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RESUMO

O Rio de Janeiro possui opções de cultura e lazer, entre estas, museus e centros culturais. Alguns destes localizados em edificações de relevância 
arquitetônica, e de valor histórico cultural, fazendo parte do patrimônio cultural carioca. Para atendimento à adaptação dos programas originais 
ao atual uso como centros culturais e museus, várias mudanças foram realizadas nas estruturas físicas das edificações. Em alguns casos, estas 
alteraram não apenas as características originais da construção, mas também as condições de iluminação, ventilação e principalmente 
acessibilidade, uma vez que as edificações foram construídas em uma época que não existia a preocupação e nem as exigências legais quanto às 
restrições de acesso às pessoas com deficiências. Dentre todos os edifícios e instituições analisadas, pode-se notar que não existe um consenso 
geral na maneira de tratar as questões relacionadas à acessibilidade de deficientes locomotores, seja através de equipamentos de acessibilidades, 
seja na capacitação de funcionários para atender a este público especifico e até mesmo na maneira como os Museus/Centro Culturais realizam 
suas exposições, dispõem mobiliários e equipamentos de uso comum, como bebedouros, balcões de atendimento e acesso a lojas e restaurantes. 
No que cabe a questão da relação entre a conservação do Patrimônio Histórico e Artístico e o direito de acesso, sem distinção, por pessoas 
portadoras de deficiência locomotora, não existe um consenso geral de critérios para tais intervenções e muitas vezes as mesmas são feitas 
apenas para atender a legislação vigente, sem se comprometer com a qualidade do resultado de tal intervenção e seu uso. O projeto consiste 
inicialmente, na elaboração de um inventário arquitetônico das edificações analisadas em seguida fazer com que os dados levantados por este 
inventário, tais como, características arquitetônicas, estilísticas, materiais e de condições de acessibilidade, possam ser utilizados para a formação 
de um banco de dados, aberto ao público em geral, para consultas e incentivo a visitação e conhecimento das características arquitetônicas e das 
atividades culturais oferecidas pelas instituições. O objetivo da atual etapa do projeto é de catalogar e analisar as possibilidades e os 
equipamentos já existentes, nos edifícios e instituições analisadas, quanto à acessibilidade de deficientes locomotores, além de buscar catalogar 
novas edificações culturais, seus equipamentos e possibilidades arquitetônicas para atender a este quadro especifico de portadores de 
deficiência. A metodologia de pesquisa consiste inicialmente no entendimento e análise de normativas relacionadas às questões de acessibilidade 
a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos e as que tratam de intervenções em edificações tombadas e a busca por estudos e 
propostas de trabalhos que façam menção a acessibilidade em edifícios históricos o que se faz fundamental para o entendimento das 
necessidades de conciliação entre as normativas de acessibilidade e as diretrizes dos órgãos responsáveis pela guarda e proteção dos edifícios 
analisados. As pesquisas de campo, nas instituições analisadas e catalogadas, se fazem fundamentais para o entendimento das condições de 
acessibilidade e a maneira como cada instituição realizou tais intervenções em edificações tombadas. Na etapa atual da pesquisa já foram 
concluídas as análises e produção de material gráfico de critica as intervenções e condições das primeiras instituições catalogadas, a busca por 
novas instituições de relevância cultural para a cidade foi possível graças a isso. A produção de elementos volumétricos, como maquetes e plantas 
táteis assim como a introdução do material inventariado em banco de dados disponível na internet se fazem como as etapas finais do projeto de 
pesquisa.
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