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RESUMO

Muito se debate quanto às questões ligadas à mobilidade urbana e a necessidade de conciliar o desenvolvimento social com a capacidade dos 
espaços urbanos de suportar este desenvolvimento. Apesar das discussões, não se constata ainda um debate aprofundado quando o tema é a 
acessibilidade de pessoas com deficiência, e em menor escala tal questão é levantada quando associada à necessidade de se garantir igual acesso 
à tais categorias sociais no tocante ao patrimônio histórico e artístico nacional, de forma a privilegiar o conhecimento de todos os cidadãos à 
amplitude de sua história e do seu saber cultural. A pesquisa desenvolvida se propõe a aprofundar o estudo sobre acessibilidade e preservação do 
patrimônio histórico, apresentando como problema central a compatibilização efetiva entre a proteção do patrimônio histórico e artístico 
nacional com as medidas que são necessárias a permitir que pessoas com deficiência possam ter acesso ao acervo cultural, seja ele caracterizado 
por conjuntos arquitetônicos, mobiliários ou edificações. Pensa-se que, para que uma pessoa com mobilidade reduzida possa acessar uma 
edificação construída no século XIX, algumas modificações estruturais precisariam ser feitas e, com isso, características originais poderiam perder-
se. O objetivo geral da pesquisa é comprovar a viabilidade da proteção ao patrimônio cultural compatibilizada com a democratização do acesso 
ao acervo cultural por pessoas portadoras de deficiência. A busca por tal compatibilização se dará através de pesquisa bibliográfica e de direito 
comparado, com análise dos materiais existentes em plano nacional que tratem da matéria, amparados pelos órgãos oficiais de proteção e 
preservação do patrimônio nas três esferas de Poder, inclusive quanto à eventual judicialização da matéria. A partir daí, será necessária a 
contraposição das disposições legais com a sua efetividade, além da comparação dos instrumentos nacionais de acessibilidade com os 
instrumentos internacionais existentes sobre a matéria, respeitando as experiências coletadas nos centros de apoio e reabilitação de pessoas 
portadoras de deficiência física. Fiel a tais objetivos e considerando o problema central, apresenta-se como principal hipótese uma resignificação 
do próprio conceito de proteção cultural, pautada na função social efetiva que o acervo cultural venha a trazer para a sociedade, de modo a 
buscar uma proteção que não se restrinja apenas a disposições legais, mas seja pensada a partir de práticas sustentáveis de proteção e 
conservação. A partir daí, novas hipóteses podem ser estudadas e colocadas em prática, contando com a participação conjunta de Poder Público, 
iniciativa privada e sociedade civil, fazendo com que a confluência de interesses possa dar efetividade e acesso à cultura para todas as pessoas, 
sem qualquer tipo de distinção, aqui especialmente voltado o estudo para as aqueles portadores de deficiência. A pesquisa está em andamento e 
encontra-se na fase de trabalho de campo, junto às instituições de preservação do patrimônio cultural em âmbito nacional (IPHAN) e regional 
(IEPHA), bem como às associações e instituições parceiras das pessoas portadoras de deficiência. Portanto, a conciliação parece ser possível, mas 
há de ser amadurecida para que não se percam nenhum dos interesses a proteger: acesso e proteção.
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