconhecido, e a exigência 

do cumprimento desta lei tem causado tumultos em caixas de supermercados e 

instituições financeiras.  

 

Buscando identificar fatores que possam contribuir positiva ou negativamente 

para o pleno esclarecimento da sociedade, verifica-se que, por ocasião da 

promulgação do Estatuto do Idoso, o Ministério dos Direitos Humanos lançou 

uma campanha publicitária cuja proposta era “divulgar e mobilizar a população 

brasileira para a promoção da proteção integral e da prioridade absoluta da 

pessoa idosa no país”. Para tanto, disponibilizou na página oficial do Ministério 

da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos11, para downloads, dois modelos 

de cartazes e cards, que podem ser impressos por qualquer pessoa interessada. 

Outras campanhas ocorrem de forma pontual, geralmente desenvolvidas por 

organizações não governamentais, e são raras. 

 

Porque os avanços tecnológicos são vistos como mudanças necessárias e 

atendem a um público acostumado aos privilégios das pessoas sem deficiência, 

                                            
11 www.mdh.gov.br 
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as mudanças que favorecem a acessibilidade não são exigidas pela sociedade 

e, muitas vezes, são consideradas de pouca utilidade e julgadas a partir de seu 

custo elevado para atender um número pequeno de usuários. Mesmo assim, 

costumeiramente, a acessibilidade é vista apenas em seu aspecto arquitetônico 

e estrutural, ou seja, os gestores de órgãos públicos se preocupam apenas em 

construir rampas, piso tátil, placas em braile. Segundo Duarte; Cohen, (2012, p. 

3): 

 
A consciência de um tempo e de um espaço diferenciado na percepção 
das ambiências, de uma forma geral, e dos espaços, em particular, é 
fundamental para o resgate da memória na experiência que as pessoas 
com deficiência procuram quando visitam um lugar. [...]. Afinal, no 
acesso igualitário, quando todos têm suas diferentes necessidades 
especiais e espaciais, as pessoas criam vínculos e referências 
culturais, construindo suas identidades e sentindo-se parte da urbe e 
de suas exposições, quando essas mesmas ambiências são 
acessíveis. Isso significa igualmente considerar sentimentos de afeto e 
sensações de prazer que se podem estabelecer com percepções e 
experiências satisfatórias em ambiências que acolhem todas as 
pessoas. 

 

 Neste ponto, um novo recorte se faz necessário para tratar da questão 

específica das pessoas com mobilidade reduzida, especialmente os idosos. 

Embora o respeito ao idoso esteja previsto na legislação atual, é comum ver, 

ainda hoje, pessoas sem deficiência que, por ignorância ou má fé, utilizam, nos 

transportes coletivos, os bancos destinados às pessoas com deficiência e 

mobilidade reduzida; utilizam, nos estacionamentos, as vagas destinadas aos 

mesmos. Também são comuns as discussões travadas nos caixas de 

supermercados por um lugar na fila de atendimento preferencial. Isto porque, 

como um reflexo da sociedade atual, em que o individualismo prevalece sobre o 

interesse coletivo, a população não tem empatia com as pessoas que 

apresentem alguma dificuldade de locomoção. A lei 10.741, de 01 de outubro de 

2003, institui o Estatuto do Idoso e assegura no artigo 1º.: “é instituído o Estatuto 

do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade 

igual ou superior a 60 (sessenta) anos”. Assim, o artigo 2º traz a seguinte 

redação:  

 
O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa 
humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, 
assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as 
oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e 
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mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em 
condições de liberdade e dignidade. 

 

Compete ao conjunto da sociedade repensar porque os seus membros não veem 

as pessoas com deficiência e mobilidade reduzida como sujeitos dos mesmos 

direitos das pessoas sem deficiência se, no decorrer do tempo todas as pessoas, 

indistintamente, se vivas por muitos anos, experimentarão a velhice e também 

terão sua mobilidade reduzida, ou se tornarão permanentemente pessoas com 

deficiência. Diante deste fato, faz-se necessário uma análise das condições de 

acessibilidade do Museu de Ciência e Técnica da Escola de Minas, que será 

realizada no próximo capítulo, assim como a apresentação da metodologia 

utilizada e a análise dos resultados obtidos. 

 

Para tratar da acessibilidade no Museu de Ciência e Técnica da Escola de Minas 

no próximo capítulo, tornou-se necessário começar pela história da criação do 

Museu, no início do século XVIII, revelando a sua contextualização histórica, 

suas diferentes ocupações e intervenções arquitetônicas ocorridas deste a 

construção. 
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2. MUSEU DE CIÊNCIA E TÉCNICA: CONTEXTO HISTÓRICO E 

ACESSIBILIDADE  

 

Este capítulo se destina a introduzir a evolução histórica do Museu de Ciência e 

Técnica através da apresentação de seu contexto histórico, analisar a 

acessibilidade existente no Museu e trazer à luz a legislação vigente sobre 

acessibilidade. 

      

2.1. Contexto Histórico 

 

O Museu de Ciência e Técnica ocupa o prédio do outrora Palácio dos 

Governadores, construído entre 1741 e 1748, nos moldes arquitetônicos dos 

fortins de Alentejo, em Portugal. Está situado na Praça Tiradentes, com frente 

voltada para o Museu da Inconfidência. Foi sede e moradia dos governadores 

da Capitania de Minas Gerais na época do Brasil Colônia, dos presidentes da 

província no Império e dos governadores de Estado no início da República 

(NUNES, et. al, 2010, p. 72). 

 

Com a mudança do governo de Minas para a nova capital, o palácio ficou 

fechado, porém, por pouco tempo, porque o Professor francês Claude Henri 

Gorceix aproveitou a edificação para fundar, no final do século XIX, a Escola de 

Minas. Idealizada por Dom Pedro II com o objetivo de implantar uma escola de 

mineralogia em terras brasileiras, a Escola de Minas foi inaugurada em 12 de 

outubro de 1876 seguindo as orientações de Claude Henri Gorceix.  

 

Iniciado o processo de criação da Escola, verificou-se a necessidade de 

implantação de um Museu para abrigar as amostras trazidas por Gorceix do 

Laboratório de Mineralogia e Geologia, do Rio de Janeiro12.  

  

Na criação da Escola de Minas, o grande protagonista foi Dom Pedro II, que 

realizou uma viagem pela Europa em busca de cientistas que pudessem auxiliá-

                                            
12 www.mct.ufop.br/setores/historiadomuseu 
 

http://www.mct.ufop.br/setores
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lo na descoberta e a exploração dos recursos minerais no Brasil. Dom Pedro II, 

membro da Academia de Ciências de Paris, recebeu do cientista August 

Daubrée, também membro da Academia de Ciências de Paris, a recomendação 

para o ensino de geologia.  Santos e Costa (2005, p. 2) esclarecem que: “D. 

Pedro II contratou, em 1874, o mineralogista francês Claude Henri Gorceix para 

organizar, no Brasil, o ensino de mineralogia e de geologia”. Gorceix, após 

excursões pelo território brasileiro, escolheu a cidade de Ouro Preto, porque 

oferecia boas condições para os trabalhos práticos que os estudos mineralógicos 

requeriam. Segundo Santos e Costa (2005, p. 2), Claude Henri Gorceix, primeiro 

diretor da Escola de Minas, entendeu que o ensino naquela instituição deveria 

estar voltado para a formação de engenheiros destinados à exploração de minas. 

Entretanto, graças ao reduzido mercado de trabalho para esses profissionais no 

final do século XIX, os mesmos acabaram migrando para a ocupação de cargos 

burocráticos.  

 

Criado em 1877, o Museu integra o patrimônio da Escola de Minas da UFOP, 

possui atualmente um acervo de mais de 30 mil peças, é um importante atrativo 

turístico e contribui para a formação de estudantes dos cursos das diversas 

Engenharias, das Ciências Biológicas, da Museologia e do Turismo. É também 

uma importante referência para outros estudantes do Brasil e do exterior.  

 

Atualmente, a exposição de amostras no Museu está dividida nos setores de 

História Natural, Mineração, Cantaria, Mineralogia I e II, Metalurgia, Física, 

Topografia, Desenho, Astronomia, Observatório Astronômico, Siderurgia, 

Transporte Ferroviário, além dos espaços de trabalho como recepção, loja, 

diretoria. O Museu ainda comporta a Capela Imperial, Panteon Gorceix, Sala de 

Congregação. 

 

Ao longo de sua existência, a edificação do Museu passou por várias 

intervenções. Dentre as modificações sofridas, Menezes (2005) apresenta um 

estudo que analisa o Museu desde sua construção, baseado em documentos, 

desenhos, fotografias e plantas que mostram detalhes das reformas e avanços 

técnicos no edifício. Aparentemente, a instalação da Escola de Minas foi a 
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intervenção que mais alterações provocou. Neste sentido, Menezes (2005, p. 53) 

ressalta: 

 
Com a transferência do governo para a nova capital, Belo Horizonte, 
em 1897, foi o palácio fechado, mas pouco tempo depois reaberto para 
abrigar a Escola de Minas, criada por Henri Gorceix. Evidentemente, 
diversas modificações foram sendo feitas para adaptação à sua nova 
função. A capela, por exemplo, cedidos, como vimos, seu altar, 
retábulo e arco-cruzeiro aos padres salesianos, transformou-se no 
gabinete de mineralogia. O jardim pagão legou seus terrenos para 
neles se instalar o observatório astronômico. Os diversos espaços que 
envolviam o velho palácio foram, aos poucos, sendo ocupados pelos 
laboratórios e salas de aula, necessários ao bom funcionamento da 
escola. O baluarte posterior, lado do nascente, foi totalmente envolvido 
pelas novas construções. Estudos cuidadosos serão necessários se se 
desejar acentuar, no atual complexo que se tornou, o palácio dos 
velhos tempos. 

 

Outras intervenções citadas pelo autor revelam o caráter das adaptações 

sofridas pela edificação, sejam para atender as necessidades de seus 

moradores, sejam para atender as necessidades de instalação da Escola de 

Minas e, ainda, para atender as necessidades do Museu. Menezes (2005, p. 48-

49): 

Paredões foram construídos nos quintais do palácio, seja em 1787, 
seja em 1789, talvez aqueles necessários à privacidade dos 
governadores e que serviram mais tarde para proteger o governador 
Conde da Palma enquanto frequentava o jardim pagão, que mandou 
construir no local onde hoje se encontra o observatório astronômico. É 
que ali, próximo ao baluarte posterior, lado do poente, construiu um 
jardim com figuras de deuses pagãos, incluindo um chafariz com anjos 
barrocos a lançar a água em cochos de pedra [...]  

 

Analisando as várias intervenções apresentadas por Menezes (2005) em estudo 

histórico-arquitetônico para demonstrar os reparos dos edifícios, merecedores 

de análise e divulgação, em registros que mostram as intervenções ocorridas 

nas instalações existentes, depreende-se que possíveis modificações que 

atendam aos propósitos da acessibilidade são passíveis de serem realizadas. 

Ainda segundo Menezes (2005, p. 46), o decorrer do tempo e as inúmeras 

utilizações da edificação exigiram transformações, tanto estruturais como a 

instalação de duas fontes no pátio interno em 1752 com o objetivo de suprir as 

necessidades de água para os afazeres domésticos, como obras de sustentação 

realizadas em 1764 para conter os danos causados pelas fortes chuvas daquele 

ano. Assim “[...] obras várias vão sendo executadas ao correr do tempo, janelas 
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fronteiras, encanamentos d’água, muros, grades as mais variadas”, informa 

Menezes (2005, p. 47).   

 

Estas intervenções são anteriores ao reconhecimento de Ouro Preto como 

patrimônio histórico da humanidade, o que justifica plenamente a ausência de 

um projeto de acessibilidade. No entanto, tal reconhecimento não pode ser 

impeditivo de apresentação de projetos, análise, discussão e colocação de 

mecanismos e adaptações que favoreçam a acessibilidade plena no Museu de 

Ciência e Técnica. Atualmente o Museu está repleto de barreiras arquitetônicas, 

bem visíveis e pontuadas através das inúmeras escadas existentes no ambiente 

e altura dos expositores do acervo incompatíveis.  

 

Para demonstrar essa falta de acessibilidade no Museu de Ciência e Técnica 

utilizou-se como metodologia a observação in loco e experiência baseada em 

vivência da autora através de visitas nas instalações deste objeto de estudo. 

Com o intuito de registrar as barreiras existentes para acessibilidade das 

pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida na visitação desse atrativo 

turístico, apresenta-se a seguir uma sequência de observações realizadas para 

ilustrar a discussão que seguirá no capítulo três. 

 

Figura 1 – Foto frontal do Museu da Ciência e Técnica 
Fonn 

 

Fonte: Afonso, 2018. 
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Esta foto marca a localização do Museu e sua inserção no conjunto urbano e 

arquitetônico da Praça Tiradentes em Ouro Preto, tirada a partir do Praça 

Tiradentes. Pelo traçado do muro que circula o Museu, observa-se que o acesso 

é feito por uma longa rampa. 

 

Figura 2 – Acesso ao Museu a partir da Praça Tiradentes 

 
Fonte: Bessa, (2019) 

 

Foto ilustrativa onde pode ser vista a entrada para o Museu a partir da Praça 

Tiradentes 

 

Figura 3: Portão Principal 

 
Fonte: arquivo da autora, 2019. 
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Esta figura mostra a entrada principal do Museu, a partir da Praça Tiradentes, 

bem na esquina com a Rua Padre Rolim, ilustrando os degraus existentes no 

acesso ao Museu de Ciência e Técnica. Observa-se que estes degraus, na 

perspectiva da acessibilidade, podem ser considerados decorativos. 

 

Figura 4: Portaria de acesso à recepção 

 
Fonte: arquivo da autora, 2019. 

 

Esta é a portaria principal da edificação. Devido aos vários níveis de degraus, 

aqui a pessoa com deficiência e mobilidade reduzida teria que ser carregada, 

dado o grau de dificuldade de acesso. 

 

Figura 5: escada de acesso do pátio interno para as salas de exposição de mineralogia 

 
Fonte: arquivo da autora, 2019. 
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Dentro do Museu há um pátio interno, que permite a distribuição do fluxo de 

turistas e alunos para as várias salas de exposição. Na parte frontal são visíveis 

os degraus de acesso às salas de exposição.  

 

Figura 6: Escadas de acesso ao 2º. Andar, lados direito e esquerdo 

 
Fonte: arquivo da autora, 2019. 

 

Esta figura mostra o início das escadas que dão acesso ao 2º. Andar da 

edificação. Este andar tanto pode ser acessado pelo lado direito quanto pelo 

esquerdo 

 

Figura 7: Fim da Escada de acesso ao 2º. Andar  

 

Fonte: arquivo da autora, 2019. 
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Ao subir a escada de acesso ao 2º. Andar, percebe-se que, para completar a 

subida, é necessário virar à direita ou à esquerda em outra sequência de 

degraus. 

   

Figura 8: passagem dentro da gruta 

 
Fonte: arquivo da autora, 2019. 

 

Esta figura demonstra o estreitamento da passagem dentro da maquete da gruta 

de mineração. Observa-se que este espaço não permitiria a passagem a um 

usuário de cadeiras de rodas. 

 

Figura 9: Porta de acesso ao pátio 

 
Fonte: arquivo da autora, 2019. 



50 
 

 
 

Esta figura mostra a altura e largura da porta de acesso da sala de exposição 

para o pátio. Em escala, a modelo tem 1,65 m de altura para 1,15 de diâmetro. 

Além das barreiras arquitetônicas, o Museu não tem tradutor/intérprete de libras, 

não usa a sinalização em braile, não tem piso tátil e alguns expositores, em 

consequência de sua altura, não são acessíveis para pessoas usuárias de 

cadeiras de rodas ou pessoas com nanismo.  

 

Figura 10: expositor  

 
Fonte: arquivo da autora, 2019. 

 

Esta figura ilustra a altura do expositor de fotos e documentos raros, inacessível 

para pessoa usuária de cadeira de rodas ou pessoa com nanismo, assim como 

a figura a seguir 

  

Figura 11: Igualmente, expositor inacessível para pessoa usuária de cadeira de rodas ou 

pessoa com nanismo 

 
Fonte: arquivo da autora, 2019. 
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As salas do 2º. Andar estão repletas de amostras de minerais e pedras 

preciosas. No entanto, ainda que um visitante usuário de cadeiras de rodas 

consiga alcançá-las com ajuda técnica, terá sua circulação entre os expositores 

impedida devido ao estreitamento dos corredores, conforme demonstra a figura 

12. 

  

Figura 12: corredores entre expositores inacessíveis  

 
Fonte: arquivo da autora, 2019. 

  

Para concluir a amostra das fotos tiradas no Museu, a figura 13 mostra a escada 

de acesso ao único banheiro feminino disponível para atendimento ao público 

visitante, que fica no 2º. Andar. Este corrimão, segundo o administrador do 

prédio, é uma obra recente e revela a preocupação da administração com a 

segurança, mas não se trata de uma obra preocupada com a acessibilidade. 

 

Figura 13 – acesso ao banheiro feminino 

  
Fonte: arquivo da autora, 2019. 



52 
 

 
 

As imagens acima demonstram que a acessibilidade para pessoas com 

deficiência e mobilidade reduzida nunca foi uma preocupação da administração 

do Museu da Ciência e Técnica, embora o órgão esteja vinculado à universidade 

Federal de Ouro Preto, entidade que tem se mostrado sensível à implantação de 

adaptações em suas instalações nos Campi, como veremos mais à frente nas 

respostas do Coordenador do Núcleo de Educação Inclusiva. Podemos 

argumentar que a inacessibilidade começa nas ruas de acesso ao Museu, mas 

compreendendo que nas instalações do prédio que abriga o Museu ainda 

ocorrem aulas, causa estranhamento o fato de que a temática da acessibilidade 

ainda não tenha sido debatida naquele local.   

 

Existe uma acessibilidade possível no Museu, porém incompleta, porque não 

contempla o acesso a todo o acervo e só poderá ocorrer se a pessoa usuária de 

cadeira de rodas se submeter a ser conduzida por outras pessoas. Trata-se do 

acesso pela portaria da Rua Henri Gorceix, a antiga rua Nova, conforme se pode 

verificar na foto abaixo:  

 

Figura 14: Portaria de entrada pela Rua Henri Gorceix 

  

Fonte: arquivo da autora, 2019. 

 

Nesta foto destaca-se a ausência de degraus para acessar o prédio do Museu, 

o que revela um elemento que permite a acessibilidade. No entanto, neste 

mesmo acesso, nota-se a irregularidade no calçamento da rua, com 

paralelepípedos soltos, em destaque na figura 15: 
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Figura 15: paralelepípedos soltos no calçamento da entrada do prédio 

 

Fonte: arquivo da autora, 2019. 

 

Figura 16: Entrada da Rua Henri Gorceix vista a partir do pátio interno 

  

Fonte: arquivo da autora, 2019. 

 

Para acesso ao acervo do Museu, o usuário de cadeira de rodas deve encontrar 

meios de superar as escadas para a cafeteria e de lá seguir para o pátio interno 

que dá acesso ao acervo do Museu. As portas na figura 17 mostram uma entrada 

para as salas de mineralogia I e II, frequentemente fechadas.  
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Figura 17: portas de entrada para as salas de mineralogia. 

 

Fonte: arquivo da autora, 2019. 

 

Neste caso, as portas em destaque são da sala de mineralogia II, porém, 

idênticas às portas da sala de mineralogia I. Ficam permanentemente fechadas 

para que o visitante percorra um circuito traçado que permite passar pelas várias 

salas que comportam o acervo. 

 

A acessibilidade é um tema que deve pautar as discussões promovidas por 

órgãos públicos, entidades de classe, gestores e comunidades que estejam 

preocupadas em transformar as cidades em fonte de acolhimento para seus 

moradores e visitantes. O acolhimento só será viabilizado através da boa relação 

entre os atores sociais envolvidos no processo, ou seja, a implementação de 

uma política de acessibilidade só será possível com a participação dos gestores 

públicos e da comunidade composta principalmente pelas entidades que 

representam este importante segmento da sociedade, que deve ser consultada 

e orientada quanto aos benefícios oriundos deste esforço. A partir desta ideia, a 

seguir buscamos analisar a importância da relação entre as cidades e seus 

moradores e visitantes.  
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3. AS CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE NO MUSEU 

 

A ausência de acessibilidade no Museu de Ciência e Técnica reflete o 

despreparo da sociedade em relação a pessoas com deficiência ou mobilidade 

reduzida. Agrava a situação o fato de que o Museu pertence e é administrado 

por uma Instituição de Ensino Superior, a UFOP, entidade comprometida com a 

inclusão de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida em seus Campi, na 

medida em que se compromete a receber alunos com deficiência ou mobilidade 

reduzida e proporcionar a eles a mesma qualidade de ensino, através do Núcleo 

de Educação Inclusiva, criado em 2006 pelo Conselho Universitário (CUNI) e 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), através da Resolução CUNI 

790, de 25 de outubro de 2006. 

 
O Núcleo de Educação Inclusiva (NEI) da UFOP, cuja missão é apoiar alunos e 

servidores da Universidade que apresentem algum tipo de deficiência, dispõe de 

laboratórios de inclusão e acessibilidade e participa ativamente na promoção da 

inclusão de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nos Campi de João 

Monlevade, Mariana e Ouro Preto. Conta com profissionais e monitores 

preparados para auxiliar pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, 

contribuindo para o desenvolvimento de suas atividades, tanto de ensino, como 

de pesquisa e extensão. Todavia, para que possa receber a ajuda técnica 

necessária, o estudante precisa se identificar como pessoa com deficiência ou 

mobilidade reduzida. A partir deste reconhecimento, a unidade se prontifica a 

ouvir o estudante para, em conjunto, definir os recursos que serão 

disponibilizados para que ele possa ter uma acessibilidade plena dentro das 

unidades de ensino da UFOP.  

 

Para análise da acessibilidade no Museu da Ciência e Técnica nesta monografia 

será adotado o modelo de acessibilidade plena, definido por Duarte; Cohen 

(2012), que parte do princípio de que apenas a acessibilidade física não é 

suficiente para compreender e usufruir um ambiente, sendo necessário levar em 

conta as características sensoriais, expressas nos aspectos emocionais e nos 

sentidos do corpo. 
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Para melhor compreensão da acessibilidade plena, Duarte, Cohen, (2012, p. 2) 

descreve:   

 
O conceito de acessibilidade plena parte do princípio de que apenas 
uma boa acessibilidade física não é suficiente para que o espaço possa 
ser compreendido e de fato usufruído por todos. A acessibilidade plena 
significa considerar mais do que apenas a acessibilidade em sua 
vertente física e prima pela adoção de aspectos emocionais, afetivos e 
intelectuais indispensáveis para gerar a capacidade do lugar de 
acolher seus visitantes e criar aptidão no local para desenvolver 
empatia e afeto em seus usuários. 

 

Dentro deste conceito, fica mais fácil compreender a relação da afetividade entre 

visitantes e locais visitados, só conquistada através de uma boa receptividade 

causada pelos laços emocionais e sensações provocadas nos visitantes pelo 

objeto da visita. 

 

3.1. Metodologia 

 

Nesta monografia buscou-se realizar a partir do primeiro capítulo, em leitura de 

material bibliográfico e referenciais teóricos já disponíveis sobre o tema da 

acessibilidade, uma análise abrangente dos conceitos de pessoa com deficiência 

e pessoa com mobilidade reduzida, trazendo para o centro do debate os direitos 

das pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade física, motora, 

auditiva, visual e psíquica decorrentes de alguma deficiência natural ou 

adquirida, como argumento para uma maior conscientização da sociedade 

quanto aos direitos que estas pessoas tiveram reconhecidos nos últimos anos. 

Também buscou-se um estudo teórico sobre a acessibilidade em equipamentos 

turísticos em Ouro Preto para uma análise mais profunda sobre o Museu de 

Ciência e Técnica.  

 

A partir da pesquisa bibliográfica sobre os conceitos: acessibilidade, pessoas 

com deficiência, pessoas com mobilidade reduzida, investigou-se no segundo 

capítulo, através de pesquisa in loco, por observação, a acessibilidade nos 

acessos externos ao Museu, bem como os acessos internos e equipamentos de 

exposição do acervo. Em seguida, discutiu-se as características do lugar, que 

ainda mantém a arquitetura e outros elementos antigos, buscando o equilíbrio 
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entre a legislação de acessibilidade e inclusão e legislação sobre preservação e 

conservação do patrimônio cultural. 

 

Inicialmente, o objetivo deste trabalho era investigar como as pessoas com 

deficiência e mobilidade reduzida sentiam a acessibilidade no Museu de Ciência 

e Técnica. Para tanto, uma pesquisa bibliográfica foi realizada para 

embasamento teórico sobre a temática da percepção da acessibilidade, além 

das visitas e das entrevistas semiestruturadas. Todavia, ao realizar a primeira 

visita às instalações, percebeu-se com maior nitidez a total ausência de 

acessibilidade naquele equipamento, fato que exigiu um redirecionamento nos 

objetivos da pesquisa, dentro do mesmo tema, porém, com um novo olhar 

voltado para a acessibilidade primária e plena, haja vista a inexistência da 

mesma no local. Também corrobora esta pesquisa a evidência de que nenhuma 

pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida procurou visitar o Museu nos 

últimos anos, como pode ser verificado nas entrevistas com os atuais 

administradores do dia-a-dia do Museu.  

 

As visitas exploratórias, além da confirmação dos conhecimentos adquiridos com 

a pesquisa bibliográfica, permitiram observar a estrutura do Museu, destacando 

as eficiências e deficiências de uma possível implantação de acessibilidade, 

visando um alcance social de significativo valor para a acessibilidade e a 

inclusão. As observações foram realizadas da seguinte forma: cinco visitas ao 

prédio nos dias 15, 17, 21, 23 e 24 de outubro de 2019. Constatada a ausência 

de acessibilidade no prédio do Museu, seguiu-se para a realização de entrevistas 

para que se pudesse compreender porque administradores e demais 

funcionários do Museu permaneceram durante esse tempo de vigência da lei de 

inclusão em uma situação bastante confortável no sentido de não prover 

recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. 

As entrevistas ocorreram no dia 25 de outubro de 2019 com o administrador do 

prédio, Sr. Geraldo Magela da Silva, e no dia 29 de outubro de 2019 com a 

secretária do Museu, Sra. Viviane Cristine Martinho de Melo. No dia 31 de 

outubro de 2019 a entrevista foi realizada com o Coordenador do Núcleo de 

Educação Inclusiva, Marcelo Dias de Santana.  
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3.2.  Apresentação de Resultados e suas Implicações 

 

A constatação da absoluta ausência de acessibilidade no Museu exigiu nesta 

pesquisa que os gestores fossem procurados para esclarecimentos 

imprescindíveis para a garantia da continuidade deste estudo. Para tanto, foi 

elaborado uma entrevista semiestruturada, a ser aplicada aos administradores 

do Museu, com as perguntas abaixo, cujas transcrições serão apresentadas em 

apêndice, juntamente com a autorização para publicação de seu conteúdo. As 

perguntas foram feitas ao Administrador de Edifícios da Escola de Minas do 

Centro Histórico, e à secretária, que prestam serviços no prédio do Museu de 

Ciência e Técnica. Destaca-se que, para compreensão da falta de acessibilidade 

neste Museu, as respostas são essenciais para uma interpretação mais justa, 

sempre lembrando que a acessibilidade em equipamentos públicos é uma 

obrigação legal e deve ser implantada seguindo os preceitos da legislação 

vigente e em acordo com a legislação de conservação e preservação do 

patrimônio cultural. 

 

A primeira pergunta investiga se os funcionários recebem algum tipo de 

treinamento para auxiliar pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Tanto 

o Administrador quando a Secretária informaram, em momentos distintos, que 

os funcionários não recebem nenhum treinamento. Para o administrador, o que 

os funcionários sabem sobre o assunto são informações recebidas pelos meios 

de comunicação. A Secretária informa que só pode fazer esta afirmativa no 

período que compreende os últimos três anos, tempo em que ela trabalha no 

Museu, mas a resposta também é negativa. Os funcionários não receberam 

nenhum treinamento para este fim. 

 

Quanto à pergunta sobre a existência de algum projeto de acessibilidade para 

implantação no Museu, o administrador cita os projetos de acessibilidade que 

estão sendo implantados no campus de Ouro Preto, informa que já verificou esta 

possibilidade, mas deixa claro que no Museu não existe nenhum projeto e cita a 

antiguidade do prédio como impeditivo para as modificações. Para a secretária, 

quando ela chegou, existia um esboço de um projeto que o pessoal pretendia 
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desenvolver para promover a acessibilidade, mas devido a problemas 

administrativos, tanto do Museu quanto da universidade, e também com relação 

à influência do IPHAN, ele infelizmente não avançou. Mas é uma ideia da 

administração do Museu desenvolver projetos dessa política de acessibilidade.  

  

A terceira pergunta procura saber se o Museu já foi acionado por alunos da 

UFOP com deficiência e mobilidade reduzida. Esta informação o administrador 

não tem com precisão, mas cita um professor usuário de bengala que 

frequentava o Museu, mas alunos, que seja do seu conhecimento, não. A 

secretária informa que nunca recebeu este tipo de demanda.  

 

A pergunta 4 se refere a uma investigação que extrapola o universo acadêmico. 

Ela questiona se existe demanda para acessibilidade no Museu, ou seja, se 

alguma escola de ensino fundamental ou médio, de Ouro Preto ou de outra 

cidade, manifestou interesse em trazer para o Museu uma pessoa com 

deficiência e mobilidade reduzida. O administrador informa que esta é uma 

pergunta que não compete a ele responder, mas, acrescenta, esta procura nunca 

foi direcionada a ele. A Secretária também nunca recebeu esta demanda.  

 

Questionados sobre se a administração do museu é inteiramente da UFOP 

ambos, administrador e secretária, informaram que sim, a administração do 

Museu é inteiramente da UFOP. 

 

Interessada nas informações que pudessem advir dos dados que 

contemplassem a faixa etária do público visitante do Museu, a pergunta a seguir 

se referia à taxa de visitação, se existem dados com faixa etária. O administrador 

informa que não tem acesso a estes dados. A Secretária informa que os 

agendamentos são feitos de acordo com nome da instituição, o número de 

pessoas, horários de visitação e se necessitam, ou não, de monitoria.  

 

O que você faria se chegasse aqui alguém com deficiência e mobilidade reduzida 

querendo visitar o Museu é o tema da sétima pergunta. O administrador informa 

que acionaria o pessoal da recepção, mas daria um apoio, procuraria ajudar ao 
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máximo. Para a Secretária ela teria que recorrer às ferramentas disponíveis, por 

exemplo, tentar ajudar essa pessoa com o auxílio dos funcionários. 

 

Quanto ao questionamento se ainda ocorrem aulas no prédio, a secretária 

respondeu que sim, que ela não pode precisar o número de salas, mas que lá 

ainda ocorrem aulas diariamente.    

 

Como o Museu de Ciência e Técnica é parte integrante do patrimônio da UFOP, 

que já vem em um contexto de promoção de acessibilidade através de ações 

que contemplam e facilitam o ingresso e inclusão de pessoas com deficiência e 

mobilidade reduzida em seus Campi, como a construção das passagens de 

nível, instalação de piso tátil, adaptações de acessibilidade nas edificações, em 

trabalho desenvolvido com a assistência técnica do Núcleo de Educação 

Inclusiva (NEI), verificou-se a necessidade de colher mais informações para 

compreender a real situação da acessibilidade no Museu de Ciência e Técnica. 

Para tanto, foram feitas ao coordenador do NEI as perguntas a seguir, em 

entrevista semiestruturada, cuja transcrição será anexada a este relatório.  

 

A primeira pergunta feita: quantos alunos com deficiência e mobilidade reduzida 

tem a UFOP foi respondida pelo entrevistado esclarecendo que o número exato 

ele não pode informar porque os alunos que ingressaram pelo processo de 

ampla concorrência não podem ter seus dados divulgados. Quanto aos alunos 

que ingressaram pelas políticas de ação afirmativa, por serem dados públicos, 

podem ter seus dados divulgados por força de lei e somam noventa e dois 

alunos. 

 

Segundo o entrevistado, no campus de Ouro Preto está ocorrendo atualmente a 

colocação dos pisos táteis, manutenção das rampas elevatórias para pessoas 

com deficiência e mobilidade reduzida e agora entrou em implementação o 

processo dos mapas táteis, que estão sendo implantados nas portarias dos 

prédios e na portaria principal da UFOP com o mapa geral tátil. Recentemente, 

em reunião, ficou decidido que a UFOP vai começar a programar a 

acessibilidade interna dos prédios, com execução ainda a ser definida. Nos 
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Campi de Mariana e de João Monlevade também com instalação dos pisos 

táteis, sendo que em Mariana estão ocorrendo em alguns pontos porque lá 

esbarram na questão do IPHAN, de preservação e de patrimônio, respondendo 

à pergunta sobre quais projetos de adaptação estão ocorrendo nos Campi, tanto 

aqui de Ouro Preto, quanto de João Monlevade e de Mariana. 

 

Perguntado se o NEI já foi acionado por alunos que desejam visitar Museu de 

Ciência e Técnica da Escola de Minas, que é o objeto desta monografia, o 

entrevistado respondeu que não, até o momento.  

 

A pergunta a seguir questiona se NEI é convidado para acompanhar as 

adaptações em edificações e unidades isoladas da UFOP, como as do Museu. 

O entrevistado respondeu que o NEI é consultado em algumas ações específicas 

nos campi universitários de Ouro Preto, Mariana e João Monlevade. O NEI é 

consultado quando há demanda de questões de acessibilidade arquitetônica ou 

estrutural, e até mesmo algo que seja atitudinal, mas existem barreiras 

institucionais, que precisam ser articulados para romper a burocracia 

institucional. Mas, quando o NEI é acionado, dependendo da situação de 

acessibilidade, o NEI entra como órgão regulador e não fiscalizador. 

 

O entrevistado explica que o Núcleo não recebe recursos, que o núcleo é mais 

consultivo e, um pouquinho um órgão fiscalizador, mesmo que não seja esta a 

função do núcleo. Isso acontece muito mais por terem pessoas especializadas 

dentro do Núcleo e por serem eles cidadãos que pensam nas pessoas com 

deficiência tendo esse olhar mais sensível. Mas dificuldade a Universidade não 

coloca alguma, respondendo à pergunta se há alguma dificuldade em fornecer 

recursos para o NEI. 

 

A análise da entrevista com o coordenador do NEI trouxe a revelação de 

informações valiosas para este estudo, conquanto estabelece novas 

possibilidades de implantação da acessibilidade em todos os edifícios da 

Universidade, cujo tema já se encontra em processo de discussão, além do 

detalhamento das obras já existentes e das obras concluídas. 
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Um estudo da acessibilidade neste equipamento se torna bastante necessário, 

considerando que o Museu de Ciência e Técnica da Escola de Minas é, também, 

um laboratório de construção do conhecimento para os diversos cursos da 

Universidade, tanto no ramo das engenharias e das ciências sociais. 

Considerando o Museu como guardião de um rico patrimônio paleontológico, 

geomorfológico, da biodiversidade, da inovação tecnológica e da indústria, o 

Museu de Ciência e Técnica se torna um instrumento de assessoria e 

transmissão de conhecimento aos alunos nas diversas disciplinas relacionadas 

com os temas apresentados. Muito além disso, recebe alunos de outras cidades 

e de escolas do ensino fundamental e médio tornando-se, também, um ponto 

turístico com grande potencial encaixado na Praça Tiradentes, centro da 

atividade turística em Ouro Preto.  Entretanto, em função da ausência de 

acessibilidade em grande parte da cidade de Ouro Preto, que impede a 

circulação no Centro Histórico até mesmo de moradores com deficiência e 

mobilidade reduzida, para que um projeto de acessibilidade no Museu floresça e 

dê bons resultados será imprescindível, em paralelo, um amplo projeto de 

divulgação do monumento como acessível e inclusivo. 

 

3.3. Análise e Discussão dos Resultados 

 

O resultado das entrevistas realizadas com os administradores do dia-a-dia do 

Museu de Ciência e Técnica, que tem relação direta com o público, foi bem 

satisfatório no sentido de que as questões elencadas foram respondidas com 

honestidade, revelando o desconhecimento da legislação em vigor, que rege a 

acessibilidade e a inclusão de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. 

Destaca-se neste estudo a ausência de demanda, ou seja, a falta de procura 

para visitação deste público, um dado que tanto pode revelar a ausência de 

pessoas com deficiência e mobilidade reduzida na cidade quanto resultado das 

dificuldades a serem transpostas por estas pessoas na cidade de Ouro Preto, e 

que pode se tornar objeto de outra pesquisa. 

 

Sobre o acesso possível levantado a partir das figuras 14 a 17, este relatório 

trabalha com o conceito da acessibilidade plena, que não vislumbra nenhuma 
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possibilidade de acesso que envolva ajuda técnica ou qualquer tratamento que 

diferencie o atendimento da pessoa com deficiência e pessoa sem deficiência. 

Destaca-se ainda que, mesmo que o usuário de cadeira de rodas decida se 

submeter ao constrangimento de ser auxiliado por terceiros para transpor as 

escadas, a precariedade das ferramentas disponíveis, como a altura dos 

expositores do acervo, impediria uma visão completa das peças até mesmo 

dentro das salas que conseguisse chegar, lembrando que seriam apenas as 

duas salas da Mineralogia I e II. Quanto aos outros tipos de deficiência, a saber 

deficiência visual, auditiva, mental nem foram citadas porque não existe nenhum 

recurso de acessibilidade neste sentido, em nenhuma sala da edificação.   

 

Na análise das respostas, quando perguntados sobre treinamento, ambos 

consideram essencial o treinamento para os funcionários auxiliarem pessoas 

com deficiência e mobilidade reduzida em visita ao Museu. Vale ressaltar aqui 

que os funcionários são atenciosos quando solicitados, mas não realizam 

monitoria. 

 

Embora os funcionários do Museu afirmem desconhecer a existência de projetos 

de acessibilidade no Museu, uma experiência foi realizada em 2010 por ocasião 

do 2º. Encontro do Núcleo de Educação Inclusiva. Uma pessoa acessou o Museu 

como pessoa com deficiência visual e as conclusões revelaram que, embora a 

visita não tenha sido previamente programada e a intenção dos professores 

envolvidos fosse verificar a disponibilidade do Museu em receber e apresentar a 

um deficiente visual o acervo nele contido, para os coordenadores o resultado 

da pesquisa foi satisfatório no sentido de que os funcionários puderam aprender 

as técnicas e conhecimentos para lidar com uma pessoa com deficiência visual. 

(SANTOS, et al, 2010). 

 

A pergunta sobre a administração do Museu tem o interesse de contextualizar a 

participação da UFOP na administração do Museu, revelando sua 

responsabilidade enquanto entidade pública acolhedora de alunos com 

deficiência e mobilidade reduzida, através das ações do NEI, e preocupada com 

a implantação da acessibilidade e inclusão em seus campi universitários. 
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Entretanto, como verificado nos estudos realizados neste ambiente, esta 

preocupação ainda não parece ser significativa por parte da administração da 

UFOP e há muito o que fazer.  

 

A pergunta sobre taxa de visitação com dados com idade tem a finalidade de 

saber que tipo de público frequenta esta instituição e se, por exemplo, existem 

dados sobre público idoso, que estão dentro do conceito de mobilidade reduzida. 

Como não há interesse da administração em coletar dados precisos e que 

contenham informações que delimitem o público que frequenta o Museu, suas 

características e áreas de interesse, fica difícil fazer qualquer pesquisa e análise 

neste sentido.  

 

Quando realizada a pergunta sobre o que fazer se chegar uma pessoa com 

deficiência e mobilidade reduzida, tanto o administrador quanto a secretária 

revelaram o desconhecimento da legislação e a inquietação que esta pergunta 

provocou. Diz a secretária: “Olha eu terei que recorrer as ferramentas 

disponíveis. Por exemplo, tentar ajudar essa pessoa com os funcionários, dentro 

das limitações que nós temos, infelizmente não poderíamos fazer além disso”.  

Dizer que acionaria o pessoal da recepção, daria um apoio, procuraria ajudar ao 

máximo, recorrer às ferramentas disponíveis, por exemplo, tentar ajudar essa 

pessoa com o auxílio dos funcionários não é uma resposta satisfatória do ponto 

de vista da acessibilidade. É necessário compreender os conceitos de 

acessibilidade plena, de inclusão, da legislação vigente, além da empatia 

necessária para lidar com as pessoas envolvidas neste complexo universo. 

 

Com relação aos funcionários do Museu, um treinamento específico deve ser 

oferecido para atender ao público composto por pessoas com deficiência e 

mobilidade reduzida, sendo absolutamente necessário para um órgão que 

atende a um público diverso, especialmente estudantes do ensino fundamental 

e médio, o conhecimento de técnicas de ajuda para pessoas com deficiência e 

mobilidade reduzida, além da implementação de ferramentas de ajuda técnica já 

disponíveis e plenamente normatizadas pela Norma Técnica da ABNT NBR 

9050. Quando questionado sobre o treinamento, o administrador do Museu 
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esclarece: “não, na verdade não, não recebe não, sabe? Não recebe não. Eles 

são mais assim... é... informação às vezes da televisão, do rádio, algumas 

orientações, então eles tentam no cotidiano usá-las”.  

  

O Núcleo de Educação Inclusiva, órgão da UFOP responsável por administrar a 

inclusão de alunos com qualquer deficiência ou com mobilidade reduzida, 

proporcionando a eles a ajuda técnica necessária para que consigam ter acesso 

ao conhecimento, também respondeu a uma entrevista específica e com 

perguntas voltadas para a atuação da UFOP no quesito da acessibilidade. As 

respostas do Coordenador do Núcleo estão carregadas de otimismo e da 

promessa de que os Campi da Universidade, em Ouro Preto, Mariana e João 

Monlevade, sofrerão intervenções para atender plenamente os alunos com 

deficiência e mobilidade reduzida.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para que a acessibilidade plena para pessoas com deficiência e mobilidade 

reduzida se torne uma prática cotidiana, será necessário desenvolver uma 

consciência coletiva na sociedade, através de um intensivo trabalho de 

informação da população, de reconhecimento dos direitos já adquiridos na forma 

da lei.  

 

Embora a legislação em vigor garanta direitos iguais as pessoas e, neste caso 

específico, o direito de locomoção e acesso para pessoas com deficiência e 

mobilidade reduzida, pouco se tem feito para mitigar esta situação.  A gestão 

pública se preocupa com a criação de um intenso aparato legal, que garante 

direitos e deveres no texto a lei, mas uma fiscalização ineficiente e leis sem 

regulamentação deixam espaços vazios onde o descumprimento de leis impera, 

seja por desconhecimento, seja pela dificuldade de elaboração de um projeto 

cuja implantação irá exigir modificações profundas. 

 

Durante todo o processo de formação da humanidade, as pessoas com 

deficiência e mobilidade reduzida foram relegadas a um ambiente de silêncio, 

cegueira e imobilidade, tendo que se adaptar a um mundo cada vez mais 

competitivo e repleto de barreiras. Silva (2006, p. 427) fala do corpo marcado 

pela deficiência como fora dos padrões, que nos remete à condição de 

fragilidade humana e de como o preconceito causa um distanciamento destas 

pessoas.  É necessário citar, também, a sua submissão ao tratamento caridoso 

das pessoas sem deficiência ou, ainda, o abandono por suas famílias em lares 

comunitários, asilos, posto as dificuldades emocionais e financeiras decorrentes 

de tratamentos médicos e de cuidados especiais exigidos para uma razoável 

qualidade de vida dada a estas pessoas.  

 

 Nos dias atuais a sociedade tem buscado formas de inclusão das pessoas com 

deficiência e mobilidade reduzida através de práticas acessíveis, inclusive no 

turismo, dentro de procedimentos que envolvam a formatação de infraestrutura 
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específica para esta finalidade, que permita a participação social em diversas 

atividades de lazer e turismo. 

 

A análise sobre a acessibilidade contida neste trabalho busca contribuir para o 

desenvolvimento de projetos de acessibilidade plena futuros no Museu de 

Ciência e Técnica da Escola de Minas, conscientizando os gestores das práticas 

de turismo que derivam de uma consciência mais inclusiva, dando novo 

significado a este espaço turístico e investindo na busca de soluções para a 

acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, 

trazendo para o campo da discussão a visibilidade destas pessoas, assim como 

avançar na busca de um turismo acessível que contenham as adequações 

necessárias para a sua inclusão,  ainda que parcialmente, no Museu de Ciência 

e Técnica da Escola de Minas, ampliando a consciência de que estas pessoas 

são detentoras dos mesmos direitos das pessoas sem deficiência. 

 

Todavia, o desenvolvimento desta monografia busca despertar, nos gestores do 

Museu, a consciência de que a acessibilidade para pessoas com deficiência e 

mobilidade reduzida é obrigatória nos equipamentos de uso público, de acordo 

com os termos da legislação vigente, e que se busque a implantação de projetos 

que viabilizem a acessibilidade plena.  

 

Este estudo procurou respeitar as características de patrimônio cultural da 

cidade de ouro Preto e as dificuldades de adaptação dos equipamentos 

turísticos, que esbarram nas barreiras arquitetônicas urbanísticas, existentes nas 

vias públicas e nos espaços de uso público, nas barreiras arquitetônicas na 

edificação, existentes no interior dos edifícios públicos e privados, barreiras 

arquitetônicas nos transportes e barreiras dos meios de comunicações. Porém, 

há que considerar que a barreira atitudinal é a mais prejudicial, porque ela 

carrega em seu conteúdo justificativa para que todas as outras barreiras 

ocorram, e se torna um impeditivo para a realização das adaptações ou 

intervenções necessárias a uma acessibilidade plena.  
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Partindo do pressuposto de que a relação entre as pessoas é uma construção 

social e democrática, na qual se procura respeitar os direitos e os deveres de 

cada indivíduo através da igualdade e oportunidades, e buscando construir um 

tipo de acessibilidade que possibilite às pessoas com deficiência e mobilidade 

reduzida as mesmas condições de acesso ao patrimônio arquitetônico, cultural 

e histórico oferecidas às pessoas sem deficiência, bem como a utilização das 

suas vias de acesso, este projeto procurou estudar as viabilidades de turismo 

acessível e inclusivo, que facilite a integração das pessoas com deficiência e 

mobilidade reduzida no acesso ao Museu de Ciência e Técnica da Escola de 

Minas, conferindo a todos os membros da comunidade, sem nenhuma distinção, 

o direito inalienável de ir e vir e o direito à cidadania.  

 

Para a implantação de um turismo acessível ideal em cidades históricas, 

necessário se faz, também, a capacitação dos profissionais do turismo no 

sentido de compreender a melhor forma de lidar com uma pessoa com 

deficiência e mobilidade reduzida. 

 

Do ponto de vista da procura, não existe demanda de uso do Museu por pessoas 

com deficiência e mobilidade reduzida, assim como não existe demanda turística 

deste público em Ouro Preto, provavelmente causada pelas dificuldades de 

acesso em toda a cidade que, como vimos anteriormente, possui calçamento 

irregular, calçadas muito altas e estreitas, ruas muito íngremes e também 

estreitas, hospedarias e restaurantes em casarões antigos em que a 

acessibilidade é impraticável. Todos estes fatores colaboram para que as 

pessoas com deficiência e mobilidade reduzida não se disponham a vir para 

Ouro Preto. 

 

No caso do Museu de Ciência e Técnica o estranhamento pela falta de demanda 

acontece devido ao Museu ser um equipamento da Educação, que comporta 

elementos da natureza que explicam a origem da terra desde a sua formação, 

passando pelas eras geológicas até a revolução industrial, além do 

desenvolvimento da metalurgia. A acessibilidade plena deve fazer parte do 

Museu, complementada por treinamento da equipe de funcionários, e a sua 
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implantação deve passar por um processo de intensa publicidade divulgando o 

Museu de Ciência e Técnica como espaço turístico acessível e inclusivo.  

 

O Museu da Ciência e Técnica da Escola de Minas da Universidade Federal de 

Ouro Preto ainda não se preparou para receber as pessoas com deficiência e 

mobilidade reduzida de acordo com as práticas inclusivas e legais, não 

comportando em suas dependências nenhum tipo de acessibilidade para esse 

público específico. Ao contrário, as dependências do Museu estão repletas de 

escadas, degraus, objetos em expositores mais altos, que inviabiliza a visão por 

pessoas usuárias de cadeiras de rodas e pessoas com nanismo, além da 

ausência de interprete ou tradutor de libras e sinalização em braile. 

  

Como visto, um estudo mais avançado sobre a mudança necessária na 

consciência coletiva da sociedade se mostra imprescindível e poderá trazer 

novas possibilidades para o enfrentamento da falta de acessibilidade nos 

equipamentos turísticos e museológicos, como é o caso do Museu de Ciência e 

Técnica. Também uma parceria envolvendo os diferentes setores acadêmicos, 

entre eles o turismo, museologia, pedagogia poderá contribuir para a introdução 

do debate em questão e uma possível proposta de solução. Para estudos 

futuros, indica-se a análise dos números de bilheteria para dados estatísticos do 

Museu e possível estudo de público, a depender de uma reestruturação para 

obtenção dessas informações.  

 

Finalmente, este estudo mostra o quanto ainda precisamos avançar nas 

pesquisas sobre a acessibilidade para todos, buscando promover um 

rompimento nas barreiras da acessibilidade, principalmente na barreira 

atitudinal. 
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APÊNDICES 

 

Apêndice I - Entrevista com Geraldo Magela Da Silva, Administrador De 

Edifícios da Escola De Minas do Centro Histórico 

 

Legenda: 

TRV – Teresinha da Rocha Vilela 

GMS – Geraldo Magela da Silva  

 

TRV - bom, eu hoje estou gravando com seu Geraldo Magela da Silva que é...  

 

GMS – Administrador de edifício. 

 

TRV - administrador de edifícios aqui da... 

 

GMS – escola de Minas do centro histórico. 

 

TRV - Da escola de Minas do centro histórico e eu queria conversar com ele 

sobre o Museu da ciência e técnica. 

 

TRV - Boa tarde Seu Geraldo  

 

GMS – boa tarde. 

 

TRV - e vou fazer a primeira pergunta para o senhor: os funcionários recebem 

algum tipo de treinamento para auxiliar pessoas com deficiência e ou mobilidade 

reduzida? 

 

GMS – Não na verdade não, não recebe não sabe, não recebe não. Eles são 

mais assim... é informação às vezes da televisão do rádio algumas orientações 

então eles tentam no cotidiano usá-las. 

 



75 
 

 
 

TRV -  entendi, aqui da direção do Museu eles nunca receberam nenhum tipo de 

treinamento nesse sentido é isso? 

 

GMS – é isso. 

 

TRV - Está bom. 

 

GMS – só assim as coisas mais simples né vamos supor de atravessar uma 

pessoa na rua na escada de ajuda descer da escada essas coisas comuns. 

 

TRV - Está ótimo 

 

TRV - existe que seja do seu conhecimento algum projeto de acessibilidade para 

implantação aqui no Museu? 

 

GMS – Aqui é o seguinte lá no campus está em processo, está sendo executado 

lá várias locais lá para a melhoria nessa área de acessibilidade, agora aqui eu 

como administrador já até verifiquei uma vez essa possibilidade, mas só que pelo 

prédio ser antigo a arquitetura dele, a construção do prédio, essas coisas todas 

não têm como é considerado inviável não tem como mexer. 

 

TRV - Certo 

 

GMS – modificar essas áreas esses locais. 

 

TRV -  o Museu é acionado por alunos da UFOP com deficiência ou mobilidade 

reduzida? Alguém dá UFOP já procurou o Museu para fazer uma visita que seja 

aluno e que seja do seu conhecimento? 

 

GMS – Essa informação no caso, embora eu seja administrador atendo o prédio 

geral, mas isso é mais questão de visitas, agora em questão de alunos não, 

chega casualmente às vezes, mas é muito difícil aqui no prédio. No que eu 
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conheço aqui só tem um professor só, que de vez em quando vem aqui no prédio, 

sabe, ele usa bengala e tudo, agora, nem sei, não é procurado não 

 

TRV - ok 

 

TRV - Existe demanda para acessibilidade no Museu, ou seja, alguma escola de 

ensino fundamental ou médio manifestou interesse em trazer para visita uma 

pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida? 

 

GMS – Essa é uma atitude (inaudível) mais é o pessoal mesmo do Museu, que 

pode ser no caso, que no caso de visita ao Museu. 

 

TRV – sim. 

 

GMS – Mas pelo menos a mim como administrador nunca foi direcionada essa 

procura não. 

 

TRV - Está certo.  

 

TRV - A administração do Museu é inteiramente da UFOP? 

 

GMS – Sim, a administração sim, tanto do Museu de ciência e técnica, do Museu, 

como da parte acadêmica.  

 

TRV - Sobre a taxa de visitação existe dados com faixa etária, acho que para o 

senhor essa informação teria que pegar mais na recepção? 

 

GMS – Na recepção com o pessoal mesmo, mas lá gera uma informação assim, 

um pouco que eu vejo por alto, assim é o seguinte que tem informação na 

portaria é mais é, vamos dizer, assim gratuito ou presença de pessoa de Ouro 

Preto mesmo né turistas, idosos, por exemplo a informação teria que ser lá 

mesmo, porque aí já é mais trabalho deles. 
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TRV - Está certo. 

 

TRV -  O que você faria se chegasse aqui alguém com deficiência ou mobilidade 

reduzida querendo visitar o Museu? 

 

TRV - Partindo do pressuposto que o Museu não é acessível, porque tem muita 

escada, ele tem o acesso difícil. Para que ocorresse uma acessibilidade plena 

essas pessoas, elas tinham que frequentar o Museu da mesma forma que 

frequenta uma pessoa sem deficiência. 

 

GMS – Sim. 

 

TRV - Ou seja visitar todos os espaços, se locomover aqui dentro e isso é 

impraticável da forma que Museu está porque até de uma sala para outras vezes 

a gente percebe que tem degraus. 

 

GMS – Tem degraus com certeza. 

 

TRV - Então... 

 

GMS – tem na entrada né, na parte externa como na parte interna do Museu  

 

TRV -  isso, e se alguém chegar aqui é com essa intenção o que é que o senhor 

faria? 

 

GMS – Aí no caso obviamente a gente acionaria, que tem um pessoal da 

recepção do Museu que eles atendem, a gente se dirigia a eles e eles 

orientavam, caminhavam com a pessoa que é deficiente através de um 

procedimento mais simples, vamos supor às vezes através do cotidiano do dia a 

dia a gente vê. Vamos supor escada por exemplo a pessoa com deficiência, a 

gente eles darem, ou até eu como administrador e tal, dar um apoio para a 

pessoa descer as escadas ou caminhar em algum local, se for problema de 
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visão, dar um apoio por completo para essa pessoa, sabe, procurar ajudar o 

máximo. 

 

TRV - Entendi, seu Geraldo são essas perguntas.  

 

GMS – Sim. 

 

TRV -  eu agradeço muito senhor a sua boa vontade. 

 

GMS – Precisando estou aí. 

 

TRV - As suas respostas vão compor a minha monografia e o texto das suas 

respostas serão transcritas para um texto e antes de divulgação e publicação eu 

trago aqui para o senhor verificar se está ok, está bom? 

 

GMS – ótimo! 

 

TRV - Muito obrigada que o senhor tenha uma boa tarde sr. Geraldo. 

 

GMS – boa tarde! 

 

GMS – Qualquer coisa que precisar nós estamos aqui para colaborar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

 
 

Apêndice II - Entrevista com Viviane Cristine Martinho de Melo, Secretária 

do Museu de Ciência e Técnica 

 

Legenda:  

TRV – Teresinha da Rocha Vilela 

VCMM – Viviane Cristine Martinho de Melo 

  

TRV – Eu agora vou gravar uma entrevista com a Viviane, que é secretária do 

Museu de ciência e técnica, e nós vamos falar sobre acessibilidade no Museu. 

Eu vou fazer algumas perguntas para ela. 

 

TRV – boa tarde Viviane. 

 

VCMM - boa tarde Teresinha. 

 

TRV – Vou começar já fazendo a primeira pergunta: eu queria saber se os 

funcionários recebem algum tipo de treinamento para auxiliar pessoas com 

deficiência ou mobilidade reduzida aqui no Museu? 

 

VCMM - Olha até o momento ninguém nunca recebeu. E todas as perguntas eu 

vou responder para você de acordo com o conhecimento que eu tenho, estou 

aqui desde de agosto de 2016, então assim eu só posso falar nos últimos três 

anos, e nesse tempo que estou aqui nunca recebemos nenhum treinamento com 

relação a esse tipo de demanda. 

 

TRV – Está bom Viviane, eu entendo. 

 

TRV – Independente disso, existe algum projeto de acessibilidade para 

implantação no Museu que seja do seu conhecimento?? 

 

VCMM - Então no princípio quando eu entrei aqui eu vi que existia um esboço 

de um projeto, que o pessoal pretendia desenvolver para essa questão de 
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acessibilidade, mas devido a problemas administrativos, tanto do Museu, quanto 

da universidade e também com relação a influência do IPHAN, ele infelizmente 

não pode ir para frente. Por enquanto está parado aí, mas é uma ideia da 

administração de Museus desenvolver isso aqui, justamente devido ao público 

diverso que nós temos recebido aqui sempre.  

 

TRV – Certo. O Museu acionado por alunos da UFOP com deficiência ou 

mobilidade reduzida?  

 

VCMM - Eu nunca tive, nunca recebi esse tipo de demanda. Todos os alunos 

que frequentam aqui, geralmente bolsistas, mesmo aqueles que vem para ter 

aulas teóricas e práticas não, pelo menos nunca se apresentaram com tal 

necessidade, no caso digo acessibilidade seja de qualquer natureza. 

 

TRV – Certo. Existe demanda para acessibilidade no Museu, ou seja, alguma 

escola de ensino médio ou fundamental de Ouro Preto, ou de outra cidade, 

manifestou interesse em trazer para visita, uma pessoa com deficiência ou 

mobilidade da reduzida? 

 

VCMM - É o mesmo caso dos alunos da UFOP, até então eu nunca recebi essa 

demanda. Se aconteceu de virem pessoas portadores de deficiência eu 

realmente não fiquei sabendo, não está no meu conhecimento. 

 

TRV – Está certo. A Administração do Museu é inteiramente da UFOP, é isso? 

 

VCMM - Sim, exatamente 

 

TRV – Obrigada. 

 

TRV – Sobre a taxa de visitação. Existem dados com faixa etária? 

 

VCMM - Não, normalmente os agendamentos são feitos de acordo com o nome 

da instituição, o número de pessoas e os horários de funcionamento. Algo bem 
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ligado à administração mesmo, só para nós termos controle da quantidade de 

pessoas que entram e saem, para evitar superlotação ou qualquer outro eventual 

problema. 

 

TRV – Está certo 

 

TRV – Essa é mais complicada: O que você faria se chegasse aqui alguém com 

deficiência ou mobilidade reduzida querendo visitar o Museu? Hoje uma pessoa 

chega aqui e te fala assim: tem um usuário de cadeira de rodas lá embaixo 

querendo acessar o Museu, o que você faria se acontecesse?  

 

VCMM - Olha eu terei que recorrer as ferramentas disponíveis. Por exemplo, 

tentar ajudar essa pessoa com os funcionários, dentro das limitações que nós 

temos, infelizmente não poderíamos fazer além disso. 

 

TRV – Está certo 

 

TRV – Eu quero fazer uma última pergunta para você: aqui nesse prédio ainda 

funcionam salas de aula, ainda ocorrem aulas aqui? 

 

VCMM – Sim, sim. Porque o prédio é composto de várias salas. Eu não posso 

precisar número, mas algumas delas são utilizadas diariamente para aulas, 

principalmente de alunos da universidade. 

 

TRV – Certo e o acesso é pela portaria da... 

 

VCMM - a portaria é lá de cima, principal. 

 

TRV – da Rua Nova que eles chamam né... 

 

VCMM - isso, exatamente. 
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TRV – está certo então. Está bom Viviane, era isso que eu precisava saber eu 

agradeço muito a sua boa vontade. 

 

VCMM – Disponha. 

 

TRV – Eu fico feliz porque as respostas que você me deu são bem satisfatórias, 

 

VCMM - Que ótimo, precisando estamos as ordens. 

 

TRV – Está ótimo Viviane, muito obrigada. 
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Apêndice III - Entrevista com Marcelo Dias de Santana, Coordenador e 

intérprete de Libras-Língua Portuguesa do Núcleo de Educação Inclusiva 

(NEI) 

 

Legenda: 

TRV – Teresinha da Rocha Vilela 

MDS – Marcelo Dias de Santana 

 

TRV - Eu estou aqui hoje para fazer uma entrevista com MDS, que é 

coordenador do núcleo de educação inclusiva, aqui da UFOP e ele vai falar um 

pouquinho sobre a acessibilidade aqui na UFOP 

 

TRV - Bom dia MDS. 

 

MDS - Bom dia. 

 

TRV - Eu quero começar te fazendo a primeira pergunta: Quantos alunos com 

deficiência ou mobilidade reduzida tem a UFOP? 

 

MDS - Bom a UFOP hoje a gente tem dois públicos, de alunos com deficiência, 

vou te dar o número daqueles que são públicos, que é o que a gente pode 

divulgar. Atualmente, hoje nós estamos com uma média de 90 alunos que 

certamente, se não me engano é 92 alunos, mas esses são os que vindo de 

política de ação afirmativa, que são dados públicos e são atendidos diretamente 

pelo núcleo de educação inclusiva. E a gente existe outros alunos que a gente 

sabe que também tem na universidade, mas que estão de forma autônoma sem 

depender do núcleo e que vieram, ou por ampla concorrência, mas que também 

podem receber o apoio, mas hoje como membro, torna-se que é público em 

média de 90 alunos, 92 eu acho que é para ser preciso. 

 

TRV -  obrigada MDS. 
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TRV - Quais projetos de adaptação estão correndo no campus tanto aqui de 

Ouro Preto, quanto de João Monlevade e de Mariana? 

MDS - Hoje no campus que a gente tem projeto para acessibilidade, a gente tem 

instalação dos pisos táteis, que tá sendo implantado aqui em Ouro Preto, João 

Monlevade, Mariana, em alguns pontos porque lá a gente esbarra com uma 

questão do IPHAN, de preservação e de patrimônio lá, mas João Monlevade está 

sendo implantado, aqui em Ouro Preto está sendo implantado, aqui em Ouro 

Preto algum tempo atrás também foram implantadas as rampas, pistas 

elevatórias para pessoas com mobilidade reduzida e agora entrou em 

implementação o processo dos mapas táteis também, que também nós achamos 

que iria demorar mais um pouco mas também já está sendo implantado nas 

portarias dos prédios e na portaria principal da UFOP e com o mapa geral tátil 

também. 

 

TRV - e do campus.  

 

MDS - e do campus e na portaria de cada prédio o seu mapa do prédio e agora 

recentemente, eu estou até vindo dessa reunião, nós tivemos uma informação 

que nós vamos começar a programar acessibilidade interna dos prédios. Então 

a execução nós ainda não sabemos quando vai acontecer devido as questões 

que a gente está vivendo aí na educação, mas a gente já vai iniciar uma conversa 

para ver como que fica a acessibilidade interna dos prédios também. 

 

TRV - Que interessante. 

 

MDS - Graças a Deus. 

 

TRV - O NEI já foi acionado por alunos que desejam visitar o Museu de ciência 

e técnica da escola de minas, que é o objeto da minha monografia? 

 

MDS – Não, não. O NEI nunca foi acionado. Fomos, algumas vezes já aconteceu 

de solicitação de escolas públicas que solicitou essa visita lá no Museu e eles 

vieram para que nós déssemos uma exposição sobre as questões que 
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constavam no Museu com relação a acessibilidade que eu acredito que as 

escolas cadastradas tinham alunos com deficiência, a gente não sabe qual, e 

eles queriam saber como receber, o que poderia ser feito, e isso o Nei 

proporcionou, mas alunos da própria Universidade visitando Museu não, eu 

desconheço.  

 

TRV - Muito bom! O NEI é convidado para acompanhar as adaptações em 

edificações da UFOP, como as do Museu? 

 

MDS - Então a gente é convidado, mas a gente tem um porém. A gente como o 

núcleo de educação inclusiva, a gente está na pró-reitoria de graduação hoje, e 

a gente tem algumas barreiras institucionais, por exemplo: nós temos a prefeitura 

do campus, a gente tem a pró-reitoria de planejamento e o núcleo de educação 

inclusiva. Então a gente precisa articular com todos esses setores e outros 

setores que estão envolvidos ou naquela obra arquitetônica e de acessibilidade 

ou em outros processos que vão gerar acessibilidade. Então esses órgãos 

quando eles pensam essa execução ou esse planejamento das obras eles que 

nos comunicam e aí nós vamos. Então como eu te disse os pisos táteis aqui do 

campus de Ouro Preto, nós fomos convidados, fomos ver, fomos olhar o projeto, 

fomos analisar, a gente vê alguma irregularidade a gente consegue conversar 

sobre ela com a prefeitura, mas é algo que é alinhado entre as esferas dentro da 

própria Universidade, isso que é que eu estou chamando de burocracia 

institucional. Mas nós somos convidados, somos convidados, mas lembrando 

sempre que somos convidados a medida de que esses planejamentos vão 

acontecendo, ou na prefeitura, ou no planejamento, ou em outras pró-reitorias 

que vão envolver essa questão e aí sim eles entram em contato com o núcleo.  

 

TRV - Mas é de qualquer forma assim não há, mesmo havendo essa dificuldade 

institucional aí que a gente reconhece, burocrática, não há dificuldade em 

fornecer vocês recursos para ou há alguma dificuldade para fornecer recursos? 

 

MDS – Não, não, não há, não há. O recurso na verdade ele não vem para o 

núcleo. O recurso nesse caso tanto o convite, quanto à execução do próprio 



86 
 

 
 

projeto ele não vem. O núcleo é muito em um quesito consultivo eles nos 

consultam com relação às questões de acessibilidade e questões também que 

a gente diga embora não é o objetivo e nem a questão do núcleo a gente acaba 

sendo um pouquinho um órgão fiscalizador dentro da Universidade, mas não é 

nossa função a gente tem isso bem claro, mas como a gente tem algumas 

pessoas especializadas em algumas áreas sobre essas questões a gente acaba 

também exercendo um pouquinho desse papel, eu acho que muito por ser 

cidadão e pensar nas pessoas com deficiência tendo esse olhar mais sensível a 

isso. Mas dificuldade mesmo a universidade não coloca dificuldade alguma para 

nos acionar ou quando nós acionamos eles em algumas coisas que a gente viu 

ou pensa sobre o que está sendo realizado a gente não tem dificuldade alguma. 

 

TRV - MDS eu gostaria de agradecer muito pela sua boa vontade.  

 

MDS - Que isso! 

 

TRV - Eu trago para você depois o texto para você direitinho como é que é a 

transcrição que a gente fez e a análise que eu estou fazendo do que você me 

falou. 

 

MDS - ótimo, ótimo. 

 

TRV - muito obrigado que você tenha um bom dia, um bom trabalho  

 

MDS - obrigado, para nós. 
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Apêndice IV– Declaração de Conhecimento e Autorização de Publicação de 

Geraldo Magela Da Silva  
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Apêndice V – Declaração de Conhecimento e Autorização de Publicação de 

Viviane Cristine Martinho De Melo 
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Apêndice VI – Declaração de Conhecimento e Autorização de Publicação 

de Marcelo Dias de Santana 

 

 

 

 


