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1. RESUMO 

Nos últimos séculos, as transformações vividas pelas sociedades resultou em uma mudança na 

forma como nos relacionamos com a pessoa com deficiência física. Está em voga, ações para 

inclusão social, acessibilidade e não discriminação. É notável essa crescente preocupação com 

a inclusão. O presente projeto de pesquisa visa analisar e compreender as práticas de inclusão 

social da pessoas com deficiência nas questões que tangem o escopo do turismo. 

2. INTRODUÇÃO 

A atividade do turismo é tão antiga quanto a própria humanidade e, ao longo dos séculos, passou 

por inúmeras transformações até chegar ao formato que conhecemos hoje. No processo de seu 

desenvolvimento o turismo tornou-se muito complexo, absorvendo elementos de outras áreas 

de estudo, o que tornou a atividade turística uma atividade multi, inter e transdisciplinar. (BENI, 

1990)  

O turismo pode ser compreendido ainda como uma atividade econômica, por representar uma 

importante contribuição ao PIB dos Estados. Essa característica chamou a atenção dos países 

para a relevância da atividade. Mas a importância do turismo é muito mais abrangente, 

desempenhando uma importante função social nas sociedades, conforme afirma a Declaração 

de Manila de 1980. (OMT) 

O Código Mundial de Ética do Turismo dispõe que o Turismo Social tem “por finalidade 

promover um turismo responsável, sustentável e acessível a todos, no exercício do direito que 

qualquer pessoa tem de utilizar seu tempo livre em lazer ou viagens e no respeito pelas escolhas 

sociais de todos os povos”. (OMT) 

Um dos maiores desafios das sociedades contemporâneas tem sido as questões da desigualdade 

e da exclusão social. No Brasil, o Governo Federal vem desenvolvendo programas específicos 

e ações para mudar esse cenário. O Ministério do Turismo, aliado a esse projeto, desenvolveu 

um programa de inclusão da pessoa com deficiência ao turismo nacional, o Programa Turismo 

Acessível, lançado em 2012. Em um país com 46,5 milhões de pessoas portadoras de 

deficiência física é notória a necessidade de práticas de inclusão social, seja no turismo ou nas 

atividades do cotidiano. (TURISMO ACESSÍVEL, 2014) 

O presente estudo tem por finalidade analisar as práticas de inclusão social da pessoa com 

deficiência física no turismo, por meio de um estudo dos programas nacionais de inclusão, dos 



aspectos urbanos da hospitalidade à pessoa com deficiência e de um estudo de caso de um 

destino de sucesso na prática do turismo acessível, o município de Socorro-SP. 

3. OBJETIVO 

Geral: 

Avaliar as diretrizes estabelecidas pelo Ministério do Turismo quanto à classificação e 

aplicação das elementos norteadores da prática do turismo acessível, com foco de estudo na 

cidade de Socorro-SP. 

Específicos: 

Compreender os valores atribuídos à inclusão das pessoas com deficiência física no turismo; 

analisar os conhecimentos propagados relacionadas à inclusão das pessoas com deficiência 

física no turismo; compreender as diretrizes implementadas, relacionadas ao desenvolvimento 

do turismo acessível na cidade de Socorro, localizada no interior do Estado de São Paulo e 

georeferenciar os equipamentos turísticos adaptados na cidade de Socorro-SP para elaboração 

de um mapa turístico, com a finalidade de divulgar e apoiar o desenvolvimento turístico desta 

localidade. 

4. METODOLOGIA 

Pesquisa exploratória de caráter qualitativo com o desenvolvimento de análise bibliográfica e 

documental, com aplicação de entrevistas semi-estruturadas in loco; georeferenciamento e 

mapeamento dos equipamentos turísticos adaptados na cidade de Socorro-SP. Análise da 

experiência implementada. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Revisão bibliográfica e coleta documental, construção de um roteiro de entrevista, visita in loco 

e aplicação roteiro de entrevista, início georeferenciamento dos equipamentos turísticos 

adaptados, tabulação e análises da pesquisa semi-estruturada in loco, produção do mapeamento 

dos equipamentos turísticos adaptados e redação do relatório final de pesquisa. 

6. RESULTADOS 

Espera-se com este estudo a compreensão deste novo segmento de tipologia turística que surgiu 

na atividade, a compreensão das necessidades específicas deste tipo de turista e qual a 

contribuição do turismo com o processo de inclusão social da pessoa com deficiência.  



7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O turismo é uma prática natural do ser humano, que ocorre desde os primórdios da humanidade. 

É uma excelente forma de socialização e promove o intercâmbio cultural, é direito da pessoa 

com deficiência física usufrui-lo também de forma igualitária. 
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