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Resumo: Quando se trata do processo de inclusão social, as pessoas com deficiência
são relacionadas ao ambiente escolar ou no mercado de trabalho. Logo, as barreiras
ainda são existentes e graves quando consideramos o lazer e o turismo dessas pessoas.
Esse trabalho inicial consiste na união da Cartografia Tátil e o turismo inclusivo para
pessoas com deficiência visual nas cidades de Barra Bonita e Igaraçu do Tietê-SP com o
objetivo de estimular essas pessoas a viajarem mais e conhecerem novos lugares.
Palavras chave: Cartografia Tátil, pessoas com deficiência visual e turismo inclusivo

Abstract: When it comes to the process of social inclusion, people with disabilities are
related to the school environment or in the labor market. So, barriers still exist and are
serious when we consider the leisure and tourism of these people. This initial work is
the union of Tactile Cartography and inclusive tourism for people with visual
impairments in the cities of Bonita and Igaraçu Tietê-SP in order to encourage those
people to travel more and meet new places.
Key words: Tactile Cartography, people with visually impairments, inclusive tourism
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1. INTRODUÇÃO
Os complexos processos de comunicação são características da natureza
humana. Nos primórdios, o homem utilizava mecanismos rudimentares que
gradativamente foram evoluídos seguindo necessidades advindas do desenvolvimento e
implementação dos meios sociais. Mecanismos foram elaborados visando aprimorar o
conhecimento acerca da realidade sócio-espacial, e os processos comunicacionais
constituíram essa evolução.
O mapa é uma forma de comunicação que é empregada desde as sociedades
mais antigas para relatar seus espaços de vivência e é expressa através da linguagem
visual, com o uso de cores, tonalidades, texturas, formas e escrita.
A comunicação é fundamental para a sociedade e o turismo se apropria dessa
comunicação tanto para expressar as informações necessárias do lugar e de seus pontos
turísticos, como para aguçar o desejo e a motivação para viajar de um turista em
potencial.
Existem diversas definições para designar o turismo. Muito foi debatido sobre o
assunto. Nos anos 50 do século XX, o turismo era definido como a permanência mínima
de 24 horas até um ano para qualquer lugar que não seja a residência habitual do
viajante. Porém, a sociedade capitalista do final do século XX alterou a finalidade do
turismo, que era o conhecimento genuíno de um determinado lugar, portanto para este
trabalho optou-se pela definição de turismo como:

[...] o conjunto de atividades, originadas no movimento
voluntário de pessoas, em forma temporária, fora da sua
residência habitual, que, no lugar visitado, gastam recursos
econômicos obtidos fora da mesma. Poderia ser
sintetizado dizendo que o turismo é uma migração
voluntária, temporária e condicionada economicamente
(AGUIRRE et. al., 2003, pág. 47).
Segundo o Código Mundial de Ética do Turismo (1999), o turismo é um meio de
desenvolvimento individual e coletivo, uma forma de auto-educação, tolerância mútua e
aprendizagem e deve respeitar as diferenças, promover o direito dos homens,
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principalmente os dos grupos mais vulneráveis: crianças, idosos, pessoas com
deficiência, minorias étnicas e povos autóctones.
O ato turístico depende do desejo individual, considera os valores e as
motivações únicos de cada um. As motivações turísticas em função de impulsos sociais
são: impulso de afiliação, impulso aquisitivo, desejos de emancipação, desejos de
evasão e impulso de curiosidade.
Por volta dos anos 80, o turismo era visto como a solução para alguns países,
como o Brasil, saírem do subdesenvolvimento. Porém, na atualidade, existem estudos
sobre os impactos ambientais e culturais, causados por essa atividade em determinadas
áreas. Como por exemplo, a poluição das praias devido ao aumento da ocupação
descontrolada da orla, depredação de monumentos tombados pelo patrimônio histórico
provocado pelo excesso de visitantes ou uso inadequado, etc.
O turismo é um objeto de estudo para a Geografia, além de ser um consumidor e
organizador dos espaços. Essa ciência começou a se atentar para a importância das
atividades turísticas e de seu planejamento nas décadas de 1980 e 1990 devido ao
crescimento no setor. Atualmente é o setor que mais cresce no país, gerando empregos
formais e informais. Segundo o Ministério do Turismo, 7,2 milhões de brasileiros são
beneficiados com o setor. Entre 2007 e 2010, o número de turistas saltou de 155,9
milhões para 186 milhões, um crescimento de 20%. De acordo com o Ministério do
Trabalho e Emprego, 2,7 milhões de trabalhadores formais atuam em segmentos
característicos do Turismo.
Nesse sentido é preciso entender que o turismo é,
incontestavelmente, um fenômeno político, social e cultural dos
mais importantes das sociedades pós-modernas. Movimenta, em
nível mundial, um enorme volume de pessoas e de capacidades,
inscrevendo-se materialmente de forma cada vez mais
significativa ao criar espaços diversificados. (BEZZI, 1992,
p.82)
Os mapas estão cada vez mais presentes na vida das pessoas devido à difusão
das tecnologias. Em uma sociedade onde a informação deve ser transmitida de maneira
rápida, o mapa se torna atrativo, chamando a atenção. Hoje a internet está presente na
maioria dos lugares, e vários softwares com mapas já foram desenvolvidos para serem
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usados nos computadores e nos aparelhos móveis. No turismo essa necessidade é
intensificada devido a preocupação em tornar o local a ser visitado atrativo, sedutor e
estimular a curiosidade, além de indicar a localização no espaço. A obra de Fiori (2007)
é um importante avanço no estudo dos mapas feitos especificamente para o turismo,
pois esses são diferenciados das representações convencionais por abordar a
representação pictórica e a visão oblíqua do espaço. A maioria dos materiais temáticos
ligados ao turismo é feita por artistas e ilustradores que geralmente não possuem um
conhecimento geográfico e cartográfico adequado.
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Figura 1: Mapa de Caxambu elaborado por Fiori

A sociedade atual vem discutindo a inclusão das pessoas com deficiência na
comunidade, de maneira que possam participar de todas as atividades, gozar de direitos
como todas as outras pessoas participando ativamente da vida em sociedade. Isso se
aplica também as atividades turísticas, inclusive como uma forma de facilitar a
socialização desse público, para isso adaptações e adequações são necessárias tanto na
estrutura física dos locais como em sua comunicação.
As pessoas com deficiência sempre foram marginalizadas ou excluídas da
sociedade por serem “diferentes”. O processo de exclusão social perdurou até o século
XX e as pessoas com deficiência eram consideradas doentes e socialmente inúteis.
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O atendimento a esse público era segregado, fazendo com que surgissem
institutos especializados para cada deficiência. Já no final da década de 60, a sociedade
começa a reconhecer que as pessoas com deficiência possuem uma capacidade, mesmo
que reduzida em comparação com o que se considera como normalidade.
No processo de integração social, criou-se um mundo parecido, porém ainda
separado. Percebeu-se que a integração social não era suficiente para acabar com a
discriminação devido à inserção somente das pessoas que possuíam competência
perante os padrões sociais vigentes.
Com o passar do tempo, surgiu para as pessoas com deficiência, uma maior
necessidade de participação autônoma e efetiva da vida social, porém foi apenas na
segunda metade da década de 80 nos países desenvolvidos e no início dos anos 90 que
se deu início ao movimento de inclusão social.
No processo de inclusão, a sociedade se adapta para poder incluir pessoas com
necessidades especiais e estas se preparam para assumir seus papeis na sociedade.
Portanto, é um processo bilateral, onde em parceria se busca “equacionar problemas,
decidir sobre soluções e efetivar a equiparação de oportunidades para todos”.
(SASSAKI, 2006, p. 40) A inclusão contribui para um novo tipo de sociedade, através
de grandes e pequenas transformações nos ambientes físicos e principalmente na
mentalidade das pessoas.
Quando se trata do processo de inclusão social, as pessoas com deficiência são
relacionadas ao ambiente escolar ou no mercado de trabalho. Logo, as barreiras ainda
são existentes e graves quando consideramos o lazer e o turismo dessas pessoas.
Existem quatro tipos de barreiras: urbanística, nas edificações, nos transportes e
nas comunicações e informações. Porém, a barreira mais grave, no Brasil, continua
sendo a falta de conhecimento.
A inatividade não é uma obrigação, mas um direito. As necessidades, os desejos,
os valores e os benefícios são os fatores que impulsionam a pessoa a desfrutar o seu
tempo livre com determinada atividade.
O lazer e o turismo são coisas diferentes: o turismo é uma forma de lazer, mas o
lazer também inclui as atividades secundárias, como por exemplo, assistir televisão ou
ler um livro. Estudos dos anos 80 indicam que o lazer e a recreação são importantes
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para a reabilitação e que seus vários tipos podem ajudar a ter um desempenho melhor
em áreas como saúde, resistência física, motivação e auto-imagem.
Segundo Linder (1983) apud Aguirre et. al. existem cinco diferentes tempos:
tempo de trabalho, tempo de trabalho pessoal, tempo dedicado ao consumo, tempo para
a cultura e tempo inativo. Somos impulsionados ao lazer devido necessidades, desejos,
valores e benefícios. Além disso, também há a influência de modas e tendências.
Os estabelecimentos turísticos podem ser divididos em quatro grandes grupos:
de informação e comercialização, de alojamento, de restauração e de lazer e recreação.
Foi somente na década de 70 do século XX que começaram a surgir excursões
turísticas organizadas para pessoas com deficiência (inicialmente às pessoas com
cadeira de rodas), sendo grupos exclusivos para deficientes. A questão das viagens para
esse grupo de pessoas ampliando os tipos de deficiência só ganhou espaço a partir da
década de 80.
Em 1996, 4,1 milhões de canadenses, 45 milhões de estadunidenses e 40 milhões
de europeus possuíam algum tipo de impedimento físico. De aproximadamente 89
milhões de pessoas, 60 milhões viajavam.
As pessoas com deficiência contam com planos de saúde, empresariais e do
governo, aposentadoria privada, seguro, exercendo atividades remuneradas. Além de
importantes rendimentos, elas possuem uma agenda flexível. Um turista com
deficiência gasta ente 1,5 e 3,5 vezes mais do que o turista sem deficiência e ficam no
local por volta de 10-15 dias, caracterizando, segundo os estudiosos do tema, um
‘turista ideal’.
Em 1983, a Organização das Nações Unidas (ONU) realizou na Universidade
das Índias Ocidentais, na cidade de Cave Hill, Barbados, uma declaração que foi
adotada unanimemente durante o Programa Regional de Capacitação de Líderes, da
Organização Mundial de Pessoas com Deficiência (Disabled Peoples’ International –
DPI).

Os Países-Membros devem garantir que as pessoas com
deficiência tenham as mesmas oportunidades nas
atividades recreativas que têm os outros cidadãos. Isto
envolve a possibilidade de freqüentar restaurantes,
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cinemas, teatros, bibliotecas, etc., assim como locais de
lazer, estádios esportivos, hotéis, praias e outros lugares de
recreação. Os Países-Membros devem tomar a iniciativa
removendo todos os obstáculos nesse sentido. As
autoridades de turismo, agência de viagem, organizações
voluntárias e outras envolvidas na organização de
atividades recreativas ou oportunidades de viagens devem
oferecer seus serviços a todos e não discriminar as pessoas
com deficiência. Isto envolve, por exemplo, incorporar a
informação sobre acessibilidade em suas informações
regulares ao público (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES
UNIDAS, 1983, §134 apud SASSAKI, 2006, pág. 96).
Devido a esses fatores e a grande quantidade de turistas com deficiência (em
cada 2,4 viajantes, há um com deficiência), os membros da Organização Mundial do
Turismo (OMT) se reuniram no dia 1º de outubro de 1999, em Santiago, Chile, onde
discutiram o Código Mundial de Ética no Turismo.
Para eles, o turismo deve ser “acessível a todos no quadro do direito que
qualquer pessoa tem de utilizar o seu tempo livre em lazer ou viagens, e no respeito
pelas escolhas sociais de todos os povos” (OMT, 1999, p. 2). No mesmo documento, diz
que o turismo para pessoas com deficiência deve ser encorajado e facilitado.
Atualmente, o que mais dificulta a inclusão de pessoas com deficiência na
atividade turística é a acessibilidade ao meio físico e a qualidade na prestação de
serviços.
O ambiente físico são todos os elementos construídas que cercam o ser-humano.
Esses elementos foram desenhados por alguém. Logo, se há barreiras para as pessoas
com deficiência, elas foram feitas pelo homem. Isso ocorreu devido à falta de
preocupação com estas pessoas no passado como descrito anteriormente.
Segundo AGUIRRE et. al. (2003), a deficiência só se torna um problema social,
pois diversos fatores, inatos ou adquiridos, fazem com que algumas pessoas vejam
limitadas as suas possibilidades para viver de acordo com o padrão cultural vigente.
Essa questão é preocupante, pois 25-30% da população não pode ter acesso, usar
ou desfrutar dos elementos cotidianos do seu entorno. A acessibilidade é um importante
meio para se chegar à inclusão, segundo SASSAKI (2006) existem seis tipos de
acessibilidade:
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Acessibilidade arquitetônica – nos espaços urbanos, terminais rodoviários,
aeroportos, hotéis e similares, museus, teatros, transportes coletivos, parques,
etc;



Acessibilidade comunicacional – adequando a sinalização dos locais para as
pessoas com deficiência visual e contratando intérpretes de língua de sinais nos
pontos com maior visitação turística;



Acessibilidade metodológica – através de novas propostas e acordos com os
turistas efetivos, como os em potencial;



Acessibilidade instrumental – nos equipamentos, aparelhos, ferramentas e outros
dispositivos que fazem parte do local visitado pelos turistas;



Acessibilidade programática – eliminar as barreiras invisíveis nos documentos
oficiais e políticas públicas que impedem ou dificultam para algumas pessoas a
utilização de serviços e bens turísticos;



Acessibilidade atitudinal – educando a sociedade e os profissionais do setor a
respeito de pessoas com deficiência.
Nesse intuito, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) criou a

NBR 9050, de 2004: acessibilidade a edificações, mobiliários, espaços e equipamentos
urbanos. Essa norma “estabelece critérios e parâmetros técnicos a serem observados
quando do projeto, construção, instalação e adaptação de edificações, mobiliário,
espaços e equipamentos urbanos às condições de acessibilidade” (ABNT, 2004, p. 1),
visando proporcionar à maioria das pessoas a utilização autônoma e segura do ambiente.
Para que os ambientes sejam considerados acessíveis, a norma deve ser obedecida em
todos os aspectos.
Porém, muitos pontos turísticos são classificados como patrimônios históricos,
não podendo ser alterados para torná-los acessíveis ou visitáveis sem um cuidado com a
manutenção do patrimônio. Se isso ocorrer, deve-se garantir o acesso através da
informação visual, auditiva e tátil para as pessoas com deficiência sensorial ou construir
acessos externos ao edifício para as pessoas com deficiência física.
Na segunda metade dos anos 2000, o Governo Federal, juntamente com o
Ministério do Turismo e o Instituto Brasileiro de Turismo (EMBRATUR), lançaram
uma série de publicações sobre turismo para pessoas com deficiência.
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Mesmo em um quadro de democracia avançada e ampla
participação social são recorrentes as contradições que,
historicamente, apresentam-se sobre várias formas de
exclusão, manifestadas pela pobreza, pelo preconceito,
pela intolerância, pela segregação. Nesse contexto, o
turismo apresenta-se como uma forma de promover o
bem-estar social na medida em que se consiga não
impedir, negar, limitar ou condicionar o acesso aos bens,
equipamentos, atrativos, e serviços turísticos, de modo a
garantir a igualdade de direitos e condições aos cidadãos
(BRASIL, 2006, p. 5)
Em 2004, o Brasil foi eleito pela organização não-governamental internacional
International Disability Right Monitor (IDRM), um dos cincos países mais inclusivos
das América.
A legislação brasileira é moderna, porém a dificuldade de implementá-la é muito
grande, pois são poucos os espaços e estabelecimentos turísticos que realmente estão
preparados para receber o turistas com deficiência.
O que torna um turista com deficiência diferenciado não são as suas motivações,
mas suas necessidades específicas. Para satisfazer essa demanda, é necessário conhecêla.
É imprescindível que as pessoas sejam informadas sobre
as possibilidades reais de que dispõem para transformar
desejos em realidade. Necessitam conhecer se o seu
destino é acessível e, também, se existe um transporte
acessível que os leve até lá (AGUIRRE et. al., 2003, p. 80)
Neste trabalho, optou-se por estudar e discutir sobre as pessoas com deficiência
visual, pois elas são as mais prejudicadas quando pensamos no entendimento do espaço
turístico.
Segundo Duque e Mendes (2006), a Cartografia e o turismo provavelmente
caminham juntos desde 3000 a.C., pois o Egito já era um destino turístico, devido às
pirâmides e outros monumentos. Os mapas eram usados como instrumento de
orientação e localização desses viajantes.
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As informações turísticas se dão primordialmente através da visão, pois é o canal
mais abrangente e sintético, responsável por capturar cerca de 85% das informações,
sendo o mais eficaz na transmissão de ideias e captação do espaço geográfico.
“Desse modo, os mapas turísticos, além de prestarem serviços de orientação e
acessibilidade aos destinos turísticos, podem ir mais longe, auxiliando na projeção de
imagens relacionadas à promoção turística”. (FIORI, 2007, p. 107)
Entretanto, uma grande parte da população brasileira, por volta de 3,5 milhões
de habitantes, segundo os dados de 2000, não possui o sentido da visão e têm que
entender o que está ao seu redor de outra maneira.
Em uma sociedade onde o visuocentrismo impera, a vida das pessoas com
deficiência visual está marcada por limitações e exclusão.

Na civilização ocidental conhecer se faz com o ver, então
o ver é condição para conhecer. Dessa assertiva pode-se
depreender que ter uma deficiência visual implica em
pertencer a uma cultura na qual o conhecer se confunde
com uma forma de percepção que ele não dispõe, mas que
é intensificada na sociedade contemporânea, onde tudo é
pensado e produzido para ser visto” (SOUZA, 2006, p.2
apud SENA, 2008 p.66).
Entende-se que o grupo de pessoas com deficiência visual se divide em dois:
cegos e baixa-visão. Nos cegos, a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor
olho, com a melhor correção óptica. Já a pessoa com baixa-visão possui uma acuidade
visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica.
De acordo com David et. al. (2010), a deficiência visual não é apenas um
problema de ordem biológica, pois diversos fatores sociais, históricos e culturais devem
ser considerados para seu amplo entendimento. Portanto, a deficiência visual deve ser
entendida a partir do contexto que está inserida.
São poucos os lugares onde encontramos a informação além da forma visual,
mas também nas formas auditiva e/ou tátil. Os espaços, estabelecimentos e pontos
turísticos são fundamentalmente visuais e a pessoa com deficiência visual é a que fica
mais prejudicada quando falamos em turismo e lazer.
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A Cartografia Tátil é uma área da Cartografia que nos dá base para pensar em
uma comunicação eficiente, para que assim as pessoas com deficiência visual possam
usufruir com melhor qualidade dos espaços turísticos.
Podemos defini-la como “a ciência e a arte de transpor uma informação visual de
tal maneira que o resultado seja um documento que possa ser utilizado por pessoas com
deficiência visual” (CARMO, 2009, p. 46-47).
A Cartografia Tátil foi sistematizada no Brasil em 1993, com a defesa da tese de
doutorado de Regina Araújo Almeida (Vasconcellos), no Departamento de Geografia da
Universidade de São Paulo. Desde então, seu uso vem aumentando nas escolas e
institutos especializados.
No Brasil, o uso das representações gráficas táteis ainda está muito concentrado
nas escolas. Quando encontramos mapas ou maquetes em lugares públicos para servir
como ajuda na orientação e mobilidade da pessoa com deficiência visual, muitos são
confusos ou se encontram deteriorados.
Um mapa usado para a orientação e mobilidade deve ser autônomo, pois ele
estará exposto sem uma pessoa para ajudar no seu entendimento. Por isso, destacamos a
importância e a ampliação do uso das representações gráficas táteis nas escolas e
institutos especializados. Os conceitos de proporção, escala, localização, orientação
devem estar claros para os usuários para que a representação possa atingir o objetivo
desejado.
O conjunto de variáveis que interferem na decodificação dos mapas pelo usuário
com

deficiência

capacidades/restrições

visual

é:

sensoriais,

motivação/interesse;
intelectuais

e

mentais;

aspectos

cognitivos;

habilidades/múltiplas

inteligências; experiência anterior e treinamento.
Na produção das representações gráficas táteis, é necessário considerar o custo, a
resistência e a durabilidade dos materiais, além da possibilidade de existir uma
produção em larga escala do material produzido.
Os materiais temáticos voltados para o turismo devem ser atrativos, pois assim
pode contribuir com a expectativa dos turistas sobre determinado lugar. Eles também
podem conter informações úteis (localização de hotéis, hospitais) e curiosas, como um
breve histórico da cidade.
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A eficácia de um mapa temático voltado para o turismo consiste em “conseguir
aliar a clareza do material cartográfico às expectativas do público para quem o mapa é
elaborado”. (FIORI, 2007, p. 77-78)
Ainda de acordo com o mesmo autor, o mapa é uma das primeiras e mais
importantes fontes de informação para o turista e de divulgação do potencial da
localidade.
A pessoa com deficiência visual pode se beneficiar com esses mapas temáticos
desde que eles estejam adequados a sua necessidade. Dessa forma, além de prestarem
serviços de orientação e acessibilidade aos destinos e pontos turísticos, eles podem
auxiliar na projeção de imagens relacionadas ao lugar, aguçando a sua curiosidade e
estimulando a pessoa a viajar e conhecer novos lugares.

1.1. Objetivos
Com a intenção de estimular o turismo para pessoas com deficiência visual, esse
trabalho tem como objetivo geral desenvolver e avaliar meios que contribuam com a
orientação e mobilidade e um maior conhecimento nos espaços e pontos turísticos nas
cidades de Barra Bonita e Igaraçu do Tietê, no estado de São Paulo.
Para atingir o objetivo geral, essa pesquisa tem os determinados objetivos
específicos:
a) Desenvolver materiais táteis sobre a Eclusa de Igaraçu do Tietê e da Ponte Campos
Salles que ficarão disponíveis no Museu Municipal de Barra Bonita;
b) Analisar os materiais com pessoas com deficiência visual, professores e pessoas
envolvidas diretamente com o turismo nas cidades;
c) Verificar se as pessoas com deficiência visual se sentem mais estimuladas a conhecer
novos lugares;
d) Divulgar os resultados, de maneira a incentivar o turismo de pessoas com deficiência
visual em Barra Bonita e Igaraçu do Tietê-SP.

2. DESENVOLVIMENTO
A escolha das cidades de Barra Bonita e Igaraçu do Tietê como tema para este
trabalho se deu pelo fato de serem duas das 29 estâncias turísticas do estado de São
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Paulo, que através do turismo náutico devido ao rio Tietê atrai de acordo com o
Departamento de Turismo de Barra Bonita, de 15 a 20 mil turistas por mês, além do
conhecimento da pesquisadora por ser moradora de Igaraçu do Tietê.
2.1. Estâncias Turísticas de Barra Bonita e Igaraçu do Tietê
Barra Bonita está localizada no centro-oeste do estado de São Paulo. Os
bandeirantes foram responsáveis pelo nome da cidade, pois ancoravam seus barcos nas
barras, onde podiam plantar e achar água apropriada para o consumo. Como a vegetação
era muito densa e bela, apelidaram aquela barra de bonita.
A data de fundação da cidade é conflitante, portanto oficializou-se dia 19 de
março de 1883, dia do padroeiro da cidade (São José), como sua fundação.
A atividade econômica principal antes do turismo era o café, por causa do solo
apropriado que a região possui.
O aproveitamento do turismo em Barra Bonita deve-se ao prefeito municipal,
Dr. Clodoaldo Antonangelo (Dr. Tatinho) que no início de seu primeiro mandato, em
1964, investiu na idéia de aproveitamento das margens do rio para atividades de lazer e
turismo, que a princípio não foi levada a sério pela comunidade, pois o turismo ainda
era considerado por muitos, coisa da elite.
A partir daí, Barra Bonita começou a ficar famosa na região e em todo o interior
paulista devido aos investimentos no setor turístico e as obras públicas que estavam
sendo construídas, abrindo novas perspectivas para o progresso do município.
Em 1967, Barra Bonita começou a fazer parte do roteiro turístico do estado de
São Paulo, o que aumentou o fluxo de visitantes na cidade. E em 14 de setembro de
1979, através da Lei Estadual Nº2109, a cidade se tornou uma estância turística do
estado.
Igaraçu do Tietê era um distrito de Barra Bonita e com o crescimento do
povoado conseguiu sua autonomia em 1953, porém a instalação do município só veio
ocorrer no dia 1º de janeiro de 1955.
A cidade é conhecida pelas suas belezas naturais e no dia 13 de dezembro de
1994, Igaraçu do Tietê passou a ser reconhecida como Estância Turística
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O potencial turístico das cidades foi formado pelos recursos paisagísticos e
energéticos do Rio Tietê: pesca, passeios, a usina hidroelétrica, a eclusa, a infraestrutura já existente para o turismo fluvial, as praças e jardins.
2.2. Principais pontos turísticos
2.2.1. Ponte Campos Salles
Um importante ponto turístico da cidade é a Ponte Campo Salles. A construção
da ponte se deu devido a constante troca entre os moradores de Barra Bonita e do
Distrito de Paz de Barra Bonita, que pertencia a São Manoel (atual Igaraçu do Tietê).
Porém, o transporte de passageiros e mercadorias era constantemente interrompido por
causa de problemas nas balsas e barcos. A construção de uma ponte era necessária.
Logo, os políticos locais fizeram com que o ex-presidente da República Campos Salles,
que também havia sido governador do estado e era proprietário de fazendas de café nas
terras se empenhasse para a construção da ponte que traria grandes benefícios para a
região. Em 1911, a construção da ponte sobre o rio Tietê foi firmada e as obras
iniciaram em 1912 com a empresa alemã Maschien Frabik Angsburg Nurnberg, através
de seus prepostos no Brasil: Bromberg Hacker & Company.
Ela foi inaugurada no dia cinco de março de 1915. Em 1918, a ponte passou a se
chamar Campos Salles em homenagem ao batalhador e incentivador dessa conquista,
que faleceu em 1913.
Ela possui três vigas semi-parabólicas iguais e também possuía duas vigas
levadiças, conhecidas como alçapão, que serviriam para o tráfego fluvial mesmo com as
enchentes do rio.

Figura 2: Ponte Campos Salles
SENA, Carla C. R. G. de. 2011
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2.2.2. Passeio de barco
O primeiro barco de passageiros que efetuou passeios turísticos no Rio Tietê, era
chamado de "Crepúsculo Romântico", propriedade de Raphael Palmezan, barrabonitense. O aumento do número de turistas fez com que ele criasse novos barcos,
inclusive uma embarcação de grande porte, inaugurada em 1980, chamada de “San
Raphael” que poderia atender 700 passageiros e realizar viagens mais longas,
oferecendo mais conforto e até refeições.
Atualmente, existem três empresas que oferecem o passeio aos turistas que
incluem a passagem pela eclusa.
2.2.3. Usina hidroelétrica e Eclusa José Bonifácio Soares
A obra da usina hidroelétrica se deu no governo de Jânio Quadros, após um
longo tempo de estudo sobre a área. Sua inauguração aconteceu em 20 de janeiro de
1963.
Já a Eclusa teve as suas obras concluídas posteriormente, mas só foi inaugurada
em 29 de novembro de 1973, pois dependia do término das eclusas de Bariri e lbitinga
para tornar o Rio Tietê navegável, em um trecho de aproximadamente 250 quilômetros,
entre Ibitinga até as imediações de Piracicaba.
Cabe ressaltar que, como o rio Tietê serve de divisa entre os municípios de Barra
Bonita e Igaraçu do Tietê, a entrada principal da usina se localiza em Barra Bonita e a
eclusa é considerada como pertencente a Igaraçu do Tietê.
A Eclusa foi a primeira a ser explorada turisticamente em toda a América do Sul,
sendo um marco histórico para a cidade e para o país.

Figura 3: Eclusa José Bonifácio Soares
SENA, Carla C. R. G. de. 2011
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A eclusa foi a maneira que a engenharia utilizou para que as embarcações
pudessem transpor os desníveis das barragens. Ela é composta por uma câmara com
dois muros laterais (alas), limitados nas duas extremidades por duas comportas e no
fundo um piso ou soleira. Os componentes principais de qualquer eclusa são os dois
acessos (através das comportas) o circuito hidráulico de enchimento e esvaziamento
pelo processo de vasos comunicantes (pressão de água) através do piso da câmara.
2.2.4. Museu Histórico Municipal Luiz Saffi

Figura 4: Museu Histórico Municipal Luiz Saffi
SENA, Carla C. R. G. de. 2011
O Museu Histórico Municipal Luiz Saffi foi inaugurado em 1988 no antigo
prédio da Estação da Estrada de Ferro de Barra Bonita e funciona até hoje, sendo
visitado por praticamente todos os turistas que vão à cidade.

2.3. Materiais e métodos
Para essa pesquisa, optou-se por trabalhar com materiais de baixo-custo que
podem ser encontrados em lojas de materiais escolares e armarinhos. Os materiais serão
escolhidos pela sua textura, cor e tamanho, pois os materiais confeccionados para as
pessoas com deficiência visual devem atingir as pessoas cegas e com baixa-visão,
fazendo com que o máximo de pessoas utilize o mesmo material.
Para os cegos, as texturas devem ser diferenciadas e agradáveis ao toque. Já para
a maioria das pessoas com baixa-visão as cores devem ser fortes e diferenciadas.
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De acordo com Vasconcellos (1993), as perguntas: o que? como? para quem? e
com que resultados? devem ser feitas a partir da realidade a ser mapeada, para assim se
confeccionar materiais direcionados ao público com deficiência visual.
Na Cartografia Tátil, alguns problemas que são evitados na Cartografia
convencional, se mostram necessários para a qualidade e pleno entendimento da
representação, que não deve conter muita informação, pois o tato capta as coisas mais
devagar do que a visão. Logo, omissões, exageros e distorções são necessários.
Pretende-se construir um mapa localizando Barra Bonita e Igaraçu do Tietê no
estado, uma maquete da Ponte Campo Salles e suas representações bidimensionais, uma
maquete da eclusa e sua representação bidimensional. Serão utilizadas duas técnicas de
construção: alumínio e colagem.
O alumínio será utilizado na confecção da representação bidimensional da Ponte
Campo Salles e seus diferentes pontos de vista. Essa será a técnica utilizada, pois de
acordo com SENA (2008) esse é o material ideal para desenhos simples, representações
lineares e com pouca variação de textura.
A maquete da ponte será feita com materiais de baixo-custo, como por exemplo,
jornal para representar suas vigas semi-parabólicas.
Também será feito um esquema linear sobre a eclusa, utilizando papéis com
diferentes texturas e diversos materiais, como lixas, miçangas, botões, barbante, EVA,
isopor, tintas. O esquema possibilitará o entendimento de como funciona uma eclusa.
Pretende-se confeccionar a maquete da eclusa com água e um barco, sendo
assim uma maquete construída de forma lúdica para se entender o funcionamento da
eclusa e como é o passeio realizado.
Além disso, será feito um mapa localizando as cidades no estado nas técnicas de
alumínio e colagem.
O levantamento bibliográfico e os contatos já vêm sendo feitos há algum tempo.
A responsável pelo Museu Histórico Municipal Luiz Saffi permitiu que os materiais
ficassem disponíveis no museu, pois assim as pessoas com deficiência visual que o
visitam poderiam ter contato com o material, incentivando assim sua motivação em
conhecer as cidades. Além disso, o prefeito municipal de Igaraçu do Tietê apoiou a ideia
e dará o subsídio necessário (transporte, etc.) para que a pesquisa seja realizada.
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Serão feitos com o método braile e o convencional e conterão um breve histórico
das cidades, pois também é necessário estimular a curiosidade dos turistas.
Esses materiais poderão possibilitar um maior entendimento sobre o espaço
turístico das duas cidades, auxiliando assim no turismo para pessoas com deficiência
visual.

2.4. Forma de análise dos resultados
Pretende-se fechar um grupo com pessoas de diferentes sexos e idade das
cidades de Barra Bonita e Igaraçu do Tietê para o teste dos materiais. A escolha de
pessoas de diferentes gêneros e idade se deu pelo fato da heterogeneidade dos turistas
que visitam as cidades.
Inicialmente será feito questionários sobre as cidades e o incentivo e motivação
que essas pessoas têm em viajarem e conhecerem novos lugares. Depois, será explicado
sobre as cidades, sua história e seus pontos turísticos, como a eclusa funciona e
posteriormente será feito um passeio, aplicando um questionário posterior.
Também será feito questionários para as pessoas ligadas diretamente ao setor do
turismo na cidade e para os futuros turistas que entrarão em contato com o material que
ficará disponível no museu.

3. CONCLUSÃO
A Cartografia Tátil se torna um importante instrumento para a inclusão da
pessoa com deficiência visual, tanto na sala de aula como nos lugares públicos. Porém,
nos pontos turísticos, seu uso ainda é escasso.
É necessário estimular o turismo e o lazer das pessoas com deficiência, pois
“não poder realizar um desejo inerente à natureza humana é algo muito frustrante e pode
acarretar prejuízos no desenvolvimento pessoal, social e na auto-estima” (SARRAF,
2010, pág. 170).
O caminho que as pessoas com deficiência tiveram que percorrer para conquistar
seu espaço na sociedade foi árduo. Desde sempre, elas sofreram pré-conceitos e foram
julgadas como doentes ou incapacitadas. Com o passar do tempo, percebeu-se que elas
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tinham os mesmos direitos, tentou-se mascarar o problema, mas criaram-se dois mundos
separados.
Foi apenas em meados da década de 80 nos países desenvolvidos e na metade
dos anos 90 que se deu o início do movimento de inclusão das pessoas com deficiência,
e hoje discutimos cada vez mais os problemas e as dificuldades que essas pessoas ainda
encontram.
A inclusão da pessoa com deficiência contribui para um novo tipo de sociedade,
através de grandes e pequenas mudanças nos ambientes físicos e na mentalidade as
pessoas.
As cidades de Barra Bonita e Igaraçu do Tietê-SP são importantes para o turismo
no estado de São Paulo e recebe uma grande quantidade de turistas por mês. Esse
projeto pretende auxiliar as pessoas com deficiência visual que visitam a cidade,
incentivando essas pessoas a viajarem mais, conhecendo novos lugares.
Hoje nos conscientizamos que a Cartografia Tátil pode ir além, sendo usada
como um recurso para todas as pessoas, tornando o aprendizado mais interessante e
didático. Além disso, também auxilia outros estudantes e turistas com necessidades
educacionais especiais. Esta área da ciência cartográfica vem se mostrando
extremamente útil e promissora, devido seu caráter científico e didático, onde possui um
papel fundamental na promoção da inclusão, sendo difusora do conhecimento.
Se mapas e maquetes táteis estiverem disponíveis para a pessoa com deficiência
visual nos lugares visitados por esta, o turismo e o lazer pode se tornar muito mais
interessante e motivador.
“A sociedade para todos, consciente da diversidade da raça humana, estaria
estruturada para atender às necessidades de cada cidadão, das maiorias às minorias, dos
privilegiados aos marginalizados” (WERNECK, 1997, pág. 21 apud SASSAKI, 2006,
pág. 167).
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