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O presente estudo tem como objetivo principal identificar as limitações e facilidades de 

acessibilidade para visitantes com deficiência física à Praça Quinze de Novembro e a 

seus respectivos atrativos turísticos e Bens Culturais. Para tal finalidade, usamos como 

metodologia o estudo de campo, no qual foram analisados os caminhos para a referida 

localidade, com base nas premissas da norma NBR 9050 (ABNT, 2004). A escolha da 

norma em questão como principal referencial teórico norteador do trabalho deve-se ao 

fato de se tratar, com algumas limitações, da regra mais abrangente em relação a 

infraestrutura necessária para a visitação turística (MTUR, 2009).   A partir dela foram 

verificados a disponibilidade de recursos (físicos e de serviços)nos transportes/vias para 

o acesso ao logradouro. É entendido por acessibilidade neste trabalho “a possibilidade e 

condição de alcance, percepção e entendimento para a utilização com segurança e 

autonomia de edificações, espaço, mobiliário, equipamento urbano e elementos” 

(GONZALES, p.57, 2015).  A justificativa para o desenvolvimento do trabalho está na 

relevância histórica cultural da praça na formação identitária da cidade. Além disso, os 

atrativos existentes nesta localidade captam uma demanda turística considerável para 

visitação, inclusive pessoas com necessidades especiais. Após a análise das facilidades e 

dificuldades que um deficiente físico teria, ao tentar visitar a localidade em estudo, 

amparando-se na ABNT 9050:2004, concluímos que cidade é partida diante das 

reformas urbanasestruturais e da acessibilidade proporcionada. Ou seja, o acesso a 

cidade é apenas para alguns e não para todos.  Grande parte da acessibilidade 

acompanha as linhas de VLT (veículo leve sobre trilhos), recém implantadas para os 

mega- eventos que ocorreram na cidade (Copa do Mundo 2014 e Olimpíadas de 2016). 
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