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RESUMO 

Este trabalho aborda um estudo sobre a inclusão social em atividades que possam contribuir para a 

promoção de iguais oportunidades que considerem a diferença existente entre os indivíduos e 

incentivem o convívio social. Trata-se de uma avaliação de padrões de uso da Praça da Liberdade 

enquanto espaço de lazer e turismo que são descritos em oito cenários de atividades dos usuários. A 

acessibilidade e a inclusão são avaliadas a partir da análise da relação entre três indicadores dos 

cenários, sendo eles: a diversidade de pessoas, as atividades desenvolvidas e as condições de uso no 

ambiente físico. Constatou-se haver ações administrativas em relação a promoverem acessibilidade e 

inclusão social no âmbito da Praça da Liberdade. Entretanto, o grande potencial de se desenvolver o 

turismo inclusivo no local, devido à sua diversidade de cenários, ainda é mal aproveitado pelas 

instituições públicas e privadas que possuem alguma relação com o local. 

  

Palavras-chave: Atividades de Lazer, Turismo, Acessibilidade, Inclusão Social. 
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ABSTRACT 

This paper is a study about social inclusion through activities that may contribute for the promotion of 

equal opportunities, considering the existing difference between people and stimulating their 

socialization. It is also an evaluation of standard behavior at the Praça da Liberdade (Freedom Square) 

as a leisure and tourism place. The standard behaviors are described in eight behavior settings of the 

users’ activities. Both accessibility and inclusion are considerated in the analysis of the existing relation 

among three behavior settings elements: the diversity of people, the developed activities and the 

environment conditions. There are evidences of management actions in the Praça da Liberdade context 

to promote accessibility and inclusion. Enhance, although there is a great potential of developing the 

inclusive tourism at the place, due to its behavior settings variety, the private and public related 

institutions still don’t take advantage of this potential.  

 

Key Words: Leisure Activities, Tourism, Accessibility, Social Inclusion. 
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1. INTRODUÇÃO 

Esse trabalho tem o intuito de investigar as relações existentes entre espaço de lazer e 

inclusão social tomando como base analítica um estudo de caso, a Praça da Liberdade. Desta 

forma, busca-se avaliar formas as quais a Praça da Liberdade é utilizada enquanto equipamento 

de lazer, sob uma perspectiva de inclusão social pela equiparação de oportunidades entre os 

indivíduos. 

Os modelos de desenvolvimento adotados pela sociedade contemporânea até então, não 

têm se apresentado suficientemente capazes de gerar o bem-estar da população com um todo. 

Grupos em situação de vulnerabilidade como “os indígenas, os afro-descendentes, as mulheres, 

os idosos, as pessoas com deficiência1 e com outras características ou necessidades específicas, 

tais como as minorias étnicas, religiosas, sexuais e sociais em geral” (BIELER, 2006, p.1) têm sido 

excluídos sistematicamente da “participação plena na sociedade e do usufruto dos benefícios do 

desenvolvimento”. (BIELER, 2006, p.1). Deste modo, mesmo quando são tomadas ações que 

tentam reverter a atual realidade excludente, como medidas que permeiam a garantia da 

acessibilidade, tais ações não solucionam o problema da inclusão ao tentar solucioná-lo 

parcialmente, de forma linear e insatisfatória, sem abordar o problema em sua totalidade e sob 

uma perspectiva holística (GUIMARÃES, 2007). 

A inclusão social abrange vários aspectos da sociedade, como a o trabalho, a educação, a 

saúde e o meio físico. Contudo, deve-se considerar que é necessário abordar a acessibilidade 

física ao se discutir a inclusão, uma vez que a acessibilidade ao meio proporciona oportunidades 

de convivência entre pessoas que por vezes não possuem a possibilidade de interagir. Assim, a 

inclusão pela acessibilidade ao meio físico é a que será focada nesse trabalho, tomando como 

base de análise o ambiente da Praça da Liberdade.  

Esse trabalho evoca ainda, a necessidade de se refletir sobre a importância de se promover 

atividades de lazer inclusivas na atualidade. De acordo com Anderson (2003), promover 

oportunidades de recreação inclusivas permite com que pessoas participem em programas 

recreativos de sua escolha, baseadas no interesse, de forma que o processo de inclusão beneficie 

não só pessoas com deficiência, mas também todos os participantes. Dessa forma, programas 

inclusivos preparam grupos minoritários para uma vida integrada na sociedade, da mesma forma 

                                                 
1 A definição de deficiência leva em consideração os desajustes entre os recursos do meio e as habilidades de uma 
pessoa de se adaptar a esses recursos e pode ser encontrada na página 11. 
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que prepara a sociedade a aceitar a diversidade individual.   

Dentre as práticas inclusivas, o turismo inclusivo2 emerge em um contexto em que o 

mercado turístico por vezes tem insistido na segmentação, colaborando para o mascaramento das 

contradições sociais e da mercantilização da atividade turística.(GOMES, 2004). Assim, sob a 

pressão de grupos em desvantagem como pessoas com deficiência e pessoas idosas, surge a 

necessidade de se investir em um turismo que busque a convivência e a inclusão da sociedade 

através da utilização de conceitos como a acessibilidade ambiental, o Design Universal e o 

desenvolvimento inclusivo3 com o intuito de promover o bem-estar social e manter a qualidade 

de vida.  

Os espaços de lazer permitem o encontro e a sociabilidade possuindo, deste modo, um 

grande potencial para a inclusão social e a convivência com a diversidade da população. Nesse 

sentido, a necessidade de se criar espaços coletivos de lazer em centros urbanos está cada vez 

mais em evidência, merecendo maior destaque dentro das políticas públicas urbanas. 

 Dentro da abrangência dos espaços de lazer, destacam-se as praças públicas, que muitas 

vezes vêm suprir essa carência por espaços de lazer, apresentando funções diversas para a 

sociedade. Dentro dessas funções destaca-se o descanso e a contemplação da beleza paisagística 

proporcionada, o desenvolvimento de atividades de turismo e de lazer e principalmente a 

possibilidade de convívio e troca cultural.  

Tomando como local de estudos sobre a base problemática apresentada, a Praça da 

Liberdade foi escolhida por ser considerada um importante atrativo turístico da capital mineira. 

Além disso, o local escolhido possui uma relação estreita com a história de Belo Horizonte, tendo 

assim, uma importância cultural, social e histórica que merece destaque em diversas áreas de 

estudo como a sociologia, a geografia, a arquitetura, o urbanismo e o turismo. 

A importância desse trabalho está não só na discussão de uma forma de encarar atividade 

turística capaz de englobar toda a sociedade de maneira mais justa e holística, mas atenta também 

para a necessidade de inclusão em equipamentos de convívio e lazer. Assim, pretende-se não por 

fim nas discussões sobre lazer, acessibilidade, inclusão e outras formas de se pensar a atividade 

turística, e sim abrir portas para que outros estudos sejam realizados nesse âmbito que como dito 

                                                 
2 O conceito de turismo inclusivo considera a garantia de acesso universal, a igualdade de oportunidades e a equidade 
entre as pessoas; e pode ser encontrado na página 32. 
3 Os conceitos e mais informações sobre Acessibilidade Ambiental, Design Universal e Desenvolvimento Inclusivo 
podem ser encontrados respectivamente nas páginas 12, 26 e 9. 
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anteriormente, se relaciona com as mais variadas áreas da sociedade atual.  

Logo, no desenvolvimento do trabalho, ao avaliar o contexto histórico da Praça da 

Liberdade, são ressaltadas as funções desempenhadas bem como alguns cenários atuais da Praça, 

correlacionando esses cenários com a acessibilidade e inclusão no local. Também são avaliadas 

algumas tendências do uso da Praça da Liberdade e feitas sugestões para estudos complementares 

a esse. Portanto, esse trabalho contextualiza o exemplo da Praça da Liberdade enquanto um dos 

diversos equipamentos de lazer urbano em seu papel de espaço de lazer, na evidência de permitir 

ou não a inclusão e a prática do turismo inclusivo.  
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2. OBJETIVOS 

 

O objetivo principal desse trabalho é avaliar as perspectivas as quais os elementos presentes na 

Praça da Liberdade (ambiente físico, atividades desenvolvidas e diversidade de pessoas) 

possibilitam o desenvolvimento do turismo inclusivo no local. 

 

Fazem parte dos objetivos desse trabalho: 

 

• Realçar o contexto histórico da Praça da Liberdade em que práticas e/ou comportamentos 

relativos ao seu uso, associados ou não à inclusão, determinariam a forma ou a função do 

local.  

• Avaliar a dinâmica atual da Praça da Liberdade, observando os elementos do espaço, as 

relações existentes no local e as transformações em evidência, tendo como foco uma 

perspectiva de inclusão, lazer e turismo.  

• Definir a diversidade do perfil e das atividades dos usuários da Praça da Liberdade, 

observando os diferentes cenários que podem ser encontrados no local.  

• Avaliar as formas em que instituições governamentais e os organizadores de eventos, 

responsáveis pelo desenvolvimento de atividades formais no objeto de estudo, consideram 

a inclusão e a acessibilidade na Praça da Liberdade.  
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3.  METODOLOGIA 

 

A fim de alcançar os objetivos propostos nesse trabalho, a metodologia utilizada foi 

composta por três etapas:  

 pesquisa bibliográfica, seguida por ... 

 visitas de campo no objeto de estudo e coleta dos dados necessários para a 

apresentação do estudo de caso e, por conseguinte a ... 

 análise final que permitiu chegar às conclusões desse trabalho. 

Durante a primeira etapa, foi feito um levantamento teórico sobre o turismo inclusivo e o 

turismo acessível bem como outros temas relacionados ao uso dos espaços e equipamentos de 

lazer. A partir dos conceitos apresentados no trabalho, são discutidos dois tipos de atividade turística 

distintos, porém interligados e associados a um tipo de design inclusivo (o Design Universal): o turismo 

acessível que deve ser entendido como constituinte de um conceito de turismo mais desenvolvido e 

complexo, o turismo inclusivo. 

Após pesquisa documental, o embasamento teórico e a experiência vivenciada 

possibilitaram a avaliação das diferenças entre o turismo inclusivo e o turismo acessível, 

relacionando-os com usos dos espaços de lazer.  

A pesquisa documental permitiu conhecer melhor o objeto de estudo, a Praça da 

Liberdade, colaborando para o entendimento da importância, da história, e dos usos históricos do 

local, auxiliando finalmente, na compreensão do cenário atual. Foram pesquisados arquivos 

diversos contendo dados e fatos sobre a história e a utilização do local, entre eles revistas, jornais, 

livros e pesquisa bibliográfica.  

 Na segunda etapa, foi adotada como técnica da pesquisa de campo empírica, o estudo de 

caso, utilizando a Praça da Liberdade como exemplo. Como técnica de coleta de dados incluiu-se 

a observação durante visitas in locus na Praça da Liberdade. As visitas foram constantes e 

sistemáticas e contribuíram para o registro e a avaliação do problema no objeto de análise, 

permeando a questão da acessibilidade e inclusão no local. Assim, sugere Beato, deve-se manter 

um amplo e compreensivo registro de todos os detalhes relacionados com o objeto de análise. 

(BEATO, 2006, p.3).  
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Procura-se registrar observações sistemáticas de uma situação real, não construída. Os 

pesquisadores, num estudo através da observação, podem ou não interagir diretamente 

com os indivíduos pesquisados, dependendo do efeito que sua intervenção possa ter na 

opinião dos indivíduos estudados. (BEATO,2006, p. 3). 

 

A visita de campo foi dividida em duas fases:  

 visitas piloto e  

 visitas para coleta de dados.  

Durante as três primeiras visitas, buscou-se vivenciar o contexto da Praça da Liberdade, 

permitindo a aproximação do problema. Em todas as outras visitas procurou-se coletar dados que 

possibilitassem o embasamento para essa pesquisa.  

As visitas constantes, fotos e registros auxiliaram na descoberta da diversidade dos 

cenários que compõem a Praça da Liberdade, na caracterização da utilização da Praça e na 

avaliação da relação da Praça com a inclusão. A Praça foi visitada regularmente, em horários e 

dias diferentes. Porém, buscou-se manter uma regularidade nessas visitas, que aconteceram tanto 

durante os dias úteis na semana quanto nos fins de semana, para comparar diferentes padrões de 

uso e freqüência de visitação. Todas as visitas duraram o mínimo de trinta minutos e foram 

registradas através de fotos e anotações. (ver apêndice - Programação das Visitas à Praça da 

Liberdade).  

Foi utilizada ainda uma técnica de interface direta entre a pesquisadora e as pessoas que 

freqüentam a Praça, que foram alvo de entrevistas exploratórias. Deste modo, o método de 

pesquisa foi qualitativo, sendo que a pesquisadora buscou fazer uma análise de conteúdo das 

entrevistas não estruturadas. As pessoas entrevistadas foram procuradas com o intuito de 

descobrir e/ou reforçar observações feitas durante o campo. 

Também de cunho qualitativo, foram as entrevistas pré-estruturadas com o SESC-MG, 

Coordenadoria de Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência (CDPPD) e Coordenadoria de 

Apoio e Assistência à Pessoa Deficiente (CAADE). Dessa forma, descobriu-se sobre as 

transformações e tendências de utilização desse espaço, observando como a questão da 

acessibilidade é abordada por instituições governamentais e organizadores de evento em 

atividades formais desenvolvidas na Praça, a exemplo dos eventos.  

As entrevistas, o conjunto de informações obtidas e as visitas constantes à Praça, 

realizadas durante a primeira e segunda etapa contribuíram para o detalhamento, sistematização e 
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para as relações apontadas no objeto de estudo, auxiliando na análise da dinâmica da Praça da 

Liberdade. Após a análise dos dados colhidos e da experiência no local, foram descritos oito 

cenários (contemplar, namorar, passear, encontrar, caminhar, brincar, descansar e trabalhar) sobre 

as atividades desenvolvidas na Praça da Liberdade, que auxiliaram na percepção da diversidade 

do perfil dos usuários da Praça. 

Foram estudadas diversas atividades espontâneas e formais desenvolvidas pelos usuários 

em diferentes locais da Praça (coreto, fonte, bancos, gramado, vias, etc.) a fim de se fazer uma 

leitura geral sobre a inclusão no local. Assim, focou-se no estudo da inclusão na Praça da 

Liberdade a partir da observação do comportamento dos indivíduos que visitavam o local 

contextualizado com o ambiente e os principais elementos do entorno da Praça.   

A etapa metodológica final foi constituída pela análise dos dados e registros obtidos, 

relacionando–os com o embasamento teórico, resultando, então no alcance dos objetivos 

propostos e nas conclusões alcançadas durante esse estudo. 
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4. REFERENCIAL TEÓRICO  

4.1  Conceitos para se Discutir a Inclusão Social 

 

4.1.1  A Inclusão Social e o Desenvolvimento Inclusivo 

 
A sociedade atual se apresenta de forma estratificada e excludente na medida em que 

grupos distintos têm sido sistematicamente desconsiderados enquanto integrantes ativos dos 

setores econômico, social e político. Há muito descaso para com algumas minorias, que não são 

aceitas e nem participam ativamente da comunidade. Além disso, a noção de cidadania de cada 

ser humano é sufocada, devido às pressões vivenciadas no modelo capitalista de produção atual, e 

seus desdobramentos políticos na democracia, que acabam desconsiderando (ou simplificando) a 

diversidade existente no mundo. Dessa forma, torna-se claro que a sociedade como um todo 

ainda não chegou a um estágio de inclusão, e que tal situação é ainda mais alarmante em países 

como o Brasil. 

 
A situação de pobreza e exclusão social atinge milhões de pessoas no mundo todo, 
impede o desenvolvimento humano e uma existência digna e com qualidade. Na 
América Latina e no Caribe esta situação atinge mais da metade de sua população. Esta 
situação de exclusão e pobreza, bem como a desigualdade, as doenças, a insegurança, a 
contaminação e a degradação ambiental e o desenho inadequado são perigos públicos, 
que afetam muitas pessoas e ameaçam a todas. (BIELER, 2006:4). 

 
  

A inclusão se trata de um “Processo de equiparação de oportunidades pela alteração total 

e permanente de atividades, de serviços e de infra-estrutura de modo que o grupo esteja 

preparado para acomodar diferenças sobre uma base de igualdade a todos” (GUIMARÃES, 

2007:17). Esse processo acarreta não só a equiparação nas oportunidades na vida das pessoas, 

mas pondera as necessidades individuais em relação ao coletivo, o que implica num planejamento 

que considera toda a comunidade e na adequação ambiental e física, através de recursos flexíveis. 

(GUIMARÃES, 2007). 

 A autonomia é a capacidade de cada indivíduo poder desempenhar escolhas ou decisões 

de acordo com seus desejos, inclusive nas relações sociais e no uso do ambiente construído, 

ocasionando uma experiência pessoal. Assim, autonomia e independência não são tidos como 
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sinônimos, uma vez que a independência aborda a relação com outros indivíduos enquanto que a 

autonomia abrange decisões privativas e pessoais. (GUIMARÃES, 2007). 

 Uma sociedade inclusiva pressupõe a garantia da liberdade individual, ou seja, a 

autonomia, para que as oportunidades sejam equiparadas, a fim de se compartilhar os recursos 

disponíveis. 

O esforço para se atingir uma realidade inclusiva é proveniente de duas perspectivas: do 

indivíduo para o grupo e do grupo para o indivíduo. Portanto, os processos de socialização 

necessitam sofrer alterações estruturais direcionando solucionar os problemas entre indivíduo e 

ambiente de modo que cada pessoa possa exercer “o controle e a liberdade compartilhada sobre 

as condições de socialização a que estão sujeitos.” (GUIMARÃES, 2007:17). 

Ao analisar a situação atual da sociedade fica evidente que o problema da inclusão merece 

uma maior atenção e destaque. É nesse âmbito que surge a idéia do desenvolvimento inclusivo, 

que vai além da idéia fragmentada de democracia, visando o bem não da maioria, mas de toda a 

população existente.  

O conceito de desenvolvimento inclusivo abrange a idéia de conceber e implementar 

políticas e ações com o intuito de desenvolver os setores sociais e econômicos da população, de 

forma que tais medidas estão atreladas ao desenvolvimento humano através da promoção da 

autonomia e da dignidade do cidadão, em equilíbrio com o meio ambiente. O que significa dizer, 

que tais medidas devem ser tomadas independentemente da classe ou status social, idade, gênero, 

opção sexual, condição mental ou física, raça, religião de cada indivíduo, assim cada cidadão 

passa realmente a ser integrante da sociedade como um todo, sendo capaz de realizar com 

autonomia, atividades de seu cotidiano sem discriminação. (BIELER, 2006). 

A mobilidade física, que pode ser tida como a capacidade de deslocar-se de um ponto a 

outro em um espaço físico, é um dos parâmetros que auxiliam na constatação da autonomia ou 

não nas ações de um determinado indivíduo em relação ao meio. Assim, pessoas com mobilidade 

reduzida (que têm limitada sua capacidade de se relacionarem e utilizarem o ambiente de forma 

temporária ou permanente) também devem ser consideradas ao se discutir a inclusão. A redução 

da mobilidade pode ser constatada em qualquer pessoa, como aquelas que carregam algum 

objeto, ou que utilizam de algum equipamento assistivo para se locomoverem, mas abrange 

também pessoas com deficiência física ou mental, idosos, gestantes, e crianças. 
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Segundo Bieler (2006), ao promover a diferença e apreciar a diversidade, o 

Desenvolvimento Inclusivo busca dar visibilidade a grupos que se encontram em situação de 

desvantagem ou vulnerabilidade, posicionando-os também nos programas e políticas públicas 

como um todo. Alguns grupos constatados como vulneráveis são aqueles com mobilidade 

reduzida, comunicação reduzida e problemas econômicos.  Dessa forma, a abordagem do 

desenvolvimento inclusivo aceita a diversidade existente na sociedade e a transforma em uma 

oportunidade de mitigar alguns contrastes sociais. 

Bieler afirma que a agenda global de desenvolvimento, que toma como base o conceito de 

desenvolvimento inclusivo, tem como eixo a promoção de estratégias amplas e gerais capazes de 

atender as necessidades humanas em todas as suas dimensões. Tal abordagem auxiliaria na 

superação da vigente atuação nos setores sociais, que se apresenta em uma escala pontual e 

compartimentada. (BIELER, 2006).  
 

O desenvolvimento inclusivo toma em conta e potencializa a ampliação dos direitos e 
capacidades de cada uma das dimensões do ser humano (econômica, social, política, 
cultural) na sua diversidade e especificidade, com base na procura e garantia do acesso 
universal, da igualdade de oportunidades e da equidade. (BIELER, 2006:2).  

 

Contudo, uma vez que o termo inclusão é muito abrangente, determinou-se aprofundar 

nesse trabalho o estudo da inclusão com ênfase na acessibilidade física, uma vez que a mesma 

pode ocasionar barreiras ambientais que colaboram para a existência de ambientes que intimidam 

e que excluem, contribuindo ainda mais para difundir o descaso com a diversidade e a 

desigualdade existentes no local de estudo. 

 

4.1.2  A Acessibilidade e a Deficiência como Problemas Sociais 

 

A Organização Mundial de Saúde define o que é deficiência a partir da visão médica, que 

a relaciona com a perda ou a anormalidade de determinadas funções do organismo de um ser 

humano. Contudo, ampliar o conceito de deficiência e entender quais suas implicações na 

sociedade vai muito além do caráter de enfermidade. Com isso, a falta de acessibilidade para 

todos passa a ser vista atualmente como uma barreira no espaço em que se vive, carecendo de 

maior visibilidade e ação. 
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 Barreiras, para Aguirre (2006), são representadas por qualquer construção humana que 

consciente ou inconscientemente exclui algum indivíduo que não possua as mesmas capacidades 

comuns de uma comunidade. “Por isso, suprimir ou eliminar obstáculos não significa só destruí-

los ou impor sanções, mas trabalhar sobre as percepções e os valores das pessoas, basicamente 

fazendo conhecer o diferente, sua origem e transcendência.” (AGUIRRE et al, 2006:23) 

Aguirre reforça que a idéia do diferente ainda é vista na sociedade atual  de forma 

discriminatória. Ao ser levado em consideração que nenhum indivíduo é idêntico, presupõe-se que a 

diferença está representada então, naqueles indivíduos que são partes da maioria. Contudo, a maioria 

determina as normas de comparação entre os indivíduos da sociedade por serem mais frequentes em 

relação a um modelo; e assim, o frenquente é tido como nornal e o não-frequente como anormal. Isso 

está relacionado a diversas barreiras culturais que são percebidas, sejam elas de tipo físico ou tangíveis, 

criando um série de desajustes na sociedade, que só se tornará acessível ao eliminar barreiras de todo 

tipo. 

O termo acessibilidade pode ser tido como um processo que “...se desenvolve a partir do 

reconhecimento social sobre deficiência como resultado do grau de maturidade de um povo para 

atender os direitos individuais de cidadania plena.” (GUIMARÃES apud GUIMARÃES, 2007:3)  

Aguirre (2006), ressalta que a reabilitação de uma pessoa com deficiência seria mais 

eficaz ao se implementar destrezas e capacidades dentro de uma sociedade mais integradora e 

acessível, que fosse pensada para todos. Para tanto, são sugeridas a prevenção e a integração total 

de fatores que contribuam para a inclusão plena da sociedade. Nesse sentido, para a reabilitação 

da mesma, faz-se necessário propiciar a acessibilidade, oferecendo alternativas, equiparando 

oportunidades na vida humana e prevenindo aquilo que é tido como não-desejado.  

É interessante ressaltar ainda, a diferença entre espaço que intimida e espaço que desafia. 

Para Guimarães (2007), um espaço que intimida pode causar frustrações e limitar a vivência de 

um indivíduo na medida em que não gera oportunidades de participação do mesmo com 

autonomia. O mesmo espaço físico, ao prover alternativas de escolha e possibilitar a decisão 

sobre como ajustar as habilidades pessoais e o desafio do indivíduo em relação ao ambiente, pode 

ser considerado um espaço que desafia. O espaço que desafia não impossibilita seu uso com 

desempenho e socialização, mas predispõe uma maior confiança em si próprio. 

A acessibilidade ambiental, que é focada nesse trabalho, é composta por tudo aquilo que é 

necessário para a promoção de adaptação entre o indivíduo e às condições ambientais do espaço 
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edificado. (GUIMARÃES, 2007). Assim, a acessibilidade completa ao meio físico é fundamental 

para que pessoas com deficiência tenham a oportunidade de participarem da sociedade com 

autonomia e qualidade de vida. 

Pensar em uma rota acessível aos ambientes é então, um dos meios de se proporcionar a 

acessibilidade ambiental. A rota acessível é constituída por um circuito de passagens conectadas 

e elementos da acessibilidade que permitem a circulação externa e interna no meio edificado. Em 

uma rota acessível é necessário se pensar em alternativas acessíveis desde a chegada até a saída 

do ambiente, através de qualquer meio de transporte utilizado, incluindo a utilização do espaço de 

maneira conveniente e segura, utilizando de recursos de circulação horizontal e/ou vertical sem 

que a pessoa tenha que passar por degraus. (GUIMARÃES, 2007). 

De acordo com Guimarães (2007) os elementos externos de uma rota acessível são 

compostos por: pontos de ônibus, pontos de táxi, embarque/desembarque,travessia de pedestres 

em ruas, estacionamento, sinalização e entradas. Já os elementos internos abrangem a sinalização, 

vestíbulos, interligação entre desníveis, circulação, cômodos, instalações sanitárias, sala de 

apresentação e programa de emergência. Assim, “ ...a rota acessível se consolida pela escolha do 

usuário sobre o acesso mais cômodo, isto é, a percepção e o entendimento pessoal sobre 

condições de conforto peculiares a cada um.” (GUIMARÃES, 2007:16).  

 Para Guimarães, acessibilidade e deficiência possuem uma relação muito próxima, 

podendo se desenvolver de forma benéfica, uma vez que a acessibilidade envolve “um processo 

de transformação do ambiente e de mudança da organização das atividades humanas que diminui 

o efeito de uma deficiência.” (GUIMARÃES, 2000:2). 

 
A acessibilidade permite que todo um povo aprenda a se preparar para tais mudanças 
pois ela dá a chance de convívio entre as pessoas que antes viviam em mundos isolados 
e distantes. O ensinamento é natural pela simples troca de experiências entre iguais, onde 
uma pessoa portadora de deficiência não depende de outra pessoa aparentemente sem 
deficiências para poder decidir como usar os recursos do espaço à sua volta, e que estão 
disponíveis para ambos na medida certa. De outro modo, a pessoa portadora de 
deficiência aprende que não precisa esperar a ajuda de outros para desempenhar seu 
papel como cidadão, como trabalhador, como amigo e companheiro, como pai ou mãe 
de família, como pessoa madura que deve chegar a ser. (GUIMARÃES,2007:7). 

 

Falou-se da deficiência como um problema de saúde do indivíduo, todavia, é possível 

ampliar esse conceito na medida em que se entende que deficiência “é resultante do desajuste 

entre as características físicas das pessoas e as condições onde elas atuam” 
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(GUIMARÃES,2000:1). A partir desse pretexto, a deficiência, então passa a ser considerada um 

problema social, não sendo de competência exclusiva dos familiares. De acordo com Horno 

(1974) citado por Aguirre (2006), o problema social é uma condição que afeta de maneira 

inconveniente um número significativo de pessoas, carecendo de uma ação social coletiva para a 

sua correção. 

Aguirre (2006) justifica a necessidade de se investir na resolução do problema da 

acessibilidade argumentando que o que realmente está em questão é a dignidade a ser desfrutada 

pelo ser humano, não interessando o valor econômico, nem a quantidade de pessoas afetadas na 

sociedade atual.   Assim, “...a deficiência, como problema da comunidade, é uma condição que 

reconhece uma origem social, implica situações criadas pelo homem ou que podem ser 

modificadas por ele, (excluindo assim o natural e o sobrenatural).” (AGUIRRE et al, 2006:18). 

Para Bieler, (2006) uma vez que a deficiência resulta da interação de limitações diversas 

(físicas, mentais ou sensoriais) com o ambiente, a mesma só se concretiza quando uma pessoa 

tem de enfrentar barreiras, sejam elas físicas ou sociais. Assim, a deficiência está intimamente 

ligada à organização social, podendo não ser extremamente dependente das características 

individuais em si. Conseqüentemente, segundo Ferreira (2007), a deficiência física deixa de ser 

uma característica específica de um grupo de pessoas, dependendo unicamente da relação entre a 

pessoa e o meio. 
 
Em termos econômicos, a deficiência é uma variável endógena à organização 
social. Isso quer dizer que a definição de quem tem ou não uma deficiência não 
depende tanto das características pessoais dos indivíduos, mas também, e 
principalmente, do modo como a sociedade onde vivem organiza seu entorno para 
atender à população em geral. (BIELER, 2006:2, grifo do autor). 

 

Dessa forma, passa-se a considerar a deficiência como parte do ciclo de vida do indivíduo, 

pois, uma vez que a deficiência resulta dos diferentes estágios de funcionamento ou mobilidade 

de um indivíduo e sua interação com o meio, percebe-se que qualquer pessoa pode estar sujeita a 

vivenciar uma barreira ambiental em sua vida.  

Bieler (2006) cita exemplos de situações que poderiam acontecer no ciclo de vida de uma 

pessoa:  
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1 um bebê que necessita andar no colo ou num carrinho empurrado por alguém;  
2 uma criança que não alcança o botão mais alto do elevador;  
3 alguém temporariamente acidentado buscando subir degraus;  
4 uma mulher em estado de gravidez avançada tentando tomar um ônibus;  
5 um cidadão analfabeto precisando de uma informação na Internet; 
6 um grupo de estrangeiros que não falam o idioma local tentando se comunicar; 
7 alguém que não consegue ler o texto escrito em corpo 6, na bula do remédio 
8 uma senhora idosa com artrite, que não consegue abrir a porta de maçaneta redonda; 

(BIELER,2006:3)  
 

Entretanto, outra preocupação atual que permeia a questão da acessibilidade é o 

crescimento da população idosa, e o aumento da expectativa de vida da população. Segundo 

Darcy (2006) de acordo com dados do Australian Bureau of Statistics, 2004, uma pessoa de 

sessenta e cinco anos é 14 vezes mais sujeita a ter uma deficiência do que quando possui quarenta 

anos.4 Isso implica em uma série de mudanças tanto na economia, como na cultura e ações da 

sociedade.  
 

O grupo no qual se identifica o maior crescimento de deficiências é o da Terceira Idade, 
particularmente aqueles com 70 anos ou mais. O aumento da expectativa de vida da 
população, não mantém as pessoas jovem por mais tempo mas, ao contrário, prolonga o 
envelhecimento e suas conseqüências naturais. A perspectiva mundial, ao menos nas 
populações menos afetadas pela pobreza, é de que se passe a viver 20 a 30 anos em 
situação de velhice e, portanto, em situação de deficiência. (BIELER,2006:3).  

 
 

Deste modo, as barreiras enfrentadas pela população geram deficiências que influenciam 

nas ações humanas, representando um problema social que demanda mudanças sociais coletivas, 

seja no âmbito das idéias ou das ações, que envolvem a mobilização, o planejamento, a 

legislação, e vários outros aspectos que se relacionam com a problemática. Incontestavelmente, 

conhecer e discutir o assunto são passos primordiais a serem tomados, podendo contribuir para 

manejar os recursos necessários e difundir as ações que possam solucionar ou ao menos amenizar 

o problema da acessibilidade. 

Contudo, uma das idéias que reforça a necessidade de investimento na acessibilidade 

ambiental é que ao promover melhorias em ambientes físicos, tornando-os acessíveis, os 

beneficiados não serão apenas pessoas com deficiência (mesmo que todos estejam sujeitas a ela), 

nem os idosos; e sim toda a população como um todo, que poderá usufruir de uma melhor 

qualidade de vida. Dessa forma, Ferreira (2006) reafirma a necessidade de se investir na 

                                                 
4 Fonte: Darcy, Setting a Research Agenda for Accessible Tourism, 2006:2. 
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sensibilização da sociedade sobre a questão da acessibilidade a fim de se alcançar tolerâncias e 

mudanças sociais.  

Já de acordo com Guimarães (2007) as estratégias para a implantação da acessibilidade 

devem envolver um pensamento holístico, que leva em consideração a relatividade dos processos, 

de forma que tais estratégias adotem um efeito prolongado na construção e gerenciamento do 

espaço, além de flexibilizar os recursos ambientais. Dessa forma, pode-se produzir ambientes 

accessíveis e atingir uma mudança a ser consolidada na “mutabilidade cíclica, as atividades, 

comportamentos, atitudes e valores culturais.” (GUIMARÃES, 2007:13). 

 Finalmente, discutir formas de se atingir a acessibilidade se torna fundamental na medida 

em que ela é indispensável para o alcance de uma sociedade inclusiva. Apesar de não se 

constituir do único aspecto a ser desenvolvido para a evolução da sociedade, nem se limitar ao 

caráter ambiental, a acessibilidade atinge todas as pessoas, permitindo trocas de experiências 

sociais e a preparação para a mudança das idéias e ações da população. Por isso, Guimarães 

(2000) sugere que o direito da acessibilidade seja tido como um dos valores da vida, para que se 

torne uma realidade e reforce a abrangência da inclusão social. 

 

4.2  Turismo e Lazer no Contexto Social 

O turismo e o lazer são práticas que têm sido evidenciadas no modelo produtivo 

capitalista, de forma que muitas vezes elas são constituídas por atividades desenvolvidas por uma 

população que foge da rotina em busca do novo, de descanso e de experiências culturais. 

De acordo com o site do Ministério do Turismo5, entende-se por turismo:   

"... o movimento de pessoas, por tempo determinado, para destinações fora de seu local de 

residência, e as atividades realizadas durante o tempo de permanência nas localidades visitadas" 

(CONGRÉS DE L'AIEST apud MINISTÉRIO DO TURISMO).  

Para o IBGE (2006): 

 
 A Organização Mundial de Turismo – OMT define o turismo como o conjunto de 
atividades que as pessoas realizam durante suas viagens e estadias em lugares distintos 
a seu entorno habitual por um período de tempo inferior a um ano, com fins de lazer, 
negócios e outros motivos não relacionados com o exercício de uma atividade 
remunerada no lugar visitado (CUENTA apud IBGE, 2001:14).   

                                                 
5 Disponível em <http://www.institucional.turismo.gov.br> visitado em 30 de agosto de 2007. 
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Nessa, segunda definição tem-se o lazer como uma das finalidades turísticas, estando 

diretamente relacionado a uma atividade cultural.  Para Gomes (2004) o lazer é compreendido 

por diversas manifestações culturais, entre elas a viagem, o passeio, a brincadeira, o jogo, o 

esporte, a arte e suas diversas formas (teatro, cinema, escultura, pintura, literatura), e também o 

ócio. 

Não é prioridade desse trabalho, aprofundar nas semelhanças e diferenças sobre atividades 

de lazer e o turismo, entretanto, a característica do deslocamento é a que mais deixa evidente a 

diferenciação da prática turística em relação ao lazer. Na verdade, ambas as atividades são 

distintas, apesar de poderem se entrelaçar, ou seja, uma das ramificações do turismo é composta 

pelo turismo de lazer; enquanto que o lazer pode estar ou não ligado a uma atividade turística. 

Por exemplo, um turista pode participar de um evento musical na Praça da Liberdade, mas os 

moradores de Belo Horizonte estariam participando apenas de uma atividade de lazer e não de 

uma atividade turística. 

Gomes (2004) também cita que o lazer é construído socialmente no contexto em que se 

vive, abordando quatro elementos inter-relacionados: o tempo, não se limitando aos períodos 

como férias e fins de semana, que foram institucionalizados para o lazer; o espaço-lugar, que 

extrapola o espaço físico uma vez que os sujeitos se apropriam do espaço a fim de transformá-lo 

em ponto de encontro e de convívio social; as manifestações culturais; que se apóiam na cultura 

como opção de diversão, desenvolvimento e/ou descanso; e as ações, que são fundadas no lúdico. 

Outra característica importante do lazer é estar ligado também a “...atividades voluntárias, 

prazerosas, liberatórias, submetidas à escolha pessoal.” (CORDE, 1998: 104, grifo do autor).  

Pode-se adotar uma classificação de lazer a partir do interesse cultural central de cada 

atividade podendo ser: física, manual, intelectual, artística, social e turística. Segundo Melo 

(2004), essa classificação por interesses culturais do lazer, foi proposta pelo sociólogo francês 

Joffre Dumazedier, buscando encontrar o elemento principal que motivaria os indivíduos a 

praticar tais atividades, podendo auxiliá-los no desenvolvimento físico ou social.  

Assim, as atividades físicas englobam o esporte em geral, desde práticas leves a 

fatigantes, em que a motivação principal é o prazer da movimentação do corpo, compreendendo 

uma ampla variedade de possibilidades lúdicas. As atividades manuais são motivadas pela 

manipulação de produtos e objetos, abrangendo desde a jardinagem até a costura, a culinária e 

outros hobbies. Já as atividades artísticas podem ser praticadas ou vivenciadas pelos indivíduos 
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que são conduzidos pela experiência estética que é ocasionada, sendo compostas pela dança, 

teatro, cinema, literatura, entre outros. As atividades intelectuais, como jogos, palestras e cursos, 

enfatizam o ato de raciocinar; enquanto as atividades sociais proporcionam o encontro entre 

indivíduos, podendo ser citadas as festas, os espetáculos e a participação em espaços de 

convivência. Por fim, a atividade turística, além de propiciar a quebra da rotina temporal ou 

espacial, pode promover o encontro entre os indivíduos, trocas culturais, o contato com o novo, 

até mesmo a valorização do local onde vive o indivíduo. 

Contudo, Gomes (2004) coloca duas importantes características do lazer que se 

assemelham ao turismo: ambas as práticas são ligadas diretamente com o contexto, além disso, as 

duas possuem paradigmas que podem refletir a sociedade excludente em que se vive. 
 
(...) o lazer não é um fenômeno isolado, pois está em franco diálogo com o contexto. 
Por um lado, o lazer pode contribuir para o mascaramento das contradições sociais, mas 
por outro, pode representar uma possibilidade de questionamento e resistência à ordem 
social injusta e excludente que predomina em nosso meio. (GOMES, 2004:125). 
 

Proni (2004) afirma que o lazer e o turismo são apontados pelos gestores de políticas 

públicas e economistas “...como atividades importantes para dinamizar o desenvolvimento local e 

para a geração de emprego e renda em âmbito local.” (PRONI, apud GOMES, 2004:.209). Isso 

demonstra que além de uma importância social, que muitas vezes é colocada em segundo plano, 

atividades como o turismo e lazer também possuem expressiva importância econômica. 

Segundo Rodrigues (2001), o turismo é a atividade econômica que mais se expande no 

mundo, tornando-se uma atividade importante do ponto de vista econômico e cada vez mais 

diversificada em relação a seus produtos turísticos a fim de atender a demanda turística, além dos 

anseios, exigências e necessidades dos consumidores. 

Sobre a causa desse desenvolvimento da atividade turística tem-se: 
 

Acompanhando o desenvolvimento das formas de produção material expandem-se 
enormemente as formas de produção não-material e, consequentemente, do consumo 
não-material, como lazer e turismo, produtos criados e ampliados pela sociedade de 
consumo de massa. (RODRIGUES, 2001:64).  
 

 Assim, as características sociais do turismo merecem maior atenção, por se tratar de uma 

atividade do setor de serviços que engloba diversos grupos sociais com necessidades diversas e 

que pode propiciar vivências de momentos de lazer pela sociedade, podendo contribuir para o 

desenvolvimento do ser humano, da solidariedade, do convívio e da cultura de uma comunidade.  
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4.2.1  Espaços de Lazer  

Tomando como base que tanto o lazer quanto o turismo são atividades que estão 

essencialmente vinculadas ao espaço e ao tempo para que sejam de fato realizadas, buscou-se 

abordar, então, a apropriação do espaço, que pode ser constituída a partir de um âmbito 

geográfico, ao se desenvolver essas atividades. 

Segundo Cunha, 2000, “o espaço geográfico não é só produzido, mas também produz. Ele 

não é só reflexo de determinadas relações sociais, mas influencia decisivamente estas relações.” 

(CUNHA, 2000:8).  

Barker (1987) apresenta a idéia de que uma das relações existentes no espaço, pode se dar 

entre ambiente e atividade, construindo, então, os cenários. Assim, é importante existir uma 

forma de diferenciação dos cenários, reconhecendo que em qualquer organização formal ou 

informal em um espaço, como uma casa de família existe um sistema de atividades que refletem 

as motivações, atitudes, conhecimento e imagens do homem sobre o mundo. 

Os cenários são definidos por Barker como uma estável combinação entre atividade e 

lugar, considerando uma atividade recorrente que envolve um padrão de comportamento, um 

layout particular do meio, e uma relação congruente entre a atividade e o ambiente em um 

determinado período de tempo. Assim, estudos sobre padrões de movimento e comportamento 

mostram a tremenda diversidade das atividades humanas e os padrões os quais o ambiente é 

utilizado. (BARKER apud LANG, 1987). 

Para compreender as relações existentes nos espaços turísticos e de lazer dentro de cada 

contexto em que está imerso, é necessário ressaltar que o espaço também está envolto por uma 

dinâmica global, onde se sofre pressões globais e locais. Ou seja, ao analisar um espaço é preciso 

levar em conta não só as especificidades de determinado local, e sim, englobar a situação 

econômica, social e política vivenciada atualmente, dimensionada em um contexto globalizado. 

Nesse sentido, ao aceitar essa afirmação, entende-se melhor a complexidade do espaço e o uso 

que se pode fazer dele.  

 “...o espaço em que vivemos é social, é político, é econômico, uma vez que as relações de 

poder e de controle que se estabelecem sobre ele acabam determinando não apenas o desenho, 

mas o uso que se faz dele.” (PELLEGRIN apud GOMES, 2004:74). Contudo, um mesmo espaço, 

além de possuir um conjunto de relações e forças, pode ser conter diferentes atividades, o que 

conduz a se pensar nos cenários existentes no local. Assim, um mesmo espaço pode possuir 
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classificações diferentes, sendo turístico, de lazer, urbano, de conservação, entre outros e suportar 

diversas atividades concomitantemente ou não. Levando em conta essa multiplicidade do espaço, 

faz-se necessário nesse estudo, a associação entre espaço e lazer, que envolve um leque de 

atividades desse âmbito.   

Pellegrin (2004) define os espaços de lazer como lugares os quais são desenvolvidas 

atividades, ações, programas e projetos de lazer de um modo geral. O termo espaço de lazer 

também pode ser encontrado para caracterizar um equipamento específico de lazer. O termo 

equipamento de lazer está associado a qualquer edifício ou instalação que sedia eventos e 

atividades de lazer como um todo, enquadrando-se nessa categoria praças, parques, clubes, 

museus, centros culturais e outros equipamentos, sejam eles públicos ou privados. Nesse sentido, 

alguns espaços de lazer também podem desempenhar a função de espaço turístico, como é o caso 

de alguns atrativos turísticos a citar os museus, praças, locais para eventos, entre outros. 

O espaço de lazer possibilita de promoção da troca cultural, funcionando como “espaço de 

encontro, de convívio, do encontro com o ‘novo’ e com o diferente, lugar de práticas culturais, de 

criação e de vivências diversas, no que diz respeito a valores, conhecimentos e experiências” 

(PELLEGRIN apud GOMES, 2004:74). Essas características são validas também para os espaços 

turísticos e merecem ser destacadas como espaços potenciais para se desenvolver atividades 

inclusivas. 

Para Pellegrin (2004), ao mapear os equipamentos ou espaços de lazer de um centro 

urbano, pode-se identificar com clareza os contrastes que fazem parte do contorno da cidade 

moderna, como a especulação imobiliária e a falta de coesão entre as diversas redes de 

equipamentos. Deste modo, deve-se considerar a relação existente entre equipamentos de lazer e 

outras redes de equipamentos, como o transporte e habitação, por poderem ser diretamente 

relacionados ao uso daquele espaço. Por exemplo, se um espaço de lazer não possui uma rede de 

transporte entre um bairro e o equipamento de lazer, é possível que menos pessoas daquele local 

freqüentem o espaço. Por outro lado, a população que reside próxima ao local está mais propícia 

a utilizar aquele mesmo espaço. No caso da Praça da Liberdade, essa afirmação pode ajudar a 

justificar o perfil dos usuários da Praça, que se localiza em um bairro nobre de Belo Horizonte. 

Logo, mais uma vez se torna evidente a correlação entre espaço e sociedade, assim com sua 

ideologia, concepções e história: 
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Uma vez que o espaço está intimamente ligado à política, parece oportuno deixar claro 

que o trato com o espaço de lazer na elaboração e implementação de uma política 

pública dependerá necessariamente dos valores com os quais se trabalha, das concepções 

de homem, de mundo e de sociedade que se tem. Nesse sentido, é necessário 

compreender as conexões históricas e ideológicas do espaço de lazer com o espaço de 

modo geral e com a sociedade. (PELLEGRIN apud GOMES, 2004:75). 

 

Portanto, diante da forte relação entre o espaço e o contexto vivido pela sociedade, que 

necessita de espaços de sociabilidade para vivenciar situações de trocas culturais e desenvolver 

diversas atividades, é autêntica a necessidade dos espaços de lazer serem considerados nas 

políticas públicas.  

 

4.2.2  Políticas Públicas de Lazer 

  

As políticas públicas de lazer se tornam essenciais na medida em que há uma necessidade 

da população de utilizar espaços coletivos de lazer, além do lazer se constituir de um direito do 

cidadão brasileiro. 

O Brasil é historicamente repleto de injustiças e problemas sociais que reduzem o acesso à 

cidadania plena.  Um desses problemas a serem enfrentados é a não garantia dos direitos dos 

cidadãos estabelecidos por lei. São vários os problemas socioeconômicos que devem ser tratados 

pelo governo para garantir os direitos sociais: pobreza, fome, carência de moradia, 

inacessibilidade ambiental, inclusão social, e é justamente no meio urbano que esses problemas 

se tornam mais aparentes e muitas vezes mais graves. Todavia, Amaral (2004) afirma que o lazer 

acaba se tornando uma das últimas prioridades quando se trata de políticas públicas urbanas e de 

promoção social. 

Para que se entenda a expressiva relação existente entre política de lazer e sociedade, é 

necessário compreender também a que essa política se propõe. Assim, uma política de lazer “é 

fruto da compreensão e assunção de determinada filosofia a qual interpreta a sociedade e as 

relações que nela se estabelecem” (BRAMANTE apud GOMES, 2004:186.), e a partir dessa 

compreensão que são determinados alguns princípios que visam gerar diretrizes orientadoras. 

As políticas públicas podem colaborar para o desenvolvimento social da sociedade em 

geral, sendo que o poder público (nos âmbitos municipais, estaduais e federais) deve contribuir 
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de diversas maneiras, através da legislação específica, a fim de definir parâmetros e 

funcionamento de atividades de lazer; e através de incentivo e promoção de atividades inclusivas. 

Assim sendo, o poder público tem de fato um papel importante no auxílio para a promoção de 

uma sociedade inclusiva, apesar de não ser o único responsável por promovê-la.  

Nesse sentido, Amaral (2004) destaca uma tendência relativa ao campo do lazer, em que o 

Estado se desresponsabiliza pelas políticas públicas diretas, mas estabelece leis de incentivo 

fiscal se tratando de investimentos diretos em empreendimentos privados. Essa tendência 

modifica não só as relações de uso e gerenciamento dos espaços urbanos, em que o poder privado 

influencia cada vez mais nas ações realizadas, mas também estabelece novos papéis do setor 

privado em relação às práticas de lazer, que também deve contribuir para a garantia de alguns 

direitos dos cidadãos.  

Pode-se tomar como exemplo de pareceria entre poder público e privado, a própria Praça 

da Liberdade, que desde 1991 tem sua manutenção feita pelas empresas MBR e Vale do Rio 

Doce. Isso demonstra a delegação de poder sobre as decisões relativas ao uso de um espaço 

urbano, coletivo e público a uma instituição privada, que detém ainda poder sobre as ações a 

serem desenvolvidas na Praça, modificando as relações existentes no espaço urbano de Belo 

Horizonte. 

No âmbito de lazer, destaca-se a utilização de espaços coletivos pelo setor público-

privado para a realização de eventos e de práticas sociais relacionadas ao lazer, principalmente no 

meio urbano. Um dos equipamentos coletivos de lazer utilizados pela sociedade que merece 

destaque é a Praça, que será discutida no próximo tópico. 

 

4.2.3  A Praça como Espaço de Lazer  

  

Tendo em vista a diversidade de atividades e de espaços relacionados ao lazer, as praças 

se constituem por apenas um dos inumeráveis espaços que podem ser utilizados para o 

desenvolvimento da atividade. Porém, destaca-se o uso público desse espaço, que se constitui 

como importante fator de organização urbano repleto por relações humanas de força e de poder.

Atualmente, segundo Pellegrin (2004), um dos aspectos dessa organização espacial das 

cidades é que essas apresentam cada vez menos espaços vazios e ou equipamentos específicos a 

serem utilizados pela população. Ao se mapear os equipamentos de lazer de uma cidade é 
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possível apontar contrastes diversos como áreas de fácil ou difícil acesso, áreas com diversos 

equipamentos e áreas sem equipamentos, equipamentos bem conservados e outros em mal estado 

de conservação, equipamentos subutilizados ou superlotados, entre outros. 

Contrastes socioeconômicos enfrentados pela sociedade atual como a falta de segurança e 

a má distribuição dos equipamentos também são refletidos na utilização do espaço urbano, 

podendo-se citar a valorização dos shoppings centers em detrimento de espaços públicos da 

cidade e a demanda por empreendimentos públicos ou privados capazes de permitir a prática de 

atividades relacionadas ao lazer. 

No entanto, quando o objetivo é a inclusão, os espaços públicos merecem destaque. “As 

ruas e praças, as calçadas e os parques públicos, são ambientes propícios à implantação de 

programas de lazer para todos.” (CORDE, 1998:110). Isso significa dizer que alguns 

equipamentos de lazer, possuem grande potencial e importância no desenvolvimento social, 

sobretudo, na possibilidade de contato e inclusão que é gerada. 

Um desses espaços ou equipamentos de lazer de grande importância coletiva no espaço 

urbano são as praças, por proporcionarem o encontro, trocas culturais, o turismo e o lazer. As 

praças podem possuir diversas funções dentro da sociedade: a função territorial, ao destacar, por 

exemplo, um local de poder público, ou de concentração de elementos urbanos; a função 

paisagística e estética, compondo um encontro entre belezas naturais e construídas em um 

determinado espaço; a função econômica, como é o caso de praças de mercados e feiras; a função 

turística, funcionando como atrativo turístico da cidade devido a sua beleza, história e 

peculiaridade, dentre outras funções, sendo que as praças podem até mesmo organizar o trânsito 

ou simplesmente servir com um espaço vazio ou potencial para o uso diverso. 

Contudo, destaca-se nesse trabalho a função social das praças urbanas, por se tratarem de 

espaços que promovem a sociabilidade. São, portanto, locais propícios para o desenvolvimento 

de atividades de lazer e culturais diversas, descanso, fuga da rotina, turismo e ócio.    
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Seguramente, a praça é a primeira criação intencional de um espaço urbano. Espaço que 
se abre no tecido das cidades e para o qual convergem ruas, avenidas, pessoas e 
acontecimentos [...] continente de inúmeros e variados símbolos urbanos e talvez em 
decorrência de do seu próprio significado, as praças são espaços coletivos que se abrem 
aos acontecimentos, registrando transformações políticas, sociais e econômicas. (ROSA 
apud SILVA, 2005: 92). 
 

A citação acima aponta para a dinamicidade dos espaços urbanos, que estão em constante 

transformação. Deste modo, a praça, enquanto um dos espaços públicos de lazer pode representar 

algumas dessas mudanças ao longo do tempo, representando também uma importância histórica e 

política em seu contexto. As mudanças da organização do espaço podem indicar, no estudo 

proposto, se a inclusão também é uma tendência a ser considerada pela sociedade na Praça da 

Liberdade. 

 
4.3  Os Caminhos para a Inclusão 

 

A mudança da perspectiva de inclusão e a garantia do lazer já começam a serem mais 

discutidas e a merecerem maior destaque nas políticas públicas, (DARCY, 2003; GOMES, 2004), 

sendo refletida também nos espaços urbanos. Mesmo que a abordagem ainda seja insuficiente 

para resolver os problemas vigentes relacionados à desigualdade social, é necessário levar em 

conta que existem caminhos possíveis a serem tomados. 

De acordo com Anderson (2003) um dos desafios a serem vencidos para o alcance de uma 

sociedade inclusiva é mudar a atitude da sociedade em relação à diferença, que muitas vezes se 

apresenta sob ações negativas que contrastam com a inclusão. Outro desafio se dá pela falta de 

conhecimento da população sobre a importância dos espaços de lazer para a promoção do contato 

entre a diversidade, ou seja, ambientes coletivos não acessíveis como o espaço urbano e em 

especial espaços de lazer, criam barreiras para que determinadas pessoas (como pessoas em 

situações de desvantagem) possam conviver em um mesmo ambiente, fazendo com que muitas 

vezes elas não sejam “reconhecidas” pela sociedade.  Essa segregação acarretada também pela 

falta de ambientes e programas acessíveis coletivos acaba dificultando o convívio e o 

entendimento da população sobre a existência da diversidade social. 
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Destinar as atividades de lazer espaços que possibilitem a convivência de crianças e 
adultos, jovens adolescentes e idosos é, com certeza, um caminho que leva a inclusão. 
A não segregação e estratificação dos espaços, seja por faixa etária, seja pelas 
características particulares da pessoa, pode ser uma das primeiras barreiras a se romper. 
As trocas de experiências vivenciadas em espaços coletivos não segregadores, é um 
dos aspectos positivos que as atividades de lazer podem proporcionar. Nesse sentido, a 
busca da acessibilidades passa necessariamente pela compreensão que se tem do 
indivíduo como parte de uma coletividade. (CORDE, 1998:110, grifo do autor). 

 
 As atividades de lazer possuem grande potencial para a inclusão de pessoas com 

deficiência e necessidades especiais, porém faz-se necessário a adoção de uma visão mais ampla 

que ajude na transformação da concepção de ambientes, a fim de que esses permitam a 

popularização do lazer e do turismo, garantindo o acesso a todas as pessoas. (CORDE, 1998). Por 

tal razão “fica clara a necessidade de se produzir espaços urbanos, edificações e equipamentos, 

públicos e particulares, destinados à pratica de atividades físicas, que contemplem os mais 

diversos aspectos da acessibilidade.”(CORDE, 1998:106, grifo do autor). 

Assim, um dos problemas enfrentados pelo lazer para que se apresente como de fato, uma 

das opções contribuintes para a inclusão da sociedade, é a pormenorização dessa atividade no 

contexto político vivenciado, comprometendo também a garantia da acessibilidade desses locais. 

(CORDE, 1998). 

Outro mal entendido cometido é a organização de atividades segmentadas que buscam 

atingir exclusivamente pessoas com deficiência, se esquecendo de que o objetivo maior a ser 

atingido é a inclusão e não a segregação dessas pessoas na sociedade. No caso específico do 

turismo, por exemplo, ao realizarem-se atividades excludentes, esquece-se de que mesmo as 

pessoas com deficiência, ao viajar, muitas vezes estão acompanhadas de amigos, parentes ou 

pessoas que têm uma atenção especial a esse tipo de público. Dessa forma, entra em questão 

novamente, o holismo, como caráter determinante para a realização de atividades inclusivas, 

dentre elas o turismo e o lazer.  
 

As atividades de lazer, além de todos os seus benefícios que trazem ao indivíduo, 
também são associadas aos processos de reabilitação e de desenvolvimento de 
capacidades e potencialidades da pessoa portadora de deficiência, seja ela de caráter 
temporário ou permanente. Isto, entretanto, não significa que devem ser estimuladas 
atividades especiais exclusivas para estas pessoas, já que na prática, estas 
proporcionam a segregação e o isolamento. Pelo contrário, deve-se estimular a 
realização de programas e de projetos de lazer que tenham eminentemente um caráter 
inclusivo, garantindo a participação de todas as pessoas interessadas, sejam elas 
portadoras ou não de alguma deficiência. (CORDE,1998:106)  
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Em atividades realizadas pelo Sesi-Minas, com apoio do antigo Ministério do Esporte e 

Turismo e do Governo Federal, foram apresentados alguns dados sobre pessoas que participaram 

na primeira edição dos Jogos Brasileiros para Cegos e Portadores de Deficiências Visuais, 

realizado na cidade de São Paulo no ano de 2000.  

De acordo com os gráficos apresentados na pesquisa, destaca-se entre os pontos positivos 

três aspectos ligados à inclusão social: 8% citou como ponto positivo o melhor relacionamento 

entre pais e filhos; 25% apontou o melhor relacionamento com colegas e 17% levou em conta a 

integração à comunidade.  

Contudo, dentre as sugestões recebidas, a mais citada, por 22% foi o desenvolvimento de 

atividades para pais e acompanhantes.6     

Isso demonstra um exemplo da necessidade de se pensar e produzir ações que abranjam 

uma maior diversidade de pessoas, mesmo no contexto do turismo e lazer para que o alcance de 

uma sociedade mais inclusiva. Assim, “deve-se ter em conta a necessidade de soluções que 

passem a ser incorporadas como regras e não como exceções.” (CORDE, 1998:106). Portanto, é 

necessário desenvolver o lazer e o turismo pensando em atividades que possibilitem o convívio 

com a diversidade, equipare oportunidades, dê condição de acesso e não induza a segregação. Só 

assim, tais atividades estarão se adequando a uma sociedade do futuro, para todos e sem recortes, 

a sociedade inclusiva. 

 

4.3.1  Design Universal e seus Princípios 

 

O Design Universal, como um conjunto sistêmico de idéias e possibilidades que permitem 

compatibilizar diferentes necessidades humanas, sejam elas permanentes ou temporárias, se 

apresenta como uma alternativa para se alcançar a cidadania, entre os direitos do cidadão, 

destaca-se o de ir e vir: 

 

 

 

 

                                                 
6 Dados retirados de GOVERNO FEDERAL, MINISTÉRIO DO ESPORTE E TURISMO, SESI- DN. Lazer, 
Atividade Física e Esporte para portadores de deficiência.. Brasília, 2001:189-193. Fonte: Banco de dados CIRA.  
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(...) a mobilidade com autonomia e segurança constitui um direito humano universal, resultante 
das conquistas sociais e da consolidação do conceito de cidadania.  A igualdade de todos é um 
princípio que consta na Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamados pela ONU 
em 1948, onde se considera, entre outros, o direito de ir e vir e a acessibilidade a todos os bens 
e serviços, incluindo os espaços urbanos: ‘Todos os homens são iguais perante a lei e têm 
direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei’. (“Declaração Universal dos Direitos 
Humanos”, Art. VII, Resolução 217, Organização das Nações Unidas - ONU, 10\12\1984 
apud FERREIRA, 2007:20).  
Com relação ao Brasil, tem-se que ‘Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País, a inviolabilidade 
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, (...)’. (Constituição da 
República Federativa do Brasil, Capítulo I, Art. 5, 1998, aupd FERREIRA, 2007:20). 
 
 

Um desafio para a temática da acessibilidade e sua respectiva legislação para que de fato 

ocorram transformações sociais que se fazem necessárias é possibilitar que as idéias sejam 

desenvolvidas na prática. O Design Universal é um processo que considera as diferenças entre as 

pessoas e tenta abordar em sua amplitude, a diversidade dos indivíduos e as limitações existentes 

no meio, podendo contribuir para minimizar essa distância entre idéia e ação.  

 
O Desenho Universal ou Desenho Inclusivo propõe a geração de ambientes, serviços, 
programas e políticas e tecnologias acessíveis, utilizáveis eqüitativamente, de forma 
segura e autônoma por todas as pessoas – na maior extensão possível – sem que tenham 
que ser adaptados ou readaptados especificamente (...) (BIELER, 2006:4, grifo do 
autor).  
 

Outras características do Design Universal são destacadas por Guimarães (1999), que 

considera esse processo como sendo dinâmico, partindo de uma idéia específica (o entendimento 

das necessidades especiais) e englobando-a para todas as pessoas. Além disso, o Design 

Universal possui grande aceitabilidade econômica, podendo ser produzido em larga escala e de 

maneira economicamente viável.   

Aguirre (2006) contextualiza que o Design Universal propõe uma mudança de enfoque na 

qual o ambiente deve se acomodar às características das pessoas ao invés das pessoas se 

adaptarem ao ambiente. Essa ruptura é sustentada por sete princípios que permeiam esse 

modelo7: 

  

 

 

                                                 
7 Os Sete Princípios do Design Universal foram acessados em 23 de outubro no site do World Institute on 
Disability:<http://www.wid.org/publications/integrating-universal-design-principles-in-asset-building-programs/> 
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1) Uso Equiparável – É utilizável para pessoas de habilidades diversas, os 

serviços são oferecidos com equidade sem segregação e a privacidade é 

assegurada.  

2) Uso Flexível – Acomoda um amplo leque de preferências e habilidades 

individuais. 

3) Uso Simples e Intuitivo – Faz com que o design ou o serviço seja de fácil 

entendimento, eliminando toda complexidade desnecessária. 

4) Informação Perceptível - Capaz de transferir conhecimento e comunicar 

eficazmente independente das condições ambientais ou das habilidades 

sensoriais do usuário.  

5) Tolerância ao Erro – Minimiza riscos e conseqüências adversas de ações não 

intencionais ou acidentais. 

6) Pouco Esforço Físico – O usuário pode utilizar o produto ou serviço 

eficazmente e confortavelmente com o mínimo de fatiga, exigindo pouco 

esforço físico. 

7) Tamanho e Espaço para o Acesso e Uso – Vai de encontro com as 

necessidades de todos os usuários, independente do tamanho de seu corpo, 

postura ou mobilidade.  

 

Os princípios apresentados acima constituíram a base para desenvolvimento de outras 

tecnologias, produtos e serviços relacionados à acessibilidade e inclusão. Entre eles, cita-se o 

Turismo Acessível e o Turismo Inclusivo que serão discutidos nesse trabalho.  

Para se alcançar realmente os resultados desejados através da utilização do Design 

Universal e a equiparação de oportunidades aos indivíduos, são necessárias atuações em campos 

de forma sucessiva e eventualmente simultâneas. Entre eles, Aguirre (2006) cita: o conhecimento 

sobre o tema da acessibilidade; a elaboração e avaliação de leis e normas que garantam a 

acessibilidade; a capitação de recursos humanos e econômicos, e a criação de uma vontade 

política atuante. No entanto, um dos problemas enfrentados é justamente a carência de 

consciência social sobre a temática e a falta de vontade política de agir para que se possa atuar 

em todos os campos necessários, enumerados da seguinte forma: 
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- acessibilidade geral urbanística e nos edifícios; 
- adaptação às exigências das pessoas portadoras de necessidades especiais; 
- conforto para o uso; 
- proteção contra danos eventuais; 
- informação, comunicação e sinalização; 
- organização dos espaços, o que supõe considerar: 
   a distribuição; 

 a saturação; 
   as distâncias; 

 o controle do entorno; 
- equipes e ajuda técnica; 
- privacidade; 
- conservação e manutenção; 
- iluminação e som. (AGUIRRE, 2006:50) 
 

Apesar das dificuldades a serem enfrentadas para a propagação do Design Universal, 

trata-se de uma estratégia considerada inclusiva e sustentável, como afirma Bieler, (2006) “Em 

mais essa perspectiva, as estratégias de Desenho Universal podem ajudar a garantir o surgimento 

de uma nova sociedade no futuro, que seja inclusiva e sustentável para todas e todos.” (BIELER, 

2006:4).  

O desenho universal também é uma alternativa para o trade turístico, que cada vez mais 

deve levar em consideração as diferentes necessidades das pessoas para atender com qualidade a 

demanda existente, mas que muitas vezes é direcionada pelo estereotipo do “homem padrão” ou 

apenas do público alvo. Isso significa que os espaços turísticos ainda possuem diversas barreiras 

ambientais e sociais, impedindo uma gama de pessoas a vivenciarem com qualidade e eqüidade a 

atividade turística. 

 

4.3.2 Turismo Para Todos/ Turismo Acessível 

 

 O termo turismo acessível e turismo para todos são atualmente abordados como 

sinônimos. Porém, houve uma evolução desses conceitos e o início de sua utilização não só pelas 

instituições acadêmicas, mas também no setor de serviços e pela rede turística.  

 Pons (1999) argumenta que o setor turístico reitera sua força por ser considerado um pilar 

da economia, mas que deve possuir também um caráter social. Consequentemente, o autor cita a 

necessidade de reunir esforços e envolver agentes que participem direta ou indiretamente da 

atividade turística com o propósito de transmitir à sociedade a relevância do turismo enquanto 
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atividade essencial para a manutenção da qualidade de vida do ser humano, sem deixar de lado 

nenhum segmento da população. 

 Nesse contexto, o desejo da terceira idade e de pessoas com deficiência de adquirirem 

maior mobilidade e participarem de atividades de lazer e viagens, fez com que a rede turística se 

interessasse em conhecer as necessidades desses grupos ao viajarem.  

 Pons (1999) menciona o Plano de Ação8 que indica que para se alcançar um turismo mais 

desenvolvido e com serviços de melhor qualidade é necessário facilitar a mobilidade dos 

cidadãos e seus acessos ao turismo, considerando todos os cidadãos como consumidores 

potenciais da atividade. Precisa-se pensar também em melhorar os ambientes social e econômico 

relacionados à atividade turística, além de se consolidar uma relação com a sustentabilidade em 

qualquer atividade turística. 

O termo “Turismo para Todos” surgiu em 1989 quando foi publicado por um grupo de 

experts ingleses9 em um documento que considerava as necessidades de todas as pessoas, em 

especial pessoas em situação de desvantagem, com o intuito de integrá-las à atividade turística.  

Desde então, esse termo tem se espalhado e sofrido algumas ramificações como turismo para 

pessoas em desvantagem, turismo social e turismo acessível. Portanto, é essencial discutir nesse 

trabalho, as principais diferenciações entre esses termos. 

O turismo para pessoas em desvantagem tem seu foco em lidar com pessoas com 

mobilidade reduzida, pessoas com comunicação reduzida e pessoas com problemas econômicos. 

(PONS, 1999). 

Já o turismo social pode ser entendido como aquele que lida com a participação do maior 

número de massas sociais. Tal participação só é possível devido a uma determinação bem 

definida de como se medir/ definir essa sociedade. É representado por uma gama de grupos 

como: família, jovens, idosos, pessoas com alguma desvantagem e outros grupos. (PONS, 1999). 

 O turismo acessível é aquele que lida com problemas físicos e psicológicos, além de 

barreiras sensoriais, encontradas na atividade turística realizada por pessoas com alguma 

dificuldade de movimentação ou comunicação, sendo que a atividade ressalta a participação 

desses grupos e de outros grupos como um todo. (PONS, 1999). 

                                                 
8 O Plano de Ação ou ACTION PLAN foi o resultado de uma série de programas e iniciativas tomadas na Europa em 
1995, discutidas no Fórum on European Tourism. Fonte: Pons, 1999, p.9.  
9 Maiores informações sobre a história do Turismo para Todos podem ser encontradas no site da Tourism for All – 
UK : <http://www.tourismforall.org.uk/pages/history.htm> , acessado em 23 de outubro de 2007. 
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O turismo para todos é aquele que planeja, desenha e desenvolve atividades de turismo e 

lazer a fim de que cada participante possa participar usufruindo de padrões de qualidade. É um 

conceito mais amplo que leva em consideração as necessidades dos clientes em termos de 

qualidade. (PONS, 1999). 

Portanto, de acordo com Pons (1999), o turismo para todos não só facilita o acesso a todas 

as atividades, mas também promove a oferta turística com qualidade, segurança conforto e 

beleza, podendo ser usado por todos com independência e naturalidade.  

Atualmente percebe-se de certa forma a junção das idéias citadas acima sobre turismo 

acessível, que abrange pessoas com deficiência e a equiparação de oportunidades às mesmas 

durante a atividade turística; e sobre turismo para todos, que requer padrões de qualidade durante 

a atividade. 

 Assim, o turismo para todos (ou turismo acessível) é uma atividade que permite com que 

pessoas com deficiência e idosos tenham independência para participar com equidade e dignidade 

dos produtos universais do turismo, seus serviços e ambiente. Tal definição inclui mobilidade, 

visão, audição e dimensões cognitivas de acesso. (DARCY, 2006). 

Ao analisar o desenvolvimento do turismo quando relacionado à deficiência 

proporcionada pelo desajuste entre o homem e o meio, ao menos dois parâmetros devem ser 

levados em consideração: a acessibilidade ao meio, a fim de cessar esse desajuste, podendo fazer 

uso do Design Universal; e a qualidade do serviço prestado, potencializando o desenvolvimento 

do indivíduo através da confiança, independência e o sentimento de solidariedade, o que 

consequentemente pode ocasionar a integração social, funcional e física. (AGUIRRE, 2006). 

Nesse sentido, faz-se necessário a utilização de estratégias que acarretem na acessibilidade plena 

dos espaços turísticos e de lazer, permitindo a utilização mais ampla e o convívio menos 

excludente nesses espaços. 

Em termos econômicos, o turismo acessível se trata de um filão consumidor e uma boa 

oportunidade econômica, uma vez que ele potencializa a utilização dos espaços e destinos 

turísticos por um maior número de pessoas e com melhor qualidade. No exterior, essa 

oportunidade já vem sido discutida e desenvolvida pelo trade turístico, de acordo com os 

trabalhos de Ferreira (2007) e Darcy (2006). Contudo, vale a pena lembrar que a acessibilidade 

vai além de um determinado número de pessoas, podendo ser benéfica para todos, remetendo 

ainda a um processo de mudança social e não apenas econômico.  
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No Brasil, os números também são expressivos, com uma estimativa de 16 milhões de 

pessoas portadoras de deficiência no Brasil, segundo a Organização Mundial de Saúde, ou seja, 

10% da população brasileira. Em contrapartida, o censo 2000 identifica a existência de 24,5 

milhões de portadores de deficiência no país, o equivalente a 14,5% da população. Já em relação 

aos idosos, o país apresenta, segundo o IBGE, 17,6 milhões de habitantes com idade acima de 60 

anos, sendo que a tendência é de aumentar do correspondente a uma parcela atual de 9,7% da 

população para 13,2% em 205010.  
 

É fundamental que governantes e iniciativa privada tome consciência do potencial 
turístico que esse público representa, e que medidas de adequação dos lugares públicos 
e dos pontos turísticos sejam efetivadas, uma vez que ninguém viaja para ficar trancado 
no hotel. Assim, além de benefícios econômicos, haverá um imensurável ganho social 
na constituição de espaços que permitam, com liberdade e segurança, o acesso, a troca, 
a interação e a inclusão na experimentação das atividades, dos ambientes, das relações e 
das sensações. Enfim, espaços que promovam a qualidade de vida e que garantam 
oportunidades iguais e a concretização do direito ao lazer. (FERREIRA, 2007:36). 

 
O problema da acessiblidade no Brasil ainda se depara em diversas dificuldades não só ligadas 

ao turismo, mas a todos os setores relacionados à atividade. Ao se pensar a acessilibidade de um destino 

turístico, é preciso abranger não só o atrativo turístico em si, mas a rede de hospedagem e alimentação, 

sistema de transporte, mobiliário urbano, banheiros públicos, espaços de lazer, e até mesmo o 

atendimento adequado proporcionado aos turistas. Segundo Ferreira (2007), “as cidades brasileiras 

não estão preparadas para receber turistas portadores de deficiência e são escassas as iniciativas 

em acessibilidade turística”. (FERREIRA, 2007:36). Isso implica em serviços de baixa qualidade, 

falta de igualdade nas oportunidades entre os indivíduos e na exclusão de uma parcela da 

sociedade, inclusive em espaços coletivos e de lazer. 

A acessibilidade, então, se trata de um tema primordial quando se fala em inclusão, uma 

vez que a última é manifestada ao longo do tempo, pelas transformações das pessoas 

(comportamento, atitude, administração e atendimento) e ainda pelas transformações da 

organização físico-espacial (GUIMARÃES, 2000), sendo complementada no campo do turismo 

acessível, que permite uma maior qualidade dos serviços e uma equiparação das oportunidades 

para os indivíduos. 

                                                 
10  Fonte: FERREIRA, Paula S. Análise do Potencial Turístico para a Acessibilidade no Parque Municipal 
Américo Renê Giannetti, 2007: 22. 
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4.3.3  Turismo Inclusivo 

 

O Turismo Inclusivo emana de um contexto em que decisões de negócios e políticas são 

tomadas diariamente, e que apenas termos como Turismo para Todos ou Turismo Acessível não 

retratam suficientemente a necessidade de se desenvolver a sociedade e o turismo. 

Em entrevista feita com Scott Rains (19/10/2007) escritor e estudioso do Turismo 

Inclusivo, ele cita aspectos a serem considerados em relação às definições conceituais como o 

regionalismo e a evolução de alguns conceitos como o de deficiência, Turismo Acessível e 

Turismo para Todos (já abordados nesse trabalho anteriormente).  

Rains acredita que uma série de fatores contribuíram para o surgimento de conceitos como 

“Turismo Inclusivo” e “Desenvolvimento Inclusivo”, entre eles a imprecisão nas definições, uso 

regional de conceitos, lentidão na evolução de termos antigos, falta de conexão entre o Design 

Universal e argumentos empíricos baseados no mercado para estender o turismo para pessoas 

com deficiência e conseqüentemente a impenetrabilidade da linguagem (e de termos apropriados) 

aos agentes do mercado turístico.  

Uma crítica feita por Rains ao Turismo para Todos é a falta de precisão em sinalizar 

imediatamente quais são suas responsabilidades em desenvolver uma solução para a exclusão. 

Além disso, em relação ao mercado, Rains desconhece grupos relacionados ao Turismo para 

Todos que argumentem de forma explícita e consistente razões baseadas no mercado que sejam 

convidativas e lucrativas, para que os negócios aproximem pessoas com deficiência à dignidade e 

atenção dada aos consumidores de outros setores. 

Rains justifica a opção por escolher o termo “inclusivo” por não indicar nenhuma aliança 

particular com nenhum grupo racial. Para complementar essa idéia, Rains menciona o Turismo 

Inclusivo como inseparável dos Sete Princípios do Design Universal, que não se simplifica a 

lugares e produtos, mas abrange também serviços e administração.  

O turismo, enquanto atividade que propicia a sociabilidade e por conseqüência as trocas 

culturais pode contribuir para a inclusão da sociedade. Nesse contexto, o turismo inclusivo, além 

de permear a idéia de acessibilidade e de Design Universal, passa também pela concepção de 

desenvolvimento inclusivo.  
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Dentro dessa perspectiva, o turismo inclusivo é a atividade que ao contrário da 

segmentação turística, incorpora todas as pessoas, propondo uma prática ampla e geral, que 

evolve todos os segmentos sociais, de forma transversal a todos os setores. (BIELER, 2006). 

Nesse sentido, o turismo inclusivo vai além do turismo acessível, uma vez que aborda todos os 

grupos em situação vulneráveis e toda a diversidade e especificidade existentes entre os 

indivíduos. O turismo inclusivo visa ainda, não só a garantia de acesso universal, mas a igualdade 

de oportunidades e a equidade entre as pessoas, servindo como ferramenta para erradicação da 

pobreza.  

 São necessárias, portanto, para o desenvolvimento da atividade turística, práticas 

inclusivas que atendam a pessoas e sociedade como um todo em caráter definitivo, a partir de um 

planejamento sistêmico que elimine riscos de retrocesso.  

De acordo com a Carta do Rio11, 2004, para se alcançar uma sociedade mais equiparável e 

com uma melhor qualidade de vida através de instrumentos como o Design Universal e o 

desenvolvimento inclusivo faz-se necessário que cada ator (poder público e político, 

universidades, sociedade civil, setor privado, profissionais, agências internacionais e regionais, 

organizações e instituições) desempenhe seu papel na sociedade de forma atuante. Dessa forma, é 

feita uma advertência de que as atuais aplicações inadequadas de programas, serviços, infra-

estrutura e produtos, condicionam a inacessibilidade e indicam a perpetuação da condição de 

exclusão no futuro. Nesse sentido, têm-se como inaceitáveis que os recursos públicos continuem 

a serem utilizados a para a construção de qualquer tipo de barreira na sociedade vigente. 

Essa gama de preocupações, idéias e ferramentas relacionadas à inclusão, devem ser 

consequentemente incorporadas pelas práticas do turismo e do lazer e todos seus atores 

relacionados, principalmente por se constituírem como parte das necessidades dos indivíduos, 

colaborando assim, para o desenvolvimento pessoal e social de um grupo através das 

experiências proporcionadas a partir da atividade turística e de lazer. Nesse sentido, ressalta-se o 

potencial educativo do turismo inclusivo, na medida em que pode possibilitar, a partir do 

encontro e da troca cultural, o desenvolvimento de direitos fundamentais em uma sociedade 

inclusiva. Sendo eles: 

                                                 
11Disponível em <http://www.rollingrains.com.br > em Agosto de 2007. O Documento “Carta do Rio” foi escrito em 
um Encontro em prol do Desenho Universal e do Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo em 4 de Dezembro de 
2004, no Rio de Janeiro. 
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• Ter respeitadas suas características, habilidades, aptidões, limitações ou deficiências, aparentes ou não 
• Decidir sobre o próprio destino para o desenvolvimento de suas potencialidades 

devido a existência de suporte social e tecnologia 
• Ter liberdade para pensar, e condições de se comunicar 
• Ter liberdade para transitar de um local ao outro, entrando, saindo e utilizando dos 

elementos e instalações do meio construído 
• Desenvolver relações com outras pessoas numa mesma base de igualdade de 

Oportunidades.  
• Compartilhar dos recursos disponíveis para uso dos ambientes de interesse público 

ou de aprimoramento individual 
• Obter benefícios que respeitem suas necessidades especiais 
• Prestar contribuições na medida de suas habilidades e aptidões 

(GUIMARÃES, 2007:18). 

  

Para a garantia dos direitos citados acima é indispensável a formatação de produtos 

turísticos inclusivos e o planejamento de políticas públicas de turismo e lazer que possibilitem o 

desenvolvimento inclusivo da sociedade.  

No contexto da Praça da Liberdade, sob uma perspectiva de turismo inclusivo, é possível 

identificar o potencial de um espaço a ser utilizado por uma diversidade de pessoas, e mais do 

que isso, a Praça permite com que essas pessoas convivam e interajam em um mesmo local, 

desenvolvendo atividades diversas que dão vida a uma gama de cenários. Isso significa dizer que 

a Praça é um espaço potencial para o desenvolvimento do turismo inclusivo. 
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5.         ESTUDO DE CASO 

5.1  A Dinâmica da Praça da Liberdade 

Ao considerar que o espaço urbano é um espaço em constante transformação, tem- se a Praça 

da Liberdade como um espaço dinâmico que sofre pressões e está repleto por uma rede de 

relações e forças que se misturam naquele espaço, que foram sendo alteradas ao longo dos anos. 

Assim, esse capítulo busca identificar e analisar como se dá as relações entre os elementos da 

Praça da Liberdade. 

5.1.1  Apresentação 

Localizada em Belo Horizonte, no Bairro Funcionários, a Praça da Liberdade faz parte da 

história da capital mineira. Sobre os aspectos físicos da Praça, cita-se: 

 
A Praça da Liberdade localiza-se entre a Avenida João Pinheiro, Rua Gonçalves Dias, 
Avenida Cristóvão Colombo, Rua Santa Rita Durão e Rua Alvarenga Peixoto, em 
posição privilegiada, defronte ao Palácio da Liberdade e circundada pelos antigos 
prédios das Secretarias do Estado. O prolongamento da Avenida João Pinheiro divide 
a Praça em duas partes, formando dois canteiros e possui palmeiras imperiais 
plantadas ao longo de todo o seu percurso. (Dossiê da Praça da Liberdade, IPHAN). 
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FIG 1 – Vista aérea do Entorno da Praça da Liberdade. Fonte: Google Earth 
 

De acordo com o site da Belotur12, o conjunto paisagístico e arquitetônico Praça da 

Liberdade, foi construído na época da inauguração de Belo Horizonte, entre 1895 e 1897, com o 

objetivo de sediar o poder mineiro. Ainda segundo o site, diferentes estilos arquitetônicos podem 

ser observados no local, assim, os prédios do Palácio do Governo e as primeiras secretarias do 

estado obedecem ao estilo eclético, apresentando elementos neoclássicos. Outros estilos também 

foram incrementando a importância histórica e arquitetônica do local: o estilo Art Decó do 

Palácio Cristo Rei, na década de 40; prédios modernos como o Edifício Niemeyer e a Biblioteca 

pública, que foram instalados na década de 50 e 60; e o estilo pós-moderno do Centro de Apoio 

Turístico Tancredo Neves, nos anos 80. 

  A Praça da Liberdade possui ainda um jardim no estilo francês que remete ao Palácio de 

Versailles, de acordo com o Dossiê da Praça da Liberdade. Deste modo, o local conta com fontes 
                                                 
12 Dados retirados do site da Belotur, <http://www.belohorizonte.mg.org.br >, acesso em 28.08.2007 
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luminosas, um coreto, monumentos e bustos, além de plantas e árvores de espécies e cores 

diversas. 

Contudo, tendo em vista não só a importância histórico-cultural da Praça da Liberdade 

ressalta-se também sua importância social e econômica. Assim sendo, o foco de estudo trata 

principalmente da Praça da Liberdade como equipamento de lazer e atrativo turístico, que 

proporciona a convivência e o encontro entre uma diversidade de pessoas. Diferentes atividades 

vêm sendo desenvolvidas no local desde sua inauguração. Atualmente, algumas dessas atividades 

são realizadas no local por um público diversificado: passeios e caminhadas, esportes, exposições 

artísticas e culturais, a exemplo da tradicional decoração de Natal e ainda, eventos diversos. (ver 

apêndice- Atividades de Lazer Observadas na Praça da Liberdade).  

 
5.1.2  Contexto Histórico 

 

Entender o contexto histórico da Praça da Liberdade é essencial para perceber a 

importância do local para Belo Horizonte e sua população. A história da Praça da Liberdade, que 

é tida como “Coração de Belo Horizonte”, está diretamente relacionada à criação e ao 

planejamento da nova capital do Estado de Minas Gerais, que foi transferida de Ouro Preto para 

Belo Horizonte em 1897. Coloca-se em questão aspectos da história da Praça que contribuíram 

para fazer desse marco, um importante símbolo da capital mineira, destacando-se também 

algumas formas de utilização da mesma até os dias atuais. 

A idéia da criação de Belo Horizonte emergiu com a Proclamação da República em 1889. 

Em meio a entraves políticos, Belo Horizonte, a antiga Curral d’El Rey, foi escolhida justamente 

por alguns representantes do governo não acreditarem na construção da capital em um período de 

tempo curto e em um local de difícil acesso. Assim, a idéia do projeto de Belo Horizonte foi 

definida pela Constituinte Mineira em 1894, representando a vontade de mudanças rumo ao 

desenvolvimento e prosperidade, atendendo aos anseios das elites mineiras. (PEREIRA, 1998). 

O então engenheiro Aarão Reis foi nomeado chefe da Comissão Construtora da nova 

capital em 1894, pelo Presidente do Estado Affonso Pena, tendo como missão construir a cidade 

em quatro anos. Em seu planejamento o engenheiro foi influenciado pelo plano urbanístico de 

Washington de 1791 e pela remodelação de Paris que ocorreu no período de 1853 a 1859. 
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 Aarão Reis definiu duas malhas urbanas medidas milimetricamente: uma octogonal que 

definia as ruas; e outra diagonal que definiu as avenidas. Nesse plano em forma de tabuleiro de 

xadrez, circundado pela avenida do Contorno, foi planejada também a Praça da Liberdade como 

marco principal, com o intuito de sediar o Palácio do Governo.  

A Praça da Liberdade foi construída na cota mais alta do perímetro urbano, buscando 

“exercer a função de centro integrado do Estado (...) fora concebida para ‘abrigar’ a sede da 

instância maior do poder.” (PEREIRA, 1998:40). Ou seja, pode-se perceber que a princípio, de 

acordo com sua localização privilegiada e planejamento estratégico, a Praça da Liberdade foi 

construída para representar fundamentalmente o papel político do Estado, com suas idéias 

positivistas e republicanas. Nesse sentido, a designação de liberdade estava vinculada ao 

imaginário do mineiro, com um culto à Inconfidência e à ordem e ao progresso.  

Em relação ao entorno da Praça, esta é planejada para ser localizada no Bairro 

Funcionários, próxima as casas mais sofisticadas e à Avenida João Pinheiro, que anteriormente 

era denominada Avenida da Liberdade.  

A capital é inaugurada na própria Praça da Liberdade, em meio a discursos e 

comemorações em doze de dezembro de 1897.  “A inauguração da capital representa o primeiro 

marco de ocupação da Praça, uma vez que as comemorações ocorreram neste local” (PEREIRA, 

1998:41) e assim se inauguram também “a ampla função do conjunto – Praça do Poder, Ponto de 

Encontro, Lugar de Festa”. (PEREIRA, 1998:41). Logo, a Praça já é inaugurada em meio a um 

conjunto de símbolos e idéias, mas também caracterizada por diversas funções como a política e 

a social, sendo propícia para o lazer. 
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FIG 2 - Festa de Inauguração de Belo Horizonte. Início da função cívica da ainda descampada  

Praça da Liberdade.12 dez 1987. Fonte: PEREIRA,1998. 

 

A partir de então, a Praça que era um descampado até a sua inauguração começa a ganhar 

forma e significado, passando por diversas transformações em sua estrutura e entorno. Seu 

primeiro projeto paisagístico é datado de 1902, e previa jardins, fontes artificiais, duas alamedas 

em cruz arborizadas com bancos, o coreto, paralelepípedos na rua principal e lâmpadas elétricas, 

além de outros elementos baseados em uma composição inglesa. Interessante também é o fato de 

um monumento construído para representar o Pico do Itacolomi (localizado em Ouro Preto), em 

miniatura. Apesar das várias críticas ao estranho monumento, ele representava um dos valores da 

época, pelo fato da transferência da capital e do saudosismo ainda presente.  
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FIG.3 - Praça da Liberdade em 1910. Ao fundo, os prédios das secretarias de Educação e da Fazenda e no 

centro da Praça, o “Pico do Itacolomi”. Fonte : Pereira, 1998. 

 

O projeto paisagístico da Praça, em uma cidade que era tida como “sem jardins”, é 

implementado e passa a dar outros significados ao local: “Com a implantação do projeto, a Praça 

tornou-se um espaço indutor da sociabilidade, envolvendo tanto as atividades públicas e políticas, 

como as de lazer.” (PEREIRA, 1998:42). 

 
   A partir dessa época, a Praça passou a caracterizar-se pelo vaivém dos funcionários, 
coronéis do interior, pela retreta e pelo footing ritmado dos jovens, consolidando-se 
também como cartão postal e cenário privilegiado da Capital. “A convivência 
contraditória da Praça dos Namorados com a Praça do Poder se faz mediante da 
alternância do foco da percepção do espaço. Quando semana, o importante são os 
jardins, o coreto, as alamedas. O Palácio e as secretarias formam o cenário vigilante dos 
passeios e dos encontros. Quando Praça do Poder, o que conta é o que acontece no 
interior das edificações, nos corredores e salas do Palácio e das secretarias.”  (LEMOS 
apud PEREIRA, 1998:43).  
 

A partir dessa citação é possível observar importantes aspectos da utilização da Praça, que 

podiam se manifestar inclusive de forma contraditória, a citar a presença dos namorados e a 

importância do jogo político no local. Parte do público que freqüentava a Praça e as atividades 

que desempenhavam ali também podem ser identificadas: funcionários (do interior) eram 

transeuntes, jovens realizavam o “footing” (uma atividade social caracterizada por uma espécie 

de passeio em que moças e rapazes que trocavam olhares) e os namorados se encontravam, 
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enquanto que o poder público se reunia nos dias de semana.  Isso significa dizer, que desde então 

a praça já era composta por diversos cenários e freqüentada por grupos diversos em um mesmo 

espaço. 

 
FIG 4 – Vista Parcial da Praça da Liberdade em 1915, com as Secretarias de Educação e da Fazenda ao fundo. 

Fonte: Perreira, 1998. 

 

 Segundo Pereira (1998), o início da década de 20 anunciou um tempo novo para a Praça 

da Liberdade, quando Belo Horizonte passava a concretizar imagens de modernidade, que eram 

refletidas na utilização do bonde e do automóvel como meios de transporte. Foi quando se 

decidiu criar então, um projeto mais sofisticado que caracterizasse a Praça como metrópole. A 

empresa Reynaldo Dierberguer, responsável pelo novo e segundo projeto implementado na Praça, 

utilizou o racionalismo geométrico e a ortogonalidade. 
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FIG 5– Praça da Liberdade em 1920, já com a presença do coreto e árvores ainda pequenas. 

Fonte: Perreira, 1998. 

 

O novo projeto criou um lago em forma de cruz e implantou perto do Palácio, no centro 

do jardim, a insígnia Libertas quae sera tamen; evidenciando a busca pelo infinito e exaltando o 

espaço do poder. O projeto ainda ratificou o estilo Neoclássico de Aarão Reis, e sublinhou a 

valorização da arquitetura do entorno. É nessa época que a Praça foi visitada pelos reis belgas, 

reforçando, de acordo com Pereira (1998), a função social da Praça, como espaço de encontro e 

de lazer.    

Nesse contexto, mais uma vez a Praça é dividida pelos funcionários do governo e 

interioranos que freqüentavam o Palácio durante a semana, caracterizados pelos ternos pretos; 

enquanto que nos fins de semana, dava lugar ao footing. Nesse sentido, é importante destacar 

evidências de turismo na Praça, uma vez que na figura dos interioranos podia ser estabelecida, ou 

seja, pessoas do interior freqüentavam a Praça, mesmo que apenas de passagem, rumo ao Palácio 

e secretarias. Outra evidência é a do lazer, principalmente nos fins de semana.  

 Ao buscar obter mais informações sobre o footing na Praça, que foi mencionado até pelo 

poeta Carlos Drummond de Andrade, destaca-se o seguinte trecho: 
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Muitas vezes o footing era conduzido pela retreta, pela música no coreto, havendo uma 
efetiva divisão social no espaço. “No jardim da Praça da Liberdade (...) havia retreta aos 
domingos, invariavelmente aberta com a Protofonia ‘O Guarani’. E melhor que a 
retreta, o footing: na alameda de quem ia de rumo ao Palácio, caminhavam rapazes e 
moças de família; na esquerda, que passava ao pé do coreto, criadas e soldados de 
polícia. Uma rua central, em meio a renques de palmeiras imperiais, separava sociedade 
e plebe; democráticas, as roseiras floriam indiscriminavelmente ao lado do preto e ao 
lado do branco.” (ANJOS, C. apud PERREIRA,1998:48).   
 
 

Perreira (1998) destaca então, a divisão social do espaço, que acontecia naquele tempo, 

podendo ser percebido pelo texto, que apesar da diversidade de pessoas encontradas na Praça, 

elas utilizavam o espaço de maneira diferenciada e se apresentavam de certa forma, aglutinadas 

no local. 

O cenário arquitetônico do conjunto da Praça começa a sofrer alterações com a construção 

de secretarias, palacetes e anexos em diferentes estilos e melhoramentos nas suas fontes e 

iluminação. Também na década de 40 e nas décadas subseqüentes, Belo Horizonte se 

transformava rumo à metropolização. 

 

 
FIG 6 – Desfile da cavalaria em 1939 e o Palácio da Liberdade, ao fundo, 

 ainda nas imediações da Praça da Liberdade. Fonte: Perreira, 1998. 
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O footing ainda era praticado pelos Belo-Horizontinos, mesmo com a implantação da 

Pampulha e de salas de cinema e cafés. Entretanto, o footing na Praça da Liberdade se tornou 

mais seletivo, passando a ser praticado pelos moradores do Bairro Funcionários e do Bairro de 

Lourdes, os mais nobres bairros da Capital na época. Então, outro cenário é descrito da Praça nos 

anos 40: 

 
O funcionamento da Praça se dava da seguinte maneira: ao lado esquerdo de quem vai 
em direção centro-palácio, havia o “footing”. Do outro lado passeavam os casais de 
namorados, um do lado do outro, no máximo de mãos dadas quando o namoro já era 
firme. A alameda central praticamente não era utilizada, a não ser por uns poucos e 
raros Buiks e Citroens.(OLIVEIRA et al, 1992: 12).   

 
Assim, a passagem acima ressalta a utilização da Praça em dois principais ambientes (o 

lado esquerdo e direito) e um ambiente subutilizado, sendo esse a alameda central. Destaca-se 

ainda descrição do namoro, como casais que passeavam lado a lado ou de mãos dadas.  

Na década de 60, mais uma série de construções foram sendo realizadas na Praça e em sua 

proximidade, de forma que a maioria dos prédios possuía a função de abrigar os espaços político-

administrativos no local. Pereira (1998) cita que a partir da expansão dos serviços públicos e suas 

sedes, a Praça passa então a perder sua centralidade de poder, passando de centro político a 

centro cívico e administrativo. 

O espaço da Praça da Liberdade sediava os comícios das campanhas políticas e as festas 

dos vitoriosos, de forma que povo e poder se encontravam. Concomitantemente, o local também 

era utilizado para a reivindicação dos grevistas. Percebe-se então, uma mudança na postura da 

população, que até então se mostrava distante do poder político, bem refletida nas formas de 

utilização da Praça da Liberdade, que se limitava a centro cívico e de convivência, por vezes de 

maneira contraditória e distante. 

Em 1963 a Praça começa a sofrer um processo de retaliação, reduzindo seu perímetro em 

quatro metros de cada lado, cedendo espaço para o alargamento das vias do entorno. É também 

nessa época que o Palácio da Liberdade passa a ser cercado por grades. Em 1969, um novo papel 

passa a ser assumido pela Praça, quando a mesma começa a sediar a Feira Semanal de Artes e 

Artesanato, com o intuito de divulgar a arte e cultura mineiras. Devido ao sucesso de 

participantes (tanto expositores quanto visitantes), a feira passou a existir também nas quintas 

feiras, durante a noite. Em 1981, a Feira de Flores e Plantas passou a existir durante as sextas-

feiras no local. 
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A feira de Flores e Plantas é citada por Ferreira (1998) como diferente das outras, por 

passar a comportar dois tipos de lazer: o lazer tradicional, “função primeira de uma praça e 

elemento fundador do seu cotidiano, caracterizado pela fruição do espaço, pelo contato com a 

natureza” (FERREIRA,1998:50); e o lazer enquanto consumo, típico da cultura capitalista.  

 Na medida em que as feiras se consolidaram no local, resultaram também na degradação 

da Praça da Liberdade, seus jardins, grama, árvores e mobiliário urbano foram todos afetados 

negativamente. Vias mais próximas também foram afetadas pelo número excessivo de 

vendedores ambulantes. Por conseqüência, algumas características e símbolos que marcavam a 

Praça da Liberdade foram sendo desgastadas, de forma que atividades como a brincadeira, o 

namoro, as festas e comemorações foram perdendo valor naquele espaço. Nesse sentido, pode-se 

dizer que a degradação ambiental e a alteração do uso da Praça fizeram com que a dinâmica do 

local sofresse considerável modificação ao passar a possuir valia apenas enquanto espaço 

geográfico, mas perdendo o valor ambiental. 

Como forma de reverter a degradação da Praça, as feiras foram erradicadas do local e 

transferidas para outros, o conjunto arquitetônico e paisagístico, tombado pelo IPHAN em 1984, 

através do Decreto 23.646, passou a fazer parte de um zoneamento de preservação. Além disso, 

surgiu um projeto de restauração da Praça que foi baseado na planta do projeto de 1920, de 

Dierberguer.  As obras foram concluídas em 1992, com a recuperação de lagos, esculturas, 

coreto; recomposição da flora; nova planificação paisagística e novo projeto de iluminação; além 

da computadorização da fonte luminosa e do sistema de irrigação. Nesse momento, a tecnologia 

foi uma grande aliada para a restauração da Praça e para melhorias em seu espaço. É preciso 

ressaltar ainda que a partir dessa época a empresa mineradora MBR passa a ter um papel 

importante na conservação da Praça, contribuindo para a manutenção de sua limpeza e beleza. 

Além gerenciar o local, a MBZ passa a utilizá-lo para eventos e marketing. 

Portanto, na década de 90, a Praça volta a funcionar como espaço de lazer e descanso, 

havendo uma distinção na sua utilização entre o fim de semana e durantes os dias de semana. 

Durante o dia, a caminhada passa a ser uma atividade incorporada à praça. Os bancos,,que nem 

sempre estão em número suficiente, são utilizados por namorados e amigos. O espaço parece ser 

insuficiente para suportar as atividades de um grande numero de pessoas. 
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(...) A Praça da Liberdade não só centraliza as atividades de lazer e descanso, como em 
determinadas horas e dias apresenta um certo congestionamento, sendo que seus 
espaços não são suficientes para absorver tamanha e diversificada demanda.Durante as 
manhãs e tardes da semana, a área recebe freqüentadores provenientes dos bairros mais 
próximos, como o Funcionários, Lourdes, São Pedro, Centro e Santo Antônio. Porém 
no período da noite e nos finais de semana, o espaço é ocupado por famílias, 
adolescentes, crianças e jovens, todos em busca do lazer a baixo custo, do status e do 
valor simbólico do local. (FERREIRA,1998:56-57).   

 

Nesse sentido, é preciso ressaltar que Belo Horizonte foi planejada por Arãao Reis com o 

intuito de abrigar 200 mil pessoas residentes no interior da avenida do contorno. Entretanto, o 

crescimento da metrópole e de seu entorno já alcançam mais de dois milhões e duzentas mil 

habitantes de acordo com o IBGE13. Na medida em que a cidade cresceu, os espaços públicos de 

lazer não acompanharam esse crescimento, criando uma visível demanda e a expansão de outros 

equipamentos privados como os shoppings centers.  

Além disso, pode-se constatar uma subdivisão da região onde o Conjunto Arquitetônico e 

Paisagístico da Praça da Liberdade está inserido, que obteve expressiva modificação em sua 

especialidade ao longo dos anos: a Savassi, o Bairro de Lourdes e a Avenida João Pinheiro. A 

Savassi, que antes estava mais atrelada ao bairro residencial Funcionários, se consolidou como 

centro de compras a parir dos anos 80, reforçado pelo Pátio Savassi em 2004. O bairro de 

Lourdes também é polarizado pela Praça. O bairro surgiu em Meados dos anos 40, e tem vocação 

para a habitação verticalizada de luxo. Já a região da avenida João Pinheiro e da rua da Bahia, 

concentram serviços institucionais, educacionais, habitacionais e ainda, de forma menos 

expressiva, serviços culturais do setor privado. Esse contexto dinâmico, de fato interfere nas 

formas em que a Praça é utilizada. 

Constatou-se em meios a essas mudanças, que as Secretarias de Estado estavam sendo 

subutilizadas, em virtude do crescimento dos setores administrativos do Estado e da 

incompatibilidade dos espaços construídos dos edifícios e suas funções administrativas. Nesse 

sentido, em 1998, foi entregue ao governado do Estado uma proposta que indicava uma nova 

ocupação do uso das secretarias. O projeto sugeriu a criação do Espaço Cultural da Praça da 

Liberdade, destinando os espaços para a promoção da cultura, arte, educação e lazer em Belo 

Horizonte, foi aprovado e se encontra em desenvolvimento. 

                                                 
13 Fonte : IBGE <http://www.ibge.gov.br/cidadesat/default.php> . Acesso em 6 de novembro de 2007. 
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FIG 7– Vista da Praça da Liberdade em 1997 circundada pelo tráfego de veículos do entorno. Fonte: Perreira,1998. 

 

No ano 2000, foi feita uma nova reforma na Praça da Liberdade que contou com recursos 

da MBR e apoio do governo estadual e municipal da época. 

São notáveis as inúmeras transformações na função e na utilização da Praça da Liberdade 

ao longo dos anos. Com base no contexto histórico da Praça da Liberdade, destacam-se três 

formas as quais a Praça vem sendo utilizada desde a sua criação:  

1) centro do poder político e público,  

2) local utilizado pela população local para a sociabilidade, encontro e lazer, e  

3) um dos principais atrativos da Capital, possuindo também atratividade turística.  

Ao longo de sua história a primeira função, de centro político foi adquirindo menor 

importância, e a função social (e conseqüentemente sua utilização através de atividades de lazer) 

foi reforçada, principalmente após reverterem o quadro de depredação da Praça devido à presença 

das feiras. Por fim, o turismo nunca foi uma atividade tão expressiva no local, apesar da beleza e 
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peculiaridade locais. Por outro lado, a identificação dos interioranos na Praça era muito clara no 

início da história do local.  

 Portanto, é importante perceber que não só o meio físico foi modificado na Praça da 

Liberdade ao longo dos anos, mas também a função e os cenários da Praça sofreram alterações de 

acordo com o contexto político, econômico e social vivenciados historicamente em Belo 

Horizonte.  



 49

 

5.2       Contexto Atual 

  

Elementos da Praça da Liberdade e seu Entorno 

 
 

FIG 8- Elementos da Praça da Liberdade e seu entorno. Fonte: Google Earth. 
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5.2.1 A Praça e a Acessibilidade 

 

 Como mencionado no referencial teórico, o direito de acessibilidade plena é garantido por 

lei. Ao considerar que a Praça da Liberdade é um espaço público que deveria cumprir a legislação 

brasileira, foi feita uma análise sobre aspectos da acessibilidade do local. Além disso, é 

importante lembrar que garantir a acessibilidade é um passo fundamental para o alcance de uma 

sociedade inclusiva.  

 Foram avaliados de uma maneira geral, sem se ater a particularidades técnicas, elementos 

da acessibilidade externa e interna do local, tentando-se observar a existência de uma rota 

acessível na Praça da Liberdade. 

  Em relação ao acesso à Praça, foram considerados que se pode chegar ao local através de 

quatro meios, transporte coletivo, táxi, automóveis e a pé. Em relação aos ônibus, existem várias 

linhas que acessam o entorno da praça, no sentido centro (Edifício Oscar Niemeyer) são 20 linhas 

de ônibus que passam pela Praça, sendo que duas dessas não funcionam nem no feriado, nem nos 

fins de semana. Trata-se de um número razoável se for considerada a afirmação de Ana de Pinho 

da Coordenadoria dos Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiência (CDPPD) de que 70% da 

frota de ônibus de Belo Horizonte é adaptada. Contudo, mesmo que frota que passa pela Praça 

esteja cumprindo a lei, quase não se observou a utilização desse meio de transporte por pessoas 

com mobilidade reduzida que visitam a Praça.  

 Uma questão a ser colocada sobre os pontos de ônibus diz respeito à travessia de 

pedestres. Os pontos de ônibus em si são bem localizados, entretanto, sair do ponto de ônibus, 

atravessar a rua e chegar à Praça da Liberdade envolve problemas de mobilidade. O tráfico 

intenso de automóveis e problemas dos elementos de acesso (piso irregular, mau estado de 

conservação de rampas de acesso, falta de sinalização tátil, não existência de rota acessível) 

dificulta a entrada de vários indivíduos na Praça.  São apenas cinco faixas de pedestre nos 

extremos da Praça, de forma que não são proporcionadas condições seguras de se atravessar as 

ruas a partir dos pontos de ônibus, nem de algumas ruas do entorno. Em ambos os pontos de 

ônibus existem vetores delineados que induzem a travessia de pedestres (como a existência de 

espaços abertos entre as secretarias e o calçamento da Praça), mas faltam segurança e faixas de 

pedestre, gerando uma situação conflituosa.    
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PRINCIPAIS PONTOS DE ACESSO À PRAÇA 
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FIG 9- Pontos de Acesso à Praça 

 

 
FIG 10 – Ponto de travessia na Praça em frente ao ponto de ônibus 

 ao lado do Edifício Niemeyer sem condições de segurança ao pedestre. 
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FIG 11 – Ponto de ônibus ao lado do Museu de Mineralogia, 

 também sem faixa de pedestre, nem rampa. 

 

Nas faixas de pedestre existentes, apesar de sinalizadas, inexiste sinal sonoro e em alguns 

sinais o tempo de travessia é muito curto.  Além disso, nas vias laterais (onde se encontram as 

secretarias), parte dos jardins estão localizados nas imediações do passeio, impossibilitando o 

acesso em determinados pontos. As rampas também são impróprias, mesmo as poucas que 

existem, apresentam valas e degraus ou estão danificadas.   
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FIG 12 – Faixa de pedestre na rua Cristóvão Colombo, próximo ao Xodó. 

A faixa de pedestre vai de encontro ao canteiro, e as rampas apresentam degraus.  

Vista parcial da rua Gonçalves Dias à direita.  

 

O ponto de táxi mais próximo, em frente ao IPSEMG quase sempre se encontra sem 

nenhum táxi disponível, além de esbarrar no problema de se encontrar em um local relativamente 

próximo, mas de acesso limitado ao se considerar uma rota acessível.  

Em relação aos estacionamentos, durante os fins de semana é possível estacionar também 

na lateral esquerda das vias que contornam a Praça (com exceção da Avenida Bias Fortes), o que 

auxilia no acesso à Praça durante o período mais movimentado no local. Contudo, estacionar nas 

proximidades da Praça da Liberdade, nem sempre é uma tarefa fácil, sendo comum utilizarem 

vias do entorno, como a via em frente ao Instituto Isabela Hendrix e ao lado do Palácio da 

Liberdade e a Avenida Brasil. Além disso, não há espaço para o motorista que estaciona na 

lateral da Praça se deslocar, visto que parte da via lateral da Praça é contornada por canteiros, o 

que acaba degradando os jardins.  
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FIG 13 – Desgaste da grama do canteiro no local permitido para estacionamento  

durante os finais de semana e feriados. 

 

Existem apenas duas vagas acessíveis nas proximidades da Praça, uma na rua Gonçalves 

Dias, em frente ao Itaú e outra antes do ponto de ônibus próximo à Secretaria de Educação. 

Ambas as vagas se encontram mal localizadas e aparentam ser pouco utilizadas por pessoas 

credenciadas. Um das vagas se encontra do outro lado da rua, o que requer a travessia em meio 

ao tráfego de veículos. O embarque e desembarque também são dificultados pela falta de espaço 

para a área de transferência e pelo fluxo constante de veículos. 
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FIG 14 e 15 – Vagas acessíveis apresentando irregularidades como falta de área para transferência e 

proximidade com ponto de ônibus, localizada do lado oposto da Praça. 
 

O acesso à praça é uma das características mais problemáticas da mesma. Contornada por 

uma série de ruas, a Praça se encontra ilhada em uma área movimentada da capital, conectada a 

três principais regiões com grande fluxo: a Savassi e o Bairro Funcionários; o Bairro de Lourdes 

e por fim região do centro da cidade, a avenida João Pinheiro e rua da Bahia. Interessante é que 

mesmo diante de toda a dificuldade, há uma insistência, inclusive de transeuntes e pessoas com 

mobilidade reduzida em passar pelo local. 

Cabe ressaltar que várias das secretarias só podem ser acessadas através de escadarias. 

Além disso, o próprio Palácio da Liberdade que se no passado não era separado das imediações 

da Praça, se encontra totalmente isolado, com portões fechados e uma liberdade de acesso que 

parece distante, apesar do nome.   

As calçadas do entorno, sobretudo das secretarias e pontos de ônibus são de uma maneira 

geral compostas por pequenos blocos de pedra, que não possuem regularidade, nem continuidade. 

Isso implica a preferência da utilização das vias públicas ao invés das calçadas por parte da 

população que circula no local. 

As calçadas da Praça em si são beneficiadas pelo baixo grau de declividade do local, de 

forma que a Praça se encontra no plano, mas o estado de conservação das mesmas é aceitável 
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quanto à regularidade da superfície, uma vez que o concreto é pouco escorregadio e quase não 

existem buracos. Contudo, as calçadas deixam a desejar quanto à sinalização tátil, apesar de 

existir uma diferenciação do piso nas proximidades dos jardins.  

Freqüentar a Praça em época de chuva é uma tarefa ainda mais difícil. A via lateral ao 

lado da Rua Gonçalves Dias apresenta problemas de vazão de água, apresentando poças que 

dificultam o acesso ao local. A falta de locais cobertos na Praça e seu entorno, faz com que 

poucos freqüentem o local no período de chuva e Praça passe uma impressão ainda mais 

bucólica. 

As pessoas que podem ser encontradas na Praça no período de chuva, ou são transeuntes 

ou se aglomeram no único local coberto: o coreto, um elemento totalmente inacessível da praça 

devido à suas escadas. O Xodó também parece se tornar uma alternativa interessante, por ser um 

elemento do entorno que possibilita “esconder” da chuva. Além de possuir área coberta, com 

mesas e bancos que podem ser utilizados por aqueles que freqüentam o local, trata-se do único 

estabelecimento comercial nas proximidades da Praça. Contudo, o Xodó depara com problemas 

de acessibilidade como falta de espaço para circulação, degraus, banheiro inacessível e lavatório 

muito alto. 

 
FIG 16- Pessoas se abrigando no coreto em dia de chuva na Praça da Liberdade 

 

Em relação à existência de caixa automático, o mais próximo é o Itaú, que se localiza na 

Rua Gonçalves Dias, ao lado da Av. João Pinheiro.  A entrada é nivelada à rua, mas a pesada 

porta de vidro dificulta a entrada no espaço. Já o telefone público se encontra próximo do 
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Edifício Niemeyer, perto do ponto de ônibus; está localizado em um piso muito irregular e um 

pouco inclinado, fora do extremo de alcance. 

Os sanitários mais próximos são os do Xodó e do Museu de Mineralogia. O Museu é um 

dos únicos edifícios do entorno que tem a preocupação com a acessibilidade, mesmo que falha 

em alguns momentos (como a falta de corrimão, o piso escorregadio e a acessibilidade não se dar 

em todo o prédio), há a existência de uma rota acessível. O único banheiro acessível nas 

proximidades da Praça é encontrado no Museu, lembrando que o mesmo não funciona nas 

segundas feiras e seu horário de funcionamento normalmente é limitado das 8:00 às 17:00 horas. 

Mesmo durante eventos, banheiros químicos que são colocados na Praça em alguns, não são 

banheiros acessíveis. 

O bebedouro existente na Praça também é uma questão que deve ser revista. São duas 

fontes que devem ser acionadas com os pés, e necessita que a pessoa se curve para alcançar a 

água. Além de não existir orientações sobre o uso da água, o jato de água é muito intenso, 

molhando toda a área do entorno. Outro fator relacionado ao uso do bebedouro e o espaço de seu 

entorno, é que a fim de chegar ao local com mais facilidade, sem ter de dar voltas, muitas pessoas 

passam por um caminho alternativo entre os jardins, depredando a grama em dois locais. 

 
FIG 17– Caminho aberto em meio à grama para se chegar à área do bebedouro. 
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Os bancos da Praça, sobretudo os da via central, apesar de bem localizados por estarem 

próximos aos jardins e em sua maioria possibilitarem o fluxo de pessoas, não são aproveitados 

por pessoas que utilizam cadeira de rodas, mas por pessoas que tomam conta ou auxiliam os 

cadeirantes. Os bancos também são utilizados por diversas pessoas com mobilidade reduzida 

(idosos,cegos, mães com carrinhos, etc), além dos namorados e grupos de amigos. 

Há evidências de que o número de bancos é insuficiente, em especial nos fins de semana, 

quando a Praça demonstra ser um espaço pequeno para tantas pessoas e atividades. Assim, as 

pessoas acabam se sentando nas calçadas, no coreto e em suas escadas, na grama e no chão, 

degradando em parte os jardins e as estruturas da Praça. 

 A alameda central é um dos locais mais inacessíveis da Praça da Liberdade. Os históricos 

paralelepípedos que foram restaurados e tombados se constituem de um fator que impede e 

dificulta a passagem de diversas pessoas devido à irregularidade do piso. O desenvolvimento de 

atividades comuns na Praça também é dificultado como andar de bicicleta ou patins, correr, 

brincar de bola, podendo contribuir para a existência de acidentes no local devido à dificuldade 

de circulação. 

 

 
FIG 18 - Menina com dificuldade de patinar na alameda central 

 

 Não existe uma regularidade no piso das vias do entorno da Praça, muito utilizada para a 

prática da caminhada e corrida. Tanto na via ao lado da Av. Bias Fortes quanto da via próxima à 
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Rua Gonçalves Dias, há uma mudança abruta de piso, que é constituído em sua maioria por 

concreto e ao se aproximar da alameda central passa a ser composto por paralelepípedos, 

contribuindo para a falta de continuidade e irregularidade da calçada. 

Ao se observar o comportamento das pessoas que caminham na Praça, foi possível 

perceber que a alameda central de fato se constitui um incômodo para a população, de forma que 

muitos evitam passar por ali. Comportamentos diferenciados puderam ser identificados por 

alguns grupos que freqüentavam o local: alguns corriam somente ao passar pela área com 

paralelepípedos, outros davam passadas largas; outros diminuíam a velocidade, outros 

caminhavam com mais cuidado e/ou olhavam para o chão; alguns com mobilidade reduzida se 

apoiavam em seus acompanhantes; e outros evitavam passar pelo local.  

 Outro agravante relacionado à acessibilidade da alameda central é a utilização desse 

espaço para a maioria dos eventos realizados no local, de forma que é montado um palco e são 

espalhadas cadeiras na alameda, sem considerar que a diversidade está presente na Praça 

primordialmente durante os eventos realizados no local. Nesse, sentido há uma contradição na 

fala de diversos atores ligados aos eventos quando dizem que os mesmos são desenvolvidos na 

Praça para que a população tenha acesso à cultura, uma vez que muitos não têm acesso nem 

mesmo ao local em si.  

  A sinalização também é falha na Praça da Liberdade de forma que faltam indicações 

sonoras e táteis, e mapas táteis.  A iluminação na praça e seu entorno também pode ser 

melhorada, a fim de garantir maior segurança e visibilidade para aqueles que freqüentam o local. 

Ao se considerar os cenários e a diversidade existente na Praça, que é freqüentada por 

pessoas que empurram carrinhos, cadeirantes, idosos, crianças e tantas outras pessoas em 

situações de deficiência e desvantagem, a Praça da Liberdade apresenta ambientes intimidadores 

e diversas barreiras para vários desses freqüentadores da Praça, desde seu acesso e mobiliário 

urbano, até nos eventos realizados. Durante os eventos, não se observou sequer a adoção de 

medidas temporárias e alternativas para melhorar os aspectos da acessibilidade no local. Dessa 

forma, a acessibilidade se apresenta como um problema para a promoção da equiparação de 

oportunidades e utilização do ambiente com autonomia por parte dos visitantes. Isso significa 

dizer que a falta de acessibilidade dificulta a realização de atividades inclusivas na Praça da 

Liberdade. 
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5.2.2  Cenários da Praça da Liberdade 

 

A partir da vivência na Praça da Liberdade e da pesquisa por arquivo desenvolvidos nesse 

trabalho, foi possível perceber fatores da dinâmica do local que são aqui apresentados a partir da 

descrição dos diversos cenários existentes na Praça, com o foco nas atividades de lazer e convívio 

desenvolvidas no local. 

Sabe- se que desde a sua criação, a função, a forma e a utilização da Praça da Liberdade 

não se apresentaram de maneira estática, ou seja, elas acompanharam o contexto econômico, 

político e social vividos em Belo Horizonte. Dessa forma, uma das funções que tem sido 

reforçada na Praça é a de espaço de lazer. 

A Praça é utilizada por públicos diferentes e de formas diferenciadas dependendo dos 

horários em que se visita o local. Durante os dias de semana, na parte da manhã a caminhada é a 

principal atividade; pela tarde os jovens, namorados, trabalhadores e transeuntes também 

contribuem para a mudança de cenário encontrado ali. Não é raro encontrar algumas intervenções 

promocionais próximo ao coreto. À noite o local é menos povoado e as crianças praticamente não 

se encontram na Praça nesse período. 

Durante os finais de semana, o número de pessoas que freqüentam a Praça é maior, 

crescendo também a quantidade de atividades. Famílias, pessoas que caminham, idosos, 

namorados, amantes da cultura, pessoas buscando o ócio, pessoas trabalhando (vendendo bolas, 

algodão doce, brincos), todos convivem no ambiente da Praça da Liberdade. É comum a 

realização de eventos diversos que atraem uma diversidade de pessoas, inclusive turistas. 

Os cenários montados abaixo consideraram as atividades de lazer, os locais e o público 

que desenvolve tais atividades. Dentre as atividades percebidas, aprofundou-se em oito cenários: 

contemplar, namorar, passear, encontrar, caminhar, brincar, descansar e trabalhar. Faz-se 

necessário explicar ainda, que não necessariamente a Praça é procurada para se desenvolver 

apenas uma atividade específica. Assim sendo, os cenários se sobrepõem e uma mesma pessoa 

pode realizar diversas atividades na Praça.  
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CONTEMPLAR 

 

A Praça para contemplar talvez seja a atividade mais abrangente, que mais compreenda 

públicos e objetos diversificados. O contemplar é uma atividade antiga na Praça por se tratar de 

um ícone de inovações e modernidade, independente da época vigente. É possível perceber, 

contudo, que desde alguns anos há uma preocupação do poder público em manter características 

histórico-culturais através do tombamento do conjunto arquitetônico e paisagístico da Praça da 

Liberdade e que a mesma acabou se tornando também um ícone da história de Belo Horizonte.  

Outra forma de garantir o acesso à cultura no local é por meio da realização de diversos 

eventos e intervenções, visando ações sociais abertas ao público ou a divulgação de um produto 

ou empresa. Eventos como o MBR na Praça, enfocavam o público infantil durante a tarde, 

através de apresentações infantis e o público adulto no período noturno, com apresentações 

musicais.  

De uma maneira geral, mesmo durante eventos culturais na Praça, ainda que com enfoque 

para um tipo específico de público, a diversidade de pessoas é muito visível e presente, uma vez 

que essa atividade convive com cenários como o brincar, encontrar, namorar, caminhar, passear e 

trabalhar.  

Quanto o contemplar está ligado a apresentações e intervenções culturais, os lugares mais 

propícios para o desenvolvimento das mesmas são o coreto, a alameda central e a rua em frente 

ao museu de mineralogia. O coreto é utilizado para intervenções de menor porte, ou mais rápidas. 

Nessas ocasiões, as estruturas temporárias são montadas na proximidade do coreto. A alameda 

central é utilizada em eventos de maior porte, quando se faz necessário montar um palco ou 

palanque e posicionar cadeiras. Em algumas ocasiões são colocadas grades e barras de metal a 

fim de restringir o uso do espaço, são colocados também banheiros químicos. Já a rua da 

Secretaria de Educação e Museu de Mineralogia quando é utilizada, tem de ser interditada. Essa 

ação pode ser tomada por existir a opção de transferir o trânsito para a rua paralela a mesma, não 

sujeitando o trânsito de veículos a grandes alterações, caso incompatível com a outra rua onde 

ficam o Edifício de Oscar Niemeyer e a secretaria de Obras Públicas que possui um tráfego mais 

intenso. A utilização dessa via pode estar relacionada ainda ao asfalto mais regular do que o da 

alameda central, entretanto os jardins, árvores e passeios acabam sendo depredados quando o 

público é grande, e falta estrutura para suportá-los. 
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ÁREAS MAIS UTILIZADAS PARA EVENTOS NA PRAÇA

Fonte: ROBBA, Fabio. (2002)

 
FIG 19 – Áreas mais utilizadas para eventos na Praça da Liberdade 

 

Quanto aos objetos que são contemplados esses abrangem uma variedade que consistem 

desde aspectos do meio natural e construído até pessoas e situações. Há diversos elementos a 

serem contemplados no local. Dentre os elementos naturais destaca-se a flora (ipês, roseiras, 

palmeiras imperiais) e fauna (pássaros, pombos, insetos). Já os elementos construídos podem ser 

compostos por aspectos da Praça em si (fontes, coreto, bustos) ou do entorno (edifícios, 

secretarias, esculturas, Palácio da Liberdade, Edifício Niemeyer, Museu de Mineralogia).   

Esses elementos em si já são muito atrativos no local e é o que faz da Praça da Liberdade 

um dos pontos turísticos de Belo Horizonte. No entanto, é difícil diferenciar de fato, aqueles que 

são turistas ou aqueles que são moradores de Belo Horizonte. Nesse sentido, para descobrir quem 

visita a Praça praticando a atividade turística, e diferenciá-los de quem utiliza o espaço apenas 

para o lazer implica um estudo mais aprofundado, que vai além da observação. No entanto, sabe-

se que o contemplar é uma atividade desenvolvida pelos turistas, que possuem um olhar 
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diferenciado sobre a paisagem da Praça da Liberdade por não a terem como parte de seu 

cotidiano. 

Os elementos naturais e construídos podem ser tidos como permanentes ou inerentes à 

Praça. Mas existem elementos passíveis de contemplação que podem ser temporários como a 

iluminação de Natal, eventos e intervenções diversas (apresentações teatrais e musicais, 

exposições de arte). Muitos aproveitam desses elementos para desenhar, tirar fotos e até mesmo 

para descansar e desenvolver atividades como ouvir música ou ler.  Então, chama-se a atenção 

ainda à possibilidade de contemplação de pessoas e ações das mesmas no local, uma vez que a 

Praça possibilita o encontro e a conversa, ou até mesmo a observação de outros cenários que são 

descritos a seguir. 

 

   
FIG 20 – Contemplação de Escultura FIG 21– Pessoas em evento de encerramento do  

Projeto Grécia na Praça. 
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FIG 22 – Pessoas sentadas observando uma apresentação cultural da MBR - “Domingo na Praça“, 

cercadas por grades e equipamentos de som e iluminação. 

 

 
FIG 23– Banheiro Químico instalado no evento “Domingo na Praça” 

 na alameda central. 
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NAMORAR 

 

O ato de namorar é uma prática que a Praça da Liberdade parece atrair desde muitos anos, 

as mudanças que aconteceram nessa atividade, evolvem desde aspectos sociais até econômicos da 

sociedade atual.  

Hoje em dia se vê na Praça, um namoro que vai além do passear lado a lado ou caminhar 

de mãos dadas, sobretudo no meio de jovens e adultos, os beijos, abraços, carinhos e apertos são 

visíveis em meio público. Cada casal tem sua forma de namorar, mas de um modo em geral eles 

procuram os bancos e não querem saber de muita conversa com outros freqüentadores da Praça. 

Assim, o mais comum é se isolarem e garantirem um espaço só pra eles. Ou seja, é difícil 

encontrar casais com grupos de amigos, ou sentados com um estranho do lado, só que isso 

acontece entre os casais que visivelmente possuem uma relação de proximidade.  

Como foi dito, os bancos são os mais procurados por pessoas que querem namorar na 

Praça, aqueles que se encontram de frente para a alameda central raramente não possuem pelo 

menos um casal. Mas existem outros bancos na Praça que são procurados e permitem uma maior 

privacidade, como aqueles perto da fonte em forma de cruz.  

Os idosos também namoram no lugar, talvez por querem relembrar de um tempo não 

muito distante. A diferença está no comportamento que evidência do namoro, de forma que por 

vezes ele só pode ser percebido através da observação das alianças ou por meio de perguntas. Os 

idosos normalmente caminham conversando ou se sentam em um banco para namorarem, mas o 

namoro a moda antiga parece prevalecer ao invés do namoro moderno mais passível de ser 

percebido. 
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FIG 24 – Namoro no banco da Praça, sob a sombra, perto do busto de Bernardo Guimarães, convivendo 

com o passeio. 

 

 
FIG 25 – Casal sentado na via próxima à alameda central. As mochilas e a forma a qual o casal se senta, 

ocupam quase todo o banco e garantem o espaço só para eles. 
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PASSEAR 

 

Nesse cenário foram abordadas duas atividades diferentes: a de passear no sentido de 

perambular e o sentido de passagem. O que existe em comum entre o passear e passar é que 

ambas as atividades aproveitam o ambiente da Praça para caminharem por ali e desfrutarem de 

um pouco de tranqüilidade e beleza, no meio da cidade de Belo Horizonte. 

 O passar pela Praça, muitas vezes envolve compromissos, ou seja, transeuntes que andam 

pela cidade e necessitam chegar a um dos locais no entorno da Praça (Centro, Savassi, Bairro de 

Lourdes ou Bairro Funcionários). Na verdade, como a Praça da Liberdade é ilhada por ruas com 

tráfego intenso e o acesso ao local não é muito fácil, talvez fosse mais prático utilizar alguma das 

outras vias próximas à Praça sem ter de passar necessariamente por ela, possibilitando os 

transeuntes a chegarem ao local que precisam. Todavia, aparentemente a Praça da Liberdade se 

torna atrativa e agradável mesmo para um público que transita pela mesma em apenas poucos 

minutos e vai embora.  

 Interessante é que mesmo esse público que por vezes anda sozinho em pequenos grupos, 

normalmente não utiliza a alameda central, preferindo ou as alamedas laterais ou as vias 

próximas à alameda central (onde está a maioria dos bancos). Esse grupo é composto tanto por 

homens quanto mulheres, sendo possível identificar várias pessoas jovens e adultas que passam 

pela Praça, mais visíveis durante o período diurno nos dias de semana, talvez por se tratarem de 

trabalhadores. 

A diferença entre aqueles que passam e os que passeiam pela Praça mais evidente é o 

fator tempo. É comum àqueles que passeiam permanecerem por mais tempo no local e 

desenvolverem outras atividades por ali. O passear é realizado por uma variedade de pessoas em 

horários diversos, manhã, tarde e noite, sendo intensificado nos fins de semana. Todas as vias da 

Praça podem ser utilizadas para o passeio, mas também nessa atividade a alameda central e 

algumas vias com mais curvas (como as que circundam a fonte em forma de cruz) parecem ser 

subutilizadas.  

Um dos grupos que pode ser identificado na Praça passeando são pessoas que passeiam 

com seus cachorros. É uma atividade muito comum no período diurno, tanto durante a semana 

quanto nos finais de semana. Há também os turistas que passeiam, mas que são difíceis de serem 

identificados e, portanto caracterizados.  
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Há ainda um grupo que pode ser observado com certa freqüência que passeia pela Praça, 

se tratando de pessoas com mobilidade reduzida. Esse grupo é composto de uma maneira geral 

por idosos e por pessoas com deficiência, podendo ser encontrados, sobretudo no período diurno. 

É de se surpreender a quantidade de pessoas com mobilidade reduzida que freqüentam a Praça. O 

espaço plano e a localização da Praça podem auxiliar na utilização do lugar por esses grupos. 

Alguns utilizam de um instrumento para se locomoverem como bengalas, cadeiras de rodas; 

outros são acompanhados por pessoas voluntárias ou profissionais que ajudam as pessoas com 

mobilidade reduzida a se locomoverem. De uma maneira geral, são pessoas que habitam próximo 

ao local e não têm a necessidade de se deslocarem por muito tempo para chegarem ali. 

Há também quem tenha sua mobilidade reduzida justamente por empurrar algum 

instrumento, o caso mais comum que pode ser percebido na Praça são os pais com os carrinhos 

de bebê, muito presentes, sobretudo nos feriados e finais de semana. Esses geralmente chegam à 

Praça de carro e estacionam nas proximidades.  

Assim, tanto o passeio quando a passagem pela Praça da Liberdade envolve um público 

diverso, que realiza suas atividades aproveitando o espaço público da Praça da Liberdade.  

 

 
FIG 26 – Pessoas Passeando na Praça da Liberdade em grupos,  

com amigos e animais de estimação, em local próximo ao coreto. 
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FIG 27– Pessoa idosa com cadeira de rodas e dois acompanhantes passeiam pela Praça 

em direção a fonte em forma de cruz. 

 

ENCONTRAR 

 

Em meio à correria da cidade, um ponto de encontro como a Praça da Liberdade se torna 

atraente pelo ambiente agradável que é proporcionado, pela localização estratégica, pelo caráter 

público que não impede qualquer um de estar ali e pela possibilidade de conhecer outras pessoas. 

Todos esses aspectos devem ser considerados ao analisar a Praça como um local de encontro.  

Um dos públicos que mais se destaca nesse cenário do encontro é o dos jovens e 

estudantes das redes de ensino próximos ao local (ensino fundamental, médio e superior). Esses 

jovens se aproveitam do local para conversar, ouvir música e cantar, jogar, tirar fotos, passear. 

Normalmente utilizam os bancos e as alamedas em frente a alameda central ou sobem as escadas 

do coreto. Andam em grupos de três ou mais pessoas, e é comum vê-los todos em pé, ou ao 

menos parte desse grupo. O fato de eles ficarem em pé, principalmente quando são mais de três, 

se relaciona com o fato dos bancos não comportarem muitas pessoas e serem distantes entre si. 

Esse encontro dos estudantes acontece principalmente durante os dias de semana, por serem dias 

letivos. Alguns dos jovens podem ser identificados pelo uniforme da escola. Nos fins de semana, 

os jovens continuam se encontrando, desta vez sem uniformes, mas sempre em bandos. 
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Outro grupo que utiliza a praça para o encontro são as famílias. Pensando-se no espaço 

limitado que se tem em casa e a facilidade de se dispersar pessoas e ações, o encontro da família 

na praça se torna uma atividade importante para o convívio e coesão entre a mesma. Dentro desse 

contexto do encontro, no entanto, outras atividades acabam sendo desenvolvidas como 

contemplar um evento, passear ou brincar. 

 

 
FIG 28 – Encontro em família na área frente ao Itaú. Pai fotografa a filha. 

 

 
FIG 29– Encontro entre amigos jovens.  
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FIG 30- Encontro de diversos grupos de jovens no busto de Bias Fortes. 

 

CAMINHAR 

 

A Praça se tornou uma alternativa interessante para os praticantes de caminhadas e 

corridas, por dois principais motivos:  

1) a segurança – em uma cidade como Belo Horizonte, cheia de sinais, cruzamentos, com 

tráfego intenso e alta taxa de criminalidade, não se pode praticar uma atividade ao livre em 

qualquer lugar na capital;  

2) o piso plano e de certa forma regular que possibilita a utilização das alamedas que 

contornam a Praça da Liberdade como pista de cooper. 

Esse cenário foi ganhando mais vigor depois da década de 90, acompanhando maiores 

preocupações da sociedade com a saúde a necessidade de se praticar exercícios físicos 

regularmente. 

A caminhada e a corrida no local são atividades intensificadas pela manhã e depois do 

horário de expediente, por volta das dezoito horas. O público da manhã é mais constituído por 

idosos, alguns sozinhos, outros com uma ou duas pessoas, e outros com acompanhantes. 
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Normalmente a caminhada desse grupo é mais leve, no sentido de que poucos andam em uma 

velocidade mais alta.   

Até cerca das dez horas da manhã a caminhada é a atividade mais visível e destacada na 

Praça de forma que a partir desse horário, o número de pessoas que praticam a caminhada vai 

diminuindo e a Praça vai dando lugar a um cenário mais dinâmico composto por públicos e 

atividades diversificados.  

 É raro ver crianças praticando a caminhada, mas jovens e adultos também são pessoas 

que a praticam, de forma alguns desses optam por correr. Esse público é mais visível durante o 

expediente do fim de tarde e noite, durante a semana. Nos fins de semana, alguns praticam a 

atividade, mas em menor intensidade.  

 Outra característica interessante é o sentido do fluxo dos que caminham, normalmente o 

sentido anti-horário.  A razão desse determinado sentido aparenta ser mecânica, ou seja, ao 

praticarem a atividade física os indivíduos seguem os padrões da maioria sem refletir sobre o 

porquê daquela postura. É provável ainda que além de manter a harmonia da atividade sem 

choques e com uma determinada distância entre os praticantes, o olhar não seja confrontado, 

garantindo maior privacidade durante a atividade. Assim, normalmente as pessoas que ao 

contrário da maioria andam no sentido horário, têm o objetivo de observar as pessoas, de certa 

forma buscando o contato visual, ou possuem uma razão definida para tal atitude, como 

orientação médica ou profissional, ou costume de realizar a atividade nesse sentido em outras 

situações.  Há, porém, quem crie caminhos alternativos, caminhando em outros locais no interior 

da Praça, sem se deter às voltas ao redor da mesma. 
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ÁREA MAIS UTILIZADA PARA CAMINHADA NA PRAÇA

Sentido
anti 

horário

Fonte: Robba, Fabio. (2002)

 
FIG 31 – Área mais utilizada para a caminhada. 

 

É interessante observar que associado à atividade de caminhar, induz-se a utilização de 

outros espaços e instrumentos da Praça, como é o caso do bebedouro e de postes de iluminação e 

outros toldos como suporte para alongamentos. 

 
FIG 32– Pessoas caminhando e correndo na via mais externa da Praça da Liberdade. 

 Ao fundo, namorados se beijando, sentados no banco. 
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FIG 33- Descaso com a acessibilidade, quebrando a continuidade do piso ao se aproximar  

da alameda central. Pessoas caminhando no sentido anti- horário 

 e presença de idosos durante uma manhã de sexta feira. 

 

 
FIG 34 – Mulher se alonga se apoiando em um dos postes, 

que ganha novo significado no cenário caminhar. 
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BRINCAR 

 

O brincar de fato é uma das atividades mais desenvolvidas pelas crianças que visitam a 

Praça. E como na maioria das vezes o brincar implica em espaço amplo e aberto, o coreto é uma 

das áreas que mais comporta esse tipo de atividade.  Mas áreas como a alameda central, área do 

bebedouro e por vezes as vias laterais também são utilizadas. Para brincadeiras que envolvem 

instrumentos e velocidade, como bicicletas, velocípedes e patins, o coreto, as alamedas laterais e 

algumas vias se tornam mais interessantes do que a alameda central cheia de paralelepípedos 

irregulares. Já as brincadeiras com bola costumam ser realizadas no coreto e nas duas vias 

centrais (onde existe uma concentração de bancos) entre as palmeiras imperiais e a alameda 

central. 

Os pais das crianças, principalmente das mais novas, acabam tendo que não só vigiar a 

atividade, mas às vezes, fazer parte da brincadeira e interagir com seus filhos. Esse cenário que 

envolve pais e crianças pode ser mais facilmente identificado durante os fins de semana, de forma 

que ao levarem suas crianças na Praça os pais necessitam desenvolver alguma atividade a fim de 

manter as crianças “ocupadas” e distraídas. Ou seja, não basta apenas o espaço da Praça da 

Liberdade sendo que nesse caso específico o desenvolvimento de uma atividade no local pelas 

crianças é o fator que as fazem querer estar ali.  

 Adolescentes também brincam na Praça, mesmo que as atividades sejam um pouco 

diferenciadas, como jogos, o carteado e atividades de circo. Especificamente sobre as atividades 

de circo, a Praça se torna um local propício para os jovens praticarem e ensaiarem atividades de 

malabarismos, mágicas e swing (atividades com fita ou fogo), que costumam ser desenvolvidas 

em locais onde o tráfego de pessoas não é muito intenso, como na área do busto de Bias Fortes e 

próximo ao busto de Bernardo Guimarães, não pela existência do busto e sim por serem locais 

planos e sem grande movimentação das pessoas.  
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FIG 35- Crianças brincando na área do coreto e pessoas e familiares observando-os nos bancos. 

 

 
FIG 36 - Pais brincando com seus filhos de bola no coreto 
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FIG 37- Diversidade de atividades convivendo com a brincadeira na Praça. 

 

DESCANSAR 

 

Algumas pessoas que visitam a Praça buscam o descanso. Trata-se de uma atividade um 

pouco contraditória: descansar no coração de Belo Horizonte, circundado de tráfego e poluição; 

mas as características bucólicas da Praça da Liberdade colaboram para a geração de um cenário 

calmo e “distante” do caos urbano. Além disso, se trata de um local de fuga, de localização 

privilegiada, onde se pode buscar o descanso no horário de almoço, por exemplo, e que altera os 

sentidos pelo simples fato de se passar por ali.  

O ócio pode ser observado por várias pessoas que freqüentam a Praça sozinhas. Pessoas 

que realizam outras atividades como o passeio ou a contemplação também estão inseridas nesse 

cenário. 

Há quem queira um descanso mais literal e consiga dormir na Praça, ou se deitar sem 

preocupação em um dos bancos. No entanto, normalmente não se procura um banco qualquer, 

mas bancos com sombra ou em locais pouco movimentados, a exemplo dos bancos em frente 

próximo ao busto de Bias Fortes, nas proximidades do Museu de Mineralogia e também os 
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bancos próximos à fonte em forma de cruz (utilizados com mais freqüência quando a fonte está 

desligada), na direção do coreto. Pessoas que deitam nos bancos da Praça possuem um perfil mais 

definido, caracterizado por homens do sexo masculino, adultos ou idosos.  

 

 F 

FIG 38– Pessoas descansando sobre a sombra no busto de Bias Fortes   FIG 39 – Pessoa deitada em meio ao tumulto 

de um evento.  
 

TRABALHAR 

 

Apesar de na teoria o trabalho não se constituir de uma atividade de lazer, por não levar 

em consideração o livre arbítrio, ele é um dos cenários encontrados na Praça que merecem ser 

destacados.  

São várias as atividades e pessoas que compõem esse cenário, um dos grupos mais 

visíveis são as pessoas que trabalham para MBR. Profissionais contratados, eles podem ser 

facilmente encontrados na Praça durante os dias de semana no período diurno. A identificação 

dos mesmos também é facilitada pelo uniforme. As atividades desses funcionários estão 

primordialmente relacionadas à manutenção da limpeza e dos jardins. É interessante observar o 
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comportamento inusitado dos mesmos, uma vez que utilizam espaços não muito comuns em 

especial os canteiros dos jardins. As ferramentas utilizadas também são incomuns naquele 

ambiente: carrinhos de lixo, espátulas, vassouras.    

Outro grupo que trabalha ali são os fotógrafos. Estes podem ser identificados em horários 

diversos, mas são mais comuns durante os fins de semana. Independente do local utilizado para 

fotografar (fonte e coreto são atraentes), o foco do olhar desse grupo está no objeto a ser 

fotografado. O objeto também varia, podendo ser o próprio meio ambiente ou alguma pessoa 

específica. A Praça já é consolidada como um local procurado pelos fotógrafos para desenvolver 

seu trabalho: noivas, crianças, modelos, políticos, uma diversidade de pessoas podem ser 

retratadas naquele contexto sem destoar do mesmo. A paciência é uma característica comum a 

esses trabalhadores, que esperam o momento certo e os ajustes perfeitos para a foto. 

 Os policiais da polícia militar também estão presentes na Praça durante toda a semana, 

sempre atentos ao que está acontecendo, observando as pessoas que freqüentam a Praça. Um 

local comum de encontrá-los é em frente ao IPSENG ou próximo às alamedas centrais, apesar de 

se movimentarem ao longo da Praça.   Já os fiscais da prefeitura estão sempre em grupos, e 

podem ser reconhecidos pelo colete azul. Normalmente freqüentam a Praça em dia de eventos e 

fins de semana.  

 Outro importante grupo a ser considerado durante os eventos, feriados e fins de semana 

são os pipoqueiros e vendedores ambulantes. Bolas, algodão-doce, brinquedos e guloseimas 

podem ser encontrados ali. Os carrinhos de pipoca estacionam ao redor da Praça, em pontos 

como ao lado da alameda lateral próximo ao coreto e do outro lado, em frente a Secretaria de 

Educação e principalmente nas proximidades da alameda central em frente ao Xodó.  

Já os vendedores ambulantes procuram se aproximar do seu público andando pela Praça. 

A exceção se dá com os hippies, que se sentam na grama nas proximidades do coreto ou do 

bebedouro, geralmente sobre a copa e sombra das árvores, expondo seus artesanatos. Contudo, 

aparentemente, vender não é o principal intuito de estarem ali. Geralmente estão em grupos, ou 

em duas pessoas. Podem ser reconhecidos pelo jeito despojado de se vestirem. Alguns ousam 

dormir ou tocar instrumentos. A água potável do bebedouro também parece ser um fator atraente 

para tal grupo e também para outros que passam pela Praça. Uma atitude negativa, mas que foi 

inclusive vivenciada durante as visitas é a utilização de drogas em meio público. Não se deseja 
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aqui estereotipar esse grupo, ou condenar esse tipo de atitude, e sim demonstrar que o livre 

arbítrio tem sido praticado em meio público, mesmo sendo uma atitude ilegal.  

 O trabalho na praça também engloba pessoas que visam o contato com o público: 

pesquisadores, jornalistas, estudantes, entre outros que aproveitam da diversidade da Praça para 

algum fim específico.    

 

 
FIG 40– Fiscais da Prefeitura em grupos durante um evento no fim de semana 

 

 
FIG 41 – Pipoqueiros e vendedores de Bola nas proximidades do coreto. 
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            5.2.3          A Praça e a Inclusão 
 

Medir a inclusão na Praça da Liberdade é uma tarefa muito sutil, uma vez que o assunto 

evolve mais do que a presença da diversidade ou o acesso gratuito a um local. Dessa forma, a 

inclusão na Praça da Liberdade foi avaliada a partir de três principais parâmetros: a diversidade 

de pessoas, as condições de uso do ambiente físico e as atividades desenvolvidas no lugar.    

Foi possível perceber que existem de uma maneira geral, duas formas distintas de se 

observar os diversos cenários da Praça da Liberdade: as atividades que são desenvolvidas de 

maneira espontânea (caminhadas, brincadeiras, passeio, etc) e as atividades formais, organizadas 

por alguma instituição seja governamental ou privada (caso dos eventos e intervenções). 

Em relação às atividades espontâneas, destaca-se a caminhada. A atividade em si pode ser 

avaliada como não excludente, uma vez que pode ser realizada por qualquer pessoa que a achar 

atrativa. Todavia, não há suporte essa atividade esportiva na Praça da Liberdade, que 

aparentemente é desconsiderada dentre as atividades de lazer. Não existem no ambiente da Praça, 

locais propícios para o estiramento, flexão, descanso, sinalização da atividade e marcações de 

distância, como pode ser percebido em outros locais onde é realizada a caminhada e a corrida.  

Nesse contexto apresentado, são ignoradas a atividade da caminhada e a falta de 

continuidade na via utilizada para a atividade (que tem sua acessibilidade dificultada pela 

alameda central). Dessa forma, é na variável ambiental que a Praça deixa a desejar ao se discutir 

a inclusão dessa atividade, faltando suporte do poder público talvez de forma consciente por não 

se desejar primordialmente que esse tipo de atividade seja desenvolvido ali. É válido afirmar 

ainda, que a prática da caminhada acontece independentemente dos outros cenários apresentados 

na Praça, ao se perceber que mesmo durante eventos ou em momentos em que há uma 

superlotação da Praça, pessoas realizam tal atividade desconsiderando as outras atividades 

existentes no local. 
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FIG 42 – Condição da Via da Praça da Liberdade, próxima à rua Gonçalves Dias.  

Falta de acessibilidade e existência de valas. 

 

 
FIG 43- Pessoas, inclusive cadeirante, passando pela mesma via irregular da foto acima 
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 Outra maneira eficaz de se observar as três variáveis foi através da observação de eventos 

formais realizados na Praça da Liberdade. A partir das visitas realizadas no local, foi possível 

observar que além de se tratarem de períodos os quais a Praça possui maior fluxo de pessoas, é 

também quando a diversidade de cenários está mais presente. 

Um dos exemplos a ser avaliado é o projeto Grécia na Praça. O projeto expôs quatro 

réplicas de estátuas gregas, na alameda central da Praça da Liberdade, contando com o patrocínio 

de diversas entidades mineiras. As estátuas ficaram expostas de 18 de outubro a 15 de novembro 

na Praça. Houve duas cerimônias uma de abertura e outra de encerramento do Projeto. A 

cerimônia de abertura foi realizada no coreto, e abaixo do mesmo foram dispostas algumas 

cadeiras de ferro e correntes que circundavam as mesmas. Já na cerimônia de encerramento, 

houve uma apresentação cultural de um grupo folclórico. Foi montado um palco na alameda 

central em frente ao Palácio da Liberdade e cadeiras de plástico foram dispostas, protegidas por 

uma estrutura de tenda que encobriu parte da alameda, em caso de chuva. 

As estátuas do Museu do Louvre foram dispostas na via central, nas proximidades do 

coreto e cada uma foi cercada por correntes. Algumas medidas de policiamento foram reforçadas 

com a exposição das estátuas. Uma equipe de segurança terceirizada foi contratada pra vigiar os 

monumentos 24 horas diariamente. Além de ter sido feito um policiamento extra da Polícia 

Militar de Belo Horizonte a fim de evitar danificações nas peças. 
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FIG 44 – Exposição de Estátuas Gregas na Praça da Liberdade, cercadas por correntes. 

 

A exposição possibilitou um melhor uso da alameda central, que normalmente não é bem 

utilizada. As estátuas despertaram a curiosidade dos visitantes da Praça, possibilitando o 

desenvolvimento de atividades artísticas, intelectuais e o turismo contemplativo. Tal medida 

constituiu-se de uma forma inusitada de prover o acesso à cultura a um grande número de pessoas 

de maneira eficaz. De acordo com um dos organizadores do evento, a Praça da Liberdade foi 

escolhida com o intuito de promover o acesso à cultura e aproximar a arte ao povo, de forma que 

se as estátuas fossem expostas em outros locais como o Palácio das Artes ou Automóvel Clube, 

menos pessoas teriam acesso à exposição. Uma estratégia adotada foi a divulgação da exposição 

no jornal do ônibus e no jornal da Pampulha, ambos de circulação gratuita, permitindo que um 

número significativo de pessoas se informasse a respeito da exposição. 

Ao avaliar o Projeto Grécia na Praça, a falta de preocupações em promover a 

acessibilidade local se tratou de um dos problemas mais significativos para dificultar o processo 



 85

de inclusão social durante as exposições e eventos no local. Apesar de existir um grupo diverso 

que freqüentou a Praça, inclusive crianças, jovens e pessoas em desvantagem (pessoas com 

deficiência, idosos e situação econômica vulnerável), foi possível perceber um descaso com 

problemas de acessibilidade. A alameda central, utilizada pra eventos e exposições é inacessível, 

sendo um dos problemas que limitou a oportunidade de inclusão social. As correntes no entorno 

das cadeiras da cerimônia de abertura pode ser tomada com uma organização muito segregadora 

do espaço. Além disso, as cadeiras utilizadas na cerimônia de encerramento eram frágeis e os 

próprios visitantes mudavam-nas de local, o que dificultava a passagem e circulação.   

A questão da segregação pode também ser exemplificada pela visita de deficientes visuais 

do Instituto São Rafael à exposição, essas pessoas puderam transpor as correntes e tocar as 

estátuas. Pergunta-se, então, se essa se trata de uma medida inclusiva. Na verdade, sabe-se que a 

existência de pessoas com deficiência na Praça não indica que essa é acessível ou inclusiva, 

sendo preciso lembrar ainda que muitas das pessoas com deficiência que visitam a Praça são 

acompanhadas por alguém que as auxiliam no desempenho de algumas atividades, o que significa 

que muitos não têm autonomia suficiente para chegarem sozinhos e usufruírem do espaço da 

maneira que decidirem. A oportunidade de pessoas com deficiência visual participarem de uma 

atividade na Praça, é sem dúvida uma proposta inclusiva, mas a maneira como a atividade é 

organizada pode indicar a segregação. Por que não propor, por exemplo, uma atividade em que 

qualquer pessoa que passa pela Praça possa tocar nas estátuas sem terem de transpor ilegalmente 

as correntes que circundam as estátuas? Talvez dessa forma, não se dimensione a visita de 

pessoas com deficiência visual à Praça como uma experiência que pode causar atitudes negativas 

como o pensamento: “Só deficientes visuais podem tocar as estátuas”. 
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FIG 45 – Deficientes Visuais tocando estátua grega do Museu do Louvre na Praça. 

Fonte: Estado de Minas, 10/ novembro/2007. 

 

É muito provável que os estudantes do Instituto tenham tido a necessidade de um guia ou 

professores que indicassem o caminho a ser seguido para se chegar às estátuas, devido à falta de 

indicações táteis para se locomover no local. É possível ainda que alguém tenha lido as placas 

explicativas sobre cada estátua, que não possuíam nenhuma referência em braile. 

Marcelo Guimarães ao ser entrevistado (22/11/2007) diz que pequenas modificações 

temporárias poderiam ser implementadas para se considerar a acessibilidade durante a atividade, 

como o revestimento de carpete no piso que dá passagem às estátuas. Pode-se dizer então, que o 

Projeto Grécia na Praça não promoveu a inclusão plena, desconsiderando pessoas em 

desvantagem como pessoas problemas de mobilidade e comunicação. Nesse sentido, não só o 

ambiente possui brechas relacionadas à acessibilidade, mas também a atividade não foi 

organizada de forma a torná-la inclusiva. 

Outro evento que exemplifica o turismo na Praça foi a comemoração da Páscoa pelo Sesc, 

em 11 de abril de 2007, onde foi celebrada uma missa sertaneja, contando com a presença de 

cerca de mil pessoas. Alguns dos participantes eram idosos de asilos da capital e a maior parte 

dos participantes eram associados do Sesc Minas Gerais, provenientes de Belo Horizonte e de 

outras cidades. Assim, pode-se dizer que se tratou de um evento associado à atividade turística 

que contou com excursionistas e turistas que puderam conviver e trocar experiências durante o 

evento.  
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A partir da observação de fotos, foi possível perceber que o evento contou com uma 

estrutura na alameda central, onde foi instalado um palco e cadeiras de plástico foram dispostas 

na alameda central. A atividade se deu na parte da manhã, o que condiz com a realidade da Praça, 

que é muito freqüentada por esse grupo no período matutino para a realização de caminhadas. 

Esse evento auxiliou na constatação do potencial turístico da Praça, sobretudo ligado ao Turismo 

de Eventos, que pode ser desenvolvido para diversos grupos, devido a essa dinâmica 

multifacetada encontra na Praça da Liberdade. 

Contudo, percebeu-se que se tratou de um evento de certa forma segregado, por enfocar 

nos idosos, e que tampouco contou com a preocupação com a acessibilidade e inclusão por parte 

dos organizadores. Mais uma vez a situação se torna alarmante, uma vez que há um descaso com 

a acessibilidade mesmo se tratando de um evento organizado especificamente para um grupo com 

mobilidade reduzida. 

Sobre as atividades espontâneas e formais apresentadas, percebeu-se que a falta de 

preocupação com a acessibilidade dos dirigentes da Praça da Liberdade é refletida nos cenários 

da mesma, limitando a promoção da inclusão. Entretanto, fica evidente que quando as atividades 

são desenvolvidas de forma espontânea, a falta de acessibilidade torna-se um problema de infra-

estrutura que deixa de ser atendido. Enquanto isso, o mesmo descaso com a acessibilidade 

durante as atividades desenvolvidas de maneira formal, passam a representar o descaso das 

autoridades governamentais e organizadores de eventos para com o assunto, que não se 

responsabilizam com as exigências para suprir o problema, mesmo quando têm o intuito de 

estimular o uso da Praça por diversas pessoas. Percebeu-se ainda, que apesar do espaço permitir a 

convivência com a diversidade e diferença, essa oportunidade de convivência não se dá de forma 

igualitária, de forma que muitos não tem autonomia para utilizarem o espaço. Além disso, é 

perceptível a existência de atividades segregadoras ao invés de inclusivas no local. 

Observa-se que ainda existe uma falha na conexão entre diversidade, atividades e meio 

ambiente que se aliem em prol da inclusão social, de forma que a falta de acessibilidade no meio 

e a falta de desenvolvimento de atividades inclusivas acabam contribuindo para a existência de 

um cenário excludente, que não proporciona oportunidades igualitárias a todos que freqüentam a 

Praça da Liberdade. É nesse sentido, que se observa o desperdício de um grande potencial de se 

trabalhar a inclusão, e também o turismo inclusivo.  
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5.3  Tendências de Uso da Praça da Liberdade 

A Praça da Liberdade assumiu importantes papéis para a sociedade ao longo da história da Belo 

Horizonte, contribuindo para a existência de cenários e públicos diversos que conviveram e se 

modificaram em um mesmo espaço. É possível identificar, a partir da avaliação dos contextos históricos 

e atuais, que a Praça da Liberdade acompanha as mudanças e preocupações na sociedade. Essa 

dinâmica, portanto, tende a continuar modificando as relações de uso do espaço da Praça da Liberdade, 

em função do contexto vivenciado pela mesma. 

Dentre os papéis assumidos pela Praça, a função de centro político foi por muitos anos a que 

mais influenciou as intervenções no espaço. Muito do glamour e beleza dos elementos arquitetônicos e 

paisagísticos da Praça da Liberdade foram materializados através da concepção e importância política 

do local, auxiliando no estabelecimento de uma forma, que foi então tombada para permanecer na 

memória da população.  

O mesmo poder político que tomou diversas medidas para ressaltar esse centro de poder, 

reconheceu que a dispersão das secretarias do Estado colaborou para a fragilização dessa função 

política, propondo novos usos da secretarias que ressaltariam a função social e turística da Praça da 

Liberdade.  

Desde 1998, a proposta da criação do Circuito Cultural da Praça da Liberdade vigora e algumas 

medidas já estão sendo tomadas, sendo intensificadas a partir de 2003. As secretarias do estado serão 

todas transferidas para o novo centro administrativo do Estado em um projeto arquitetônico proposto 

por Oscar Niemeyer, devendo ser entregue até dezembro de 2009. É também nesse prazo que ao menos 

algumas propostas do Circuito Cultural da Praça da Liberdade devem ser implementadas. A Praça da 

Ciência está sendo construída no antigo prédio da Universidade Estadual de Minas Gerais (UEMG), 

tendo como parceiros a TIM e a Universidade Federal de Minas Gerais. A Praça da Ciência irá se 

constituir de um moderno planetário, laboratórios interativos e observatório astronômico que 

possibilitarão o acesso da população de forma interativa. Diante desse projeto da Praça da Ciência, o 

atual governador Aécio Neves, avalia a mudança da Praça da Liberdade com a implementação do 

Circuito Cultural, aberto ao público, como um espaço que deixa de ser a Praça do Poder e passa a ser a 

Praça do Povo.  Nesse sentido, pode-se perceber que existe a indução de fazer da Praça da Liberdade 

mais do que um espaço para o lazer, mas que possibilitará o acesso à cultura em suas diversas formas. 

Além disso, há outro aspecto que será evidenciado com a implantação do Circuito: o 

incremento do turismo no local, que reforçaria a função turística da Praça da Liberdade, que até o 
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momento é muito menos evidente do que o papel de espaço de lazer para a população local14.  Só no 

prédio da Ciência, há uma expectativa de 300 mil turistas ao ano15 e esses números tendem a se 

reforçarem com atividades diversas a serrem desenvolvidas nos atuais prédios da secretaria que serão 

todos utilizados para cunho culturais. 

Além das tendências de reforço das funções de lazer e turismo a serem exercidas no conjunto da 

Praça da Liberdade, a cultura de intervenções e eventos na Praça deve continuar existindo 

principalmente quando atrelados a outras empresas preocupadas com responsabilidade social. Esse tipo 

de preocupação será refletida tanto no uso dos prédios quanto na promoção de eventos. Nesse sentido, 

ao considerar que é justamente nos eventos que a Praça possui maior diversidade, é preciso discutir 

tendências de acessibilidade e inclusão no local.  

De acordo com as entrevistas realizadas na Coordenadoria de Direitos da Pessoa Portadora de 

Deficiência (CDPPD) e Coordenadoria de Apoio e Assistência à Pessoa Deficiente (CAAD), a 

acessibilidade é uma preocupação que vem sendo explorada pelo governo do Estado e pela Prefeitura 

de Belo Horizonte, de forma que as obras realizadas pelo governo permeiam preocupações com a  

acessibilidade.  Essas preocupações e provocações oriundas das Coordenadorias são fundamentadas 

pela legislação, mas têm sofrido uma pressão dos diversos grupos minoritários organizados, que lutam 

pela acessibilidade e inclusão social.  

  O projeto Circuito Cultural da Liberdade prevê alterações e reformas em toda a Praça da 

Liberdade e seu entorno, incluindo iluminação e calçadas. Segundo Flávio Oliveira, Diretor da 

CAAD, os projetos de reforma nos prédios têm procurado levar a acessibilidade em consideração. 

Entretanto, como o projeto ainda está em andamento, não se sabe em que nível essa 

acessibilidade está sendo planejada, nem se será atingida uma acessibilidade plena.  

Outra questão que esbarra na acessibilidade da Praça é o tombamento do conjunto pelo 

IEPHA, de forma que qualquer alteração na Praça necessita de aprovação e fiscalização por parte 

do órgão. Nesse sentido, surge a necessidade de se encontrar soluções alternativas de forma que 

se atenda às duas legislações: a que exige a acessibilidade plena para a sociedade e a que preserva 

a memória. Assim, para o historiador Flávio Oliveira, as cidades se modificam de acordo com 
                                                 
14 Para maiores informações sobre as propostas de nova utilização dos prédios da secretarias, que deixarão de ter 
cunho político e passarão a funcionar como espaço cultural, ver PEREIRA, Francelino. Espaço Cultural da 
Liberdade, 1998. 
15 Fonte: Site da Secretaria da Cultura de Minas Gerais. Disponível em <http://www.cultura.mg.gov.br>. Acesso em 20 
de novembro de 2007. 
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cada momento vivido, de forma que a Praça deverá passar por algum tipo de alteração ambiental, 

mesmo sendo tombada, uma vez que se trata de uma demanda da população. 

 Para Flávio Oliveira, proporcionar a acessibilidade na Praça é um passo fundamental para 

a inclusão, lembrando que o projeto Circuito Cultural da Praça da Liberdade pretende gerar 

acesso a bens culturais para a sociedade de maneira ampla, e que através da acessibilidade mais 

pessoas poderão se beneficiar e usufruir desses espaços.    

Logo, há indícios de que tanto a acessibilidade quanto a inclusão são assuntos que permeiam as 

tendências a serem seguidas pela Praça da Liberdade. O que não se sabe é se ações que englobam essas 

preocupações serão suficientes para garantir a promoção de atividades inclusivas, entre elas o turismo. 

Assim, é preciso cobrar e alertar os dirigentes do Projeto Circuito Cultural e de outros projetos que 

venham a ser implementados na Praça da Liberdade do potencial de inclusão existente no local, a fim 

evitar problemas e usufruir dessa potencialidade de forma mais coerente e holística.  

Assim, se a Praça da Liberdade de fato funcionar como um espaço cultural e turístico, algumas 

alterações no meio terão de ser repensadas no futuro, como o acesso no entorno e a existência de 

equipamentos e serviços para dar suporte às atividades desempenhadas no local. Nesse caso, as ruas 

laterais onde se encontram as atuais secretarias deveriam dar prioridade à travessia de pedestres, sendo 

que a forma mais acertada de se garantir esse direito de trânsito de pedestres com segurança, seria a 

extensão do perímetro da Praça da Liberdade (que cedeu esse espaço às ruas do entorno em 1963) 

nivelando o espaço desde a Praça até as secretarias, para que sejam usadas somente por pedestres e não 

por veículos automotores. Além disso, será necessária a adequação das edificações ao lado e nas 

proximidades da Praça com o intuito de garantirem serviços como lanchonete, estacionamento, 

instalações sanitárias e serviço bancário.  

Por fim, dentre as tendências observadas a respeito da dinâmica da Praça da Liberdade, 

avaliou-se que a função de centro político, exercida desde o início da história do local, 

principalmente dentro das secretarias, tende a se extinguir junto com a transferência das 

secretarias estaduais, abrindo espaço para consolidação da função social da Praça onde serão 

enfatizadas atividades culturais, turísticas e de lazer, no espaço da Praça da Liberdade e nas 

secretarias que passarão a possuir cunho cultural com a implantação do Circuito Cultural da 

Praça da Liberdade. Nessa transição da função da Praça, será imprescindível pensar-se em 

mudanças estruturais que abranjam a acessibilidade ambiental, mesmo em local que é tombado 

como patrimônio histórico e paisagístico.  
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 6.  CONCLUSÕES  

Diante do que foi discutido nesse trabalho, reforça-se a importância da Praça da Liberdade 

como espaço público de convivência, que permite a utilização de seu espaço para a promoção de 

diversas atividades de lazer e turismo. 

Ao avaliar a utilização do espaço dos usuários da Praça da Liberdade (sejam eles freqüentadores 

assíduos, visitantes ou transeuntes), destacam-se três características atrativas do local:  

• a segurança,  

• a localização e  

• as características ambientais.  

Nesse âmbito, o policiamento gera uma sensação de segurança que é garantida em um centro 

urbano repleto pela criminalidade; a localização da Praça é estratégica, circundada por regiões 

importantes e de grande fluxo, como a Savassi, o Centro e o Bairro de Lourdes; e por fim as 

características bucólicas da Praça da Liberdade, que conta com uma beleza arquitetônica e paisagística, 

fazem com que o espaço se torne muito convidativo. 

É possível identificar uma relação de dois sentidos entre o ambiente da Praça da 

Liberdade e as atividades desenvolvidas no local. Assim, o meio influencia as atividades, 

aglutinando pessoas e cenários em determinados espaços como as brincadeiras e a presença de 

um número considerável de pessoas no coreto. Outro exemplo seria a constatação da maioria das 

pessoas sentadas na Praça nas vias laterais da alameda central, condicionadas pela existência de 

bancos, que são utilizados também para o namoro. Além disso, elementos do entorno também são 

condicionantes dos pontos de passagem e entrada no local, como as faixas de pedestre e locais 

próximos aos pontos de ônibus. Nesse sentido, constatou-se que a construção física favorece a 

utilização de alguns espaços em detrimento de outros, como é o caso da subutilização da alameda 

central e das vias que contornam a fonte em forma de cruz. Por outro lado, as atividades também 

influenciam no uso do meio, como pode ser observado no percurso no sentido anti-horário da 

maioria das pessoas que caminham nas vias que contornam a Praça da Liberdade. Assim como na 

realização de alguns eventos, que além de atrair um maior número de pessoas para a Praça, 

limitam a utilização do espaço como um todo. 
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Outra preocupação existente consiste na centralização das atividades de lazer na Praça, de 

forma que o espaço não é suficiente para suportar o grande número de usuários, sobretudo 

durantes os fins de semana, o que indica a insuficiência de espaços de lazer em Belo Horizonte. 

A partir da constatação da diversidade de cenários encontrados na Praça da Liberdade ao 

longo de sua história, foi possível perceber que cenário atual essa diversidade está presente 

independente das atividades desenvolvidas no local se darem de forma espontânea (brincadeiras, 

caminhada, passeio) ou por meio de gerenciamento formal (como os eventos e intervenções). 

Assim, fica claro o potencial de uso da Praça da Liberdade para a realização de atividades 

inclusivas. 

Dentre as atividades espontâneas destaca-se o descaso com a caminhada, que parece ser 

ignorada pela administração da Praça e pelo pode público local. Ainda, ao observar as atividades 

promovidas formalmente, percebe-se a falta de ações dos organizadores com a finalidade de 

mitigar os problemas de acessibilidade da Praça da Liberdade. Avaliando a inclusão na Praça da 

Liberdade a partir da observação dos indicadores: diversidade de pessoas, atividades e ambiente 

físico; foi possível registrar que os problemas mais graves se relacionam com a falta de 

acessibilidade ambiental e atividades não-inclusivas. Assim sendo, percebe-se a falta de 

autonomia por parte de alguns usuários e de equiparação de oportunidades para os usuários desse 

equipamento de lazer. Nesse sentido, é necessário que tanto os organizadores de eventos quanto 

as instituições privadas, levem em consideração que existe a diferença entre cada um dos 

indivíduos, o que inclui grupos minoritários e em desvantagem, a fim de que se comece a tomar 

medidas positivas em relação à acessibilidade e à inclusão social.  

 

6.1       Considerações Finais 

 

Em resumo, esse estudo comprovou que apesar da diversidade de cenários que pode ser 

encontrado na Praça, o turismo inclusivo é uma atividade que ainda não existe no local, sobre a 

evidência de que a Praça da Liberdade carece de investimentos em infra-estrutura que promovam 

a acessibilidade plena, além da falta de iniciativa por parte das instituições públicas e privadas em 

se desenvolver atividades inclusivas, considerando a diferença entre os indivíduos. Há uma 

tendência de crescimento da atividade turística no local com a reforma das secretarias e um 

aproveitamento do espaço para o desenvolvimento de atividades que englobam o turismo de 
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eventos, mas o enorme potencial para o desenvolvimento do turismo inclusivo parece ser deixado 

de lado.  

O turismo inclusivo na Praça da Liberdade seria uma forma de agregar valor ao local que 

já é utilizado por uma diversidade de pessoas que passariam a contar com uma melhor infra-

estrutura, e ao conviverem em um mesmo espaço poderiam contar com melhorias na qualidade de 

vida. Além disso, trabalhar com o turismo inclusivo na Praça incrementaria a atividade turística 

no local, servindo como exemplo para outros espaços públicos e privados de convívio. 

Entretanto, incrementar a atividade turística no local através do turismo inclusivo se apresenta 

como uma oportunidade que infelizmente ainda é muito mal aproveitada. 

 

6.2 Recomendações para Próximos Estudos 

 

Esse trabalho sugere a abordagem de questões complementares de modo sistemático. 

Entre elas, pode-se citar, por exemplo, se a Praça da Liberdade seria mais inclusiva se fosse 

considerada a acessibilidade no local. Ou ainda, se a diversidade dos cenários da Praça tendem a 

aumentar ao se implementar as obras do Circuito Cultural da Praça da Liberdade. Pode-se pensar 

também, se o fato de dar suporte às atividades de caminhada realizadas na Praça da Liberdade 

mudaria o cenário no local. É válido lembrar ainda, que é possível relacionar a Praça da 

Liberdade e outros equipamentos e serviços presentes em Belo Horizonte. Portanto, seria a Praça 

da Liberdade utilizada para a prática da caminhada, devido à falta de espaços públicos propícios 

para essa atividade específica em Belo Horizonte? As praças, tão presentes nas cidades mineiras, 

sejam elas da capital ou do interior, não seriam um local propício para o desenvolvimento de 

atividades inclusivas? 

 Por fim, esse trabalho pretendeu destacar a importância de espaços públicos, valorizando 

a diversidade existente na Praça da Liberdade e o convívio entre as pessoas. Ressalta-se ainda, 

que uma vez que a diversidade de pessoas e cenários se faz presente na sociedade, é preciso se 

pensar em ações que abranjam a inclusão, para que ela faça parte do cotidiano dos indivíduos e as 

barreiras tanto físicas quanto sociais sejam rompidas. 
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8. APÊNDICE 
 

Programação de Visitas à Praça da Liberdade 
 

Data Horário Anotações Pertinentes 
1 /09/07 16:00 - 18:00 O Olhar Específico Dos Fotógrafos 

Festival Internacional De Circo- Trânsito 
Interrompido.  
Quais os atores que se percebe ao visitar a 
Praça? 
A diversidade está presente na Praça? 

2/09/07 20:00 - 20:40 Presença de muitos grupos de amigos, mas 
poucas famílias. Será que o horário interfere?  
Várias pessoas praticando caminhada. 

6/09/07 12:30 - 13:30 Conversa com idoso com mobilidade reduzida 
que mora próximo ao local. Será que as pessoas 
com mobilidade reduzida que freqüentam o local 
são primordialmente residentes locais? 
 

13/ 09/07 16:30 - 17:10 A segurança é de fato um dos motivos para que 
os usuários da praça freqüentem o local? 

16/09/07 17:00 - 18:30 Domingo na Praça – MBR 
Como se dá a distribuição do mobiliário no evento?
É possível perceber um zoneamento do uso da  
praça . Como ele se dá?  

20/09/07 15:20 – 15:50 Programação do Festival Usiminas apresentou 
uma estrutura montada especificamente para o 
evento.  
Contato com responsável pelo projeto de 
Iluminação de Natal da Praça. Ele possui uma 
preocupação como o ambiente do local? 

23/09/07 18:30 – 20:30 Festival de Violão  
Jovens entrevistados reclamam da falta de 
divulgação dos eventos na Praça.   

18/10/07 17:30 – 18:30 Cerimônia de Abertura do Projeto Grécia na 
Praça  
Exposição de 4 estátuas do Louvre na Alameda 
Central 
Aumento na segurança do local 
 

27/10/07 15:00 - 15:45 Observação do fluxo de pessoas da Praça. 
Existem pontos que são mais utilizados para os 
transeuntes que apenas passam no local?  
 

31/10/07 16:15- 16:45 Dia de Chuva  
As pessoas freqüentam a Praça em dias de 
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chuva? 
Aglutinação de pessoas no Xodó e no Coreto 

9/11/07 8:40 -10:30 Grande número de idosos 
Os idosos freqüentam a Praça primordialmente 
pela manhã? 
Intervenção com distribuição gratuita de água na 
extremidade da Alameda central 
 

11/11/07 16:30 – 17:30 Fim de semana sem eventos 
Muitas pessoas sentadas no passeio evidenciam 
a carência de Bancos 
 

15/11/ 07 18:30 -20:30 Encerramento do Projeto Grécia na Praça 
Apresentação Folclórica de Dança 
Estrutura Coberta na Alameda Central  
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Atividades de Lazer Observadas na Praça da Liberdade 
 
Atividades Físicas 
 

Patins 
Brincadeiras com bola  
Caminhada 
Corrida 
Skate 
Capoeira 
Atividades de Circo 
Passeios 
 

Atividades Artísticas 
 

Contemplação De Bustos E Fontes 
Apresentações De Teatro, Dança, Música E 
Poesia 
Contemplação De Estátuas 

Atividades Manuais 
 

Pintura 
Desenho 
 

Atividades Intelectuais 
 

Jogos  
Brincadeiras 
Literatura 

Atividades Sociais 
 

Eventos  
Encontro de grupos sociais (amigos, colegas de 
trabalho, família) 
Namoro 

Atividades Turísticas 
 

Contemplação 
Turismo de Eventos 
Turismo de Lazer 
Turismo Cultural 
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Roteiro de Entrevista SESC - BH 
Sesc – MG . Administração 
Rua Tupinambás, 956. Telefone:3279-1400 
www.sescmg.com.br 
 
 
Nome: Fernando Penido      
Cargo: Chefe de Orientação Técnica da UTR. 
Formação: Artes Cênicas 
Data: 7 de novembro de 2007 
 

1) Há uma percepção por parte do Sesc de que o Idoso tem a necessidade de lazer e 
turismo. Quando/ Como isso foi constatado? 

2) Que tipo de trabalho tem sido desenvolvido pelo Sesc em prol da Terceira Idade? 
3) Quais os cuidados são requeridos ao se trabalhar com esse grupo social? 
4) O Sesc já desenvolveu algum projeto da Praça da Liberdade? Como ele se deu? 
5) Na sua opinião o que pode ser melhorado em Belo Horizonte a fim de que a terceira 

idade também possa usufruir do lazer/ Turismo? 
 
 

O Sesc é pioneiro no trabalho social com idosos no Brasil, trabalhando com esse grupo 
desde 1976 . De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a terceira idade é composta por 
qualquer pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Contudo, o Sesc considera terceira idade 
como a população acima de 55 anos. Essa diferença existe, pois o Sesc leva em consideração que 
é preciso uma continuidade nas atividades dos indivíduos, mesmo depois da aposentadoria. E no 
caso do Brasil, a aposentadoria das mulheres acontece depois dos 55 anos. Fernando destaca 
ainda o crescimento do número de idosos no Brasil, de forma que este já se posiciona como o 
sexto país no mundo com o maior número de idosos.  

O Sesc atende cerca de 20 mil idosos em Minas Gerais. Em Belo Horizonte existem cinco 
grupos da terceira idade. Para associar-se ao Sesc é necessário passar por uma entrevista, 
apresentar alguns documentos como identidade e foto e contribuir com uma taxa anual de R$ 
32,50 para ter direito a participar das atividades desenvolvidas pelo Sesc. Fernando Penido, 
destaca ainda a existência da  quarta idade, pessoas acima de 80 anos que também estão sendo 
abrangidas nas atividades do Sesc. 

Assim, ao enfocar na terceira idade o Sesc trabalha com o objetivo de manter a qualidade 
de vida dos indivíduos. Para tanto, são propostas atividades de cunho social em cinco principais 
planos de ação: saúde, cultura, assistência, turismo e lazer/ esporte. 

 
Fernado Penido destaca duas preocupações ao se trabalhar com idosos:  
1) valer-se de profissionais habilitados e capacitados para trabalhar com idosos 

 2) adaptar as atividades para esses grupos.  
 

Algumas atividades são terceirizadas, mas o Sesc busca parcerias a fim de viabilizar 
preços diferenciados para a terceira idade em atividades como ginástica, curso de idiomas, 
viagens, etc. 
   Existe um leque de atividades que são desenvolvidas: desde atividades recreativas, 
artísticas, esportes e viagens até encontros e fóruns sobre o tema. Dentre as atividades 
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desenvolvidas em Belo Horizonte, destacam-se aquelas que utilizam espaços públicos da capital 
mineira. O Carnaval de 2007 do Sesc teve sua concentração na Praça da Estação, onde iniciou-se 
o cortejo até a Serraria Souza Pinto. 
 Outra atividade a ser destacada foi a comemoração da Páscoa na Praça da Liberdade em 
11 de abril de 2007. Foi celebrada uma missa sertaneja que contou com a presença de cerca de 
mil participantes. É interessante destacar que muito dos participantes eram associados do Sesc de 
outras cidades, ou seja, parte dos participantes eram excursionistas ou turistas. Observa-se 
portanto, o grande potencial turístico, principalmente relacionado a turismo de eventos, que pode 
ser desenvolvido para diferentes grupos na Praça da Liberdade. Segundo Fernando, a praça foi 
escolhida por ser um ambiente agradável e arborizado e por ser considerado um dos cartões 
postais de Belo Horizonte. Para o entrevistado, o local foi ideal para o desenvolvimento da 
atividade e contou não só com associados do Sesc, mas também com outros idosos de asilos.  
 A partir da observação de fotos, o evento contou com uma estrutura na alameda central, 
onde foi instalado um palco e cadeiras foram dispostas na via central.  A atividade se deu na parte 
da manhã e segundo Fernando, teve como tema a Amazônia, devido a Campanha da 
Fraternidade. Destaca-se, portanto, outro ponto importante, a proximidade desse grupo com a 
religiosidade.  
 De acordo com Fernando, o trabalho desenvolvido pelo Sesc é de qualidade, tem seu foco 
no social e na manutenção da qualidade de vida da terceira idade, porém não é suficiente para  
atender esse grupo. O seja, apenas o trabalho do Sesc não basta para  promover o turismo e o 
lazer em Belo Horizonte. 
 Aparentemente o Sesc realmente desenvolve uma série de atividades de boa qualidade 
com a  terceira idade e aproveita um parcela do mercado existente para o desenvolvimento de 
atividades de lazer e turismo para com os idosos. De certa forma, trata-se de atividades 
segmentadas e com foco em um grupo específico, mas que conta eventualmente com a família 
desses associados e não só com a terceira idade em si.  
Aprender e melhorar esses projetos se torna uma alternativa essencial para a promoção do 
turismo inclusivo, sobretudo em Belo Horizonte e em locais públicos da capital. 
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Roteiro de Entrevista Coordenadoria de Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência 
(CDPPD) 
  
End: R. Espírito Santo, 505. Oitavo andar. Tel : 3277-4105 
e-mail: caappdbh@pbh.gov.br  
 
Nome: Ana Cordélia de Pinho  
Cargo: Assessora do José Carlos 
Formação: Psicologia  
Data: 8 de novembro de 2007 
 
 

1) Qual o principal objetivo da Coordenadoria? 
2) É desenvolvido algum trabalho buscando equiparar as oportunidades entre os 

portadores de deficiência e outros indivíduos e a melhora da qualidade de vida de todos? 
3) Outro problema relacionado às pessoas com deficiência é a exclusão das mesmas 

pela sociedade. Os projetos da CDPPD são específicos para esse grupo? É feito algum 
trabalho que tenta sensibilizar a população a respeito das diferenças de cada indivíduo? 

4) Tem sido desenvolvido algum projeto em locais turísticos de Belo Horizonte? E a 
Praça da Liberdade? 

5) O que acontece em locais tombados pelo IEPHA? Há uma maior dificuldade de 
desenvolver ações por parte da CPPD? 
 
 

A CDPPD não é um órgão executor, tendo como objetivo propor, articular e fiscalizar as 
políticas de Belo Horizonte, a fim de garantir a intersetorialidade das políticas da capital.  

Segundo Ana, o conceito de inclusão surgiu em um Seminário Internacional em Oslo, em 
1981. Nesse sentido, o princípio que garante as pessoas o direito de ir e vir, é um princípio de 
mão dupla que cobra da sociedade acessibilidade e inclusão.   Assim , a sociedade inclusiva surge 
com uma sociedade do futuro a partir da evolução de conceitos democráticos, que parte de 
princípios como exclusão zero, equiparação de oportunidades de uma sociedade para todos sem 
recortes. Para que essa sociedade inclusiva exista é necessário que haja acessibilidade e 
condições de acesso a bens e serviços.  

Contudo, a acessibilidade é um conceito muito amplo, envolvendo: 
• Acessibilidade arquitetônica  (a mais visível, que envolve o ambiente) 
• Acessibilidade de comunicação (sinalização, referências, mapas, LIBRA) 
• Acessibilidade atitudinal (a partir da década de 80, o deficiente passa a ser cidadão 

de direito, havendo uma mudança de visão em que se sai do foco da deficiência 
para a superação da limitação ou desvantagem) 

• Acessibilidade Programática (mudança de sistemas, modelos, conteúdo)      
 

Os trabalhos que são desenvolvidos pela CDPPD envolvem conversas e sensibilização de 
outros órgãos da prefeitura de Belo Horizonte, visando propor políticas para cada Secretaria.  
 A meta é conseguir transformar Belo Horizonte em uma cidade acessível até a final da 
gestão atual. Segundo Ana, todas as obras realizadas pela prefeitura permeiam questões da 
acessibilidade. De acordo com a entrevistada, não se constrói uma unidade habitacional sem ter 
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pelo menos um apartamento acessível. Além disso, tem sido feito um trabalho nas vias urbanas, 
com faixas táteis e piso direcional. Além de adaptações de hospitais, postos de saúde e prédios da 
prefeitura. Pretende-se ainda trabalhar com estádios acessíveis e chegar até cemitérios que 
contemplem a acessibilidade. 
 Dentre os projetos que abordam a acessibilidade em atrativos turísticos de Belo 
Horizonte, foi citado o Zoológico, com mapa tátil, como forma de identificação do espaço. Além 
disso, a Belotur qualificou 50 pessoas com o curso de Libras e serão alocadas nos postos de 
informação turística. Em relação ao esporte, existe um projeto que trabalha especificamente em 
benefício de pessoas com deficiência, trabalhando com a capacitação e qualificação de 
profissionais para que seja trabalhada a inclusão em atividades esportivas. Houve ainda, 
intervenções inclusivas no Parque das Mangabeiras e reformas no Parque Municipal.  
 São realizadas palestras visando a sensibilização da sociedade a respeito da inclusão, em 
escolas, faculdades, associações comunitárias e empresas.  
 Em relação à Praça da Liberdade, Ana de Pinho explicou que o local não pode sofrer 
intervenções por parte do governo municipal por estar em jurisdição estadual. Assim sendo, 
nenhuma intervenção permanente pode ser proposta pela Coordenadoria. Ana citou a existência 
de projetos estaduais do CAAD para a Praça.  

Sobre o patrimônio tombado, a entrevista diz que a dificuldade e a fiscalização são 
maiores, principalmente na fachada dos edifícios que devem ser mantidas e o que tem sido feito é 
trabalhar com adaptações, por exemplo, na lateral do prédio, criando alternativas nem sempre 
inclusivas.  
 Um dos trabalhos que a Coordenadoria enfrenta dificuldades é o trabalho com a mídia, 
uma vez que segundo Ana, a mesma não está interessada em trabalhar com a discussão de temas 
na perspectiva do direito dos cidadãos. 
 Foi possível perceber através da entrevista que a Coordenadoria tem trabalhado sobre uma 
perspectiva de acessibilidade enfocada no serviço público, a fim de pressionar ainda mais as 
entidades privadas. Segundo Ana, 70 % da frota de ônibus de belo horizonte é composta por 
ônibus adaptados. A partir desse exemplo, pode-se perceber um reflexo das preocupações da 
sociedade, apesar de se saber que o sistema de transporte em Belo Horizonte ser deficiente e não 
bastar apenas a existência de ônibus adaptados e sim de condições que possibilitem a mobilidade 
com autonomia por parte de pessoas com mobilidade reduzida. 
 Percebeu-se ainda que a CDPPD tem acompanhado as evoluções das questões teóricas e 
legislativas na área da inclusão, mas que suas ações sofrem uma grande pressão de grupos e 
associações ligadas ao tema da deficiência  ( são mais de 100 entidades em Belo Horizonte), e 
que há uma conexão entre a Coordenadoria e suas ações e outras entidades de grupos 
minoritários, reforçando o sentido de ações coletivas buscando a inclusão.   
 Apesar de alguns avanços, a questão da acessibilidade como forma de promover a 
inclusão merece maior destaque em Belo Horizonte e o setor privado também necessita cumprir a 
legislação.  

Em algumas situações, as adaptações ainda são as saídas encontradas para alterar o 
ambiente, sem haver uma preocupação holística. Sobre a Praça da Liberdade também existem 
limitações como a relação com o Estado da Minas Gerais. Contudo, a prefeitura é responsável 
pela administração do local e deveria pensar ao menos em alterações temporárias a fim de 
garantir a acessibilidade do local.  
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Roteiro de Entrevista Coordenadoria Especial de Apoio e Assistência à Pessoa Portadora de 
Deficiência (CAAD) 
 
End. Rua da Bahia, 2220     Telefone: 32919019 
e-mail: fcsoliveira@terra.com.br   www.caad.mg.gov.br 
 
Entrevistado: Flávio Oliveira   
Cargo: Diretor geral da CAAD 
Formação: Historiador 
Data: 19 de novembro de 2007 
 
1) Como está o desenvolvimento do projeto Circuito Cultural  da Praça da Liberdade? 
2) Qual a contribuição da CAAD para o projeto Circuito Cultural da Praça da Liberdade? 
3) O projeto Circuito Cultural da Praça da Liberdade pretende abranger a acessibilidade? 
De que forma? 
4) Será mantido o piso da alameda central?  
5) Proporcionar a acessibilidade na Praça da Liberdade facilitaria o processo de inclusão 
social? 
 
 

O Circuito Cultural da Praça da Liberdade evolve a reforma dos prédios no entorno da 
Praça, abordando um cunho cultural aos prédios. Além disso, todo o entorno deve ser reformado, 
inclusive calçadas e iluminação. 
  O Circuito Cultural é uma iniciativa do governo do Estado da Minas Gerais, com parceria 
com outras entidades como a MBR, TIM, Universidade Federal de Minas Gerais, entre outros. 
 A CAAD, como órgão que tem como função articular políticas públicas, provocando os 
órgãos a trabalharem a acessibilidade e oferecendo subsídios técnicos; tem procurado inserir a 
acessibilidade na Praça da Liberdade. 
 Segundo Flávio Oliveira, os projetos de reforma nos prédios têm procurado levar a 
acessibilidade em consideração. Entretanto, como o projeto ainda está em andamento, não se sabe 
em que nível essa acessibilidade está sendo planejada, de forma que não se sabe se se atingirá 
uma acessibilidade plena.  
 Em 2007, tentou-se captar recursos do Ministério das Cidade para um projeto de reforma 
de acessibilidade para a Praça, porém o edital não foi aberto e não foi possível levar o projeto 
adiante. 
 Flávio cita o tombamento da Praça pelo IEPHA, dizendo que qualquer alteração na Praça 
há a necessidade de aprovação e fiscalização por parte do órgão. Nesse sentido, em relação à 
alameda central, Flávio cita a necessidade de se encontrar soluções alternativas de forma que se 
atenda às duas legislações a que exige a acessibilidade plena para a sociedade e a que preserva a 
memória. Assim, para Flávio as cidades se modificam de acordo com cada momento vivido, de 
forma que a Praça deverá passar por algum tipo de alteração. 
 Para Flávio Oliveira, proporcionar a acessibilidade na Praça é um passo fundamental para 
a inclusão, lembrando que o projeto Circuito Cultural da Praça da Liberdade pretende gerar 
acesso à bens culturais para a sociedade de maneira ampla,  e que através da acessibilidade mais 
pessoas poderão se beneficiar.    
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 Além disso, Flávio demonstra interesse na atividade turística, uma vez se trata de uma 
atividade fundamental para o convívio e para a circulação e troca de idéias, é uma área com o 
campo cultural vasto.  Além disso, o turismo apresenta um mercado econômico que possibilita a 
inclusão e a geração de renda, também para as pessoas com deficiência. 
 
 


