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RESUMO 
 
Quintanilha, Ronaldo Luiz Mata. Acessibilidade na hotelaria: um estudo sobre as  
barreiras existentes para Colaboradores com deficiência. 2015. 84 f. Monografia 
(Graduação) - Faculdade de Turismo e Hotelaria, Universidade Federal Fluminense. 
 
A acessibilidade ainda é um tema desconhecido pela maioria dos gestores hoteleiros 
e, para muitos, esse termo é entendido apenas como rebaixamento de calçadas e 
algumas adaptações arquitetônicas urbanísticas. O presente trabalho tem como 
objetivo geral avaliar a acessibilidade para colaboradores com deficiência em hotéis 
na cidade de Niterói, utilizando-se como amostra dois estabelecimentos; os hotéis A 
e B. Na pesquisa de campo recorreu-se a pesquisa qualitativa e quantitativa com o 
uso de entrevistas com os gestores e pessoas com deficiência, que na ocasião da 
pesquisa, foram funcionários, além da aplicação de um check list empregado pelo 
pesquisador para a verificação da acessibilidade destes empreendimentos, 
comparando esses dados com uma ampla pesquisa bibliográfica. Os resultados 
demonstraram que ainda são muitas as barreiras encontradas por pessoas com 
deficiência, sejam elas hóspedes ou funcionários. 
 
Palavras-chave: acessibilidade, pessoas com deficiência, hotelaria. 
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ABSTRACT 
 
 
 

 

Quintanilha, Ronaldo Luiz Forest. Accessibility in hotels: a study of the adjustments 
and the barriers for people with disabilities. 2015. 84 f. Monograph (Undergraduate) - 
Faculty of Tourism and Hospitality, Federal Fluminense University. 
 
Accessibility is still an unknown issue by most hoteliers and for many, this term is 
understood only as relegation sidewalks and some urban architectural adaptations. 
This work has as main objective to assess accessibility for disabled persons in hotels 
in the city of Niterói, using as sample two establishments; Hotels A and B. In the field 
research resorted to qualitative and quantitative research using interviews with 
managers and disabled people, who at the time of the survey, employees were, 
besides the application of a checklist used by researcher to verify the accessibility of 
these businesses, comparing that data with a comprehensive literature search. The 
results showed that there are still many barriers faced by people with disabilities, 
whether they are guests or employees. 
 
Keywords: accessibility, disabled, hotels. 
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INTRODUÇÃO 

 

Segundo Sassaki (2006), no passado, pessoas com doenças físicas eram 

vistas como indivíduos inválidos para atividades laborais.  

A exclusão social de pessoas com deficiência ocorria, antigamente, em seu 
sentido total, elas eram excluídas da sociedade para qualquer atividade 
porque eram consideradas inválidas. A palavra “inválida” significa "sem 
valor". Assim, as pessoas com deficiência seriam inválidas, ou seja, sem 
utilidade para a sociedade e incapazes para trabalhar, características estas 
atribuídas indistintamente a todas as pessoas que tivessem alguma 
deficiência (SASSAKI, 2006, p. 31). 

Atualmente, as organizações têm procurado inserir em seu quadro pessoas 

com deficiência (PcD). Sabe-se que a socialização de trabalhadores com deficiência 

no ambiente de trabalho deve ter sua inclusão aliada à quebra de paradigmas e 

preconceitos com ações contínuas promovendo direitos e deveres igualitários. 

A nova realidade faz com que as empresas do séc. XXI qualifiquem os seus 

gestores para assim lidarem com a política da diversidade investindo em 

treinamento, capacitação e na ruptura de barreiras preconceituosas.  

As grandes idéias não se originam através uma raça específica, sexo, cor, 
credo, orientação sexual ou capacidade física. Elas podem vir de qualquer 
pessoa. Assim, para obter as melhores idéias, as organizações devem 
contratar um mix diversificado de colaboradores. Se o objetivo da empresa 
é maximizar todos os recursos disponíveis para obter um retorno sobre o 
investimento em capital humano, essa mistura deve incluir pessoas com 
deficiência (SEM BARREIRAS CONSULTORIA DE INCLUSÃO SOCIAL, 
2014). 

Atualmente algumas empresas de vários segmentos têm procurado cumprir 

a lei do sistema de cotas que estabelece a reserva de vagas para pessoas com 

deficiência, investindo assim em modificações estruturais no seu empreendimento 

para atender e gerar acessibilidade para eles ou mesmo para pessoas com 

mobilidade reduzida (PMR). Entretanto, a temática da acessibilidade é mais ampla 

do que rebaixamento de calçadas e adequações arquitetônicas por parte das 

organizações (SASSAKI, 2009). 

O objetivo geral deste trabalho foi avaliar a acessibilidade dos colaboradores 

com deficiência nos hotéis na cidade de Niterói, utilizando-se como amostra dois 

estabelecimentos com nomes fictícios de Hotel A e Hotel B. 

Os objetivos específicos foram: 
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a) Revisar estudos históricos, demográficos e etiológicos de pessoas com 

deficiência, bem como entender a inserção dessas pessoas na 

sociedade e no mercado de trabalho. 

b) Definir acessibilidade e barreiras, bem como identificar essas últimas 

no ambiente corporativo. 

c) Verificar a real acessibilidade de pessoas com deficiência nas 

organizações públicas e privadas e as normas regulamentadoras 

existentes para o meio de hospedagem. 

d) Medir a acessibilidade para pessoas com deficiência nos hotéis A e B, 

localizados no município de Niterói. 

e) Verificar como é feito o treinamento e as adaptações das  PcD,em 

relação as estruturas arquitetônicas, atitudinais, metodológicas, 

instrumental e programática. 

 

A metodologia utilizada foi a entrevista com gestores e funcionários com 

deficiência de dois empreendimentos hoteleiros na cidade de Niterói em relação ao 

programa de inserção dos deficientes no mercado de trabalho e a sua adaptação. 

Além disso, foi aplicado um checklist a fim de verificar a acessibilidade encontrada 

dentro desses empreendimentos.  

No primeiro capítulo foi feito um levantamento histórico-cultural sobre a 

temática da deficiência, seus conceitos, suas causas e como essas pessoas com 

deficiência eram vistas e tratadas pela sociedade desde a época do século XIX e um 

levantamento quantitativo em relação ao número de pessoas com deficiência no 

Brasil, segundo o Censo de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). Neste mesmo capítulo foi feito estudo de como se deu a criação 

do primeiro centro de referência para as PcD no Brasil, além de um estudo das leis e 

direitos que envolvem a contratação da pessoa com deficiência e a sua inclusão nas 

organizações por meio do sistema de cotas. Foram apresentados dados em relação 

aos deficientes na sociedade e a sua inclusão no mercado de trabalho. 

No segundo capitulo foram listadas e detalhadas as barreiras que travam o 

desenvolvimento profissional, pessoal e social de pessoas com deficiência no 

ambiente corporativo. 

No terceiro capítulo foi explicitada a acessibilidade dos deficientes nas 

principais repartições públicas do Brasil, segundo o IBGE (2010) e como esse 
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quantitativo é tratado nos municípios destas capitais brasileiras e o que a NBR 9050 

define como acessibilidade nos meios de hospedagem.  

No ultimo capítulo foi apresentado os dados colhidos nos hotéis A e B em 

relação às barreiras encontradas para pessoas com deficiência. 
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1.  A PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA SOCIEDADE  

1.1. DEFICIÊNCIA: DEFINIÇÃO E HISTÓRIA 

 

Antes de definir deficiência é necessário entender o que é impedimento e 

incapacidade até porque esta palavra tem sido substituída aleatoriamente por 

incapacidade, limitação, invalidez, defeito, desvantagem, como se fossem sinônimos 

e não são, muito embora possam ser confundida.  

Impedimento é qualquer perda ou anormalidade da função ou estrutura 

psicológica, fisiológica ou anatômica (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 1980). 

Na Estrutura Cronológica da Deficiência (ECD) o impedimento é a perda funcional 

cuja natureza pode ser física, psíquica, intelectual, visual, auditiva e múltipla 

(SASSAKI, 2012). 

Incapacidade é a restrição resultante de uma deficiência ou de um 

impedimento, da habilidade para desempenhar uma atividade considerada normal 

para o ser humano. Surge como conseqüência direta ou é resposta do indivíduo a 

uma deficiência psicológica, física, sensorial ou outra. Representa a objetivação da 

deficiência e reflete os distúrbios da própria pessoa, nas atividades e 

comportamentos essenciais à vida diária (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 

1993). 

Entretanto, incapacidade não pode ser confundida com deficiência, pois nem 

toda pessoa com deficiência é incapaz.  

O entendimento de deficiência é complexo e relativo e o seu conceito está 

em evolução. Cada vez mais se percebe que a deficiência não é uma condição 

permanente. A deficiência não depende do ambiente em que a pessoa vive e das 

condições oferecidas para ela. Isto significa que, quando a sociedade ou o país não 

é acessível, qualquer deficiência possui mais severidade, ou seja, a criança 

abandona seus estudos por falta de professores qualificados e de equipamentos e 

métodos de ensino eficazes, uma pessoa em idade ativa não trabalha por situações 

diversas, o deficiente não possui momentos de lazer, pois o ambiente externo não 

está preparado para recebê-lo (organizações públicas, privadas, calçadas, 
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transporte e etc), o mudo ou surdo não vive em sociedade, pois ninguém o 

compreende, uma pessoa cega está excluída digitalmente pois não há 

computadores com software de leitura de tela.  Esses só são alguns exemplos, pois 

as barreiras são incontáveis em uma sociedade inacessível. 

Além disso, as barreiras não são só instrumentais, arquitetônicas, 

urbanísticas, comunicacionais (esses termos serão mais bem esclarecidos adiante) 

são também atitudinais.  

As atitudes e comportamentos negativos (bullying, discriminação)  têm um 

efeito adverso sobre crianças e adultos com deficiência, gerando conseqüências 

negativas tais como baixa auto-estima e menor participação na sociedade. (McDaid 

et al, 2008 apud World Health Organization, 2012 ).  

Logo, o ambiente de uma pessoa tem um enorme impacto sobre a 

experiência e a extensão da deficiência. Ambientes inacessíveis criam deficiência ao 

criarem barreiras à participação e inclusão (World Health Organization, 2012). 

Não é toa que pessoas com deficiência tenham muito mais probabilidade de 

viver em condições de pobreza extrema, como indica um relatório do Banco Mundial. 

Segundo a OMS, nas cidades brasileiras 25% dos deficientes são pobres, contra 

12% entre a população sem deficiência. 

É importante lembrar que a deficiência faz parte da condição humana. 

Quase todas as pessoas terão uma deficiência temporária ou permanente em algum 

momento de suas vidas e aqueles que sobreviverem ao envelhecimento enfrentarão 

dificuldades cada vez maiores com a funcionalidade de seus corpos (World Health 

Organization, 2012). Mais adiante essas informações serão esclarecidas após o 

entendimento das causas das deficiências e da apresentação dos dados 

demográficos que demonstrarão que o crescimento do número de deficientes no 

Brasil é positivamente proporcional ao número de idosos.  

Isso significa que a tendência mundial com o envelhecimento das nações, 

que é uma realidade, é se tornar acessível! Mas o que é ser acessível e o que 

significa acessibilidade? Esses termos também serão deflagrados mais adiante. 

Projetando o futuro: com o envelhecimento da população e o aumento das 

deficiências, serão necessárias transformações comportamentais, tecnológicas, 

inovações e ajustes institucionais de natureza pública e privada. 

A definição de deficiência a seguir foi adotada pela Organização Mundial da 

Saúde em 1980 e vigorou até 2001. Deficiência é a perda ou anormalidade 
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(resultante de um impedimento) de estrutura ou função psicológica, fisiológica ou 

anatômica, temporária ou permanente. Incluem-se nessas a ocorrência de uma 

anomalia, defeito ou perda de um membro, órgão, tecido ou qualquer outra estrutura 

do corpo, inclusive das funções mentais. Representa a exteriorização de um estado 

patológico, refletindo um distúrbio orgânico, uma perturbação no órgão (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 1993). 

Entretanto, com o surgimento do 3º modelo inclusivo, o surgimento da 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) adotada, em 

2006, pela ONU, ratificada no Brasil em 2008 com valor de emenda constitucional e 

promulgada em 2009. Diz este documento no Artigo 1 que pessoas com deficiência 

são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, 

intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem 

obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições 

com as demais pessoas (BRASIL, 2008). Em outras palavras “deficiência” não é um 

atributo da pessoa e sim uma interação entre esta pessoa com deficiência e as 

barreiras comportamentais e ambientais que podem em diversos níveis influenciar 

em sua participação na sociedade.  

Ao longo da história, as questões sociais e médicas da deficiência sofreram 

mudanças. Sassaki (2012) apresenta modelos de estrutura da deficiência, 

elaborados e utilizados ao longo da história do atendimento a pessoas com 

deficiência. 

Na primeira etapa da história das pessoas com deficiência, chamada 
EXCLUSÃO (da antiguidade até o século 19), predominou o modelo de 
REJEIÇÃO SOCIAL. Este modelo de estrutura da deficiência era todo 
constituído de noções negativas sobre o valor social das pessoas com 
deficiência; portanto, noções de inutilidade ou invalidez. Em algumas 
culturas mais antigas, estas pessoas eram levadas à morte.  

Na segunda etapa, a da SEGREGAÇÃO (a partir de 1910), a sociedade e o 
governo – por caridade ou conveniência – confinavam as pessoas com 
deficiência em instituições terminais, prestando-lhes alguma atenção básica: 
abrigo, alimentação, vestuário, recreação (estrutura conhecida como 
MODELO ASSISTENCIALISTA).  

Na terceira etapa, conhecida como INTEGRAÇÃO, quando surgiram 
serviços públicos e particulares de reabilitação física e profissional (início 
dos anos 40) e sob a inspiração da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos (1948), algumas pessoas com deficiência tiveram a rara 
oportunidade de receber tais serviços. Dentre as pessoas reabilitadas, 
algumas conseguiram ser matriculadas em escolas comuns ou admitidas no 
mercado aberto de trabalho, desde que demonstrassem capacidade para 
estudar ou exercer alguma atividade laboral (condição conhecida como 
MODELO MÉDICO DA DEFICIÊNCIA).  
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A quarta etapa, a INCLUSÃO (a partir da década de 90 do século 20) teve 
suas sementes plantadas pelos movimentos de luta das próprias pessoas 
com deficiência (surgidos no Brasil a partir de 1979). A luta foi fortalecida 
pelo lema Participação Plena e Igualdade, do Ano Internacional das 
Pessoas Deficientes (1981). Uma dessas sementes, a de maior impacto, foi 
a que acrescentou à bandeira da reabilitação – que defendia a preparação 
de pessoas com deficiência como condição para entrarem na sociedade 
(INTEGRAÇÃO) - o conceito de equiparação de oportunidades – que 
defende a necessidade de adaptação e adequação dos sistemas sociais 
comuns, mediante eliminação de barreiras do ambiente, a fim de que as 
pessoas com deficiência possam participar em todos os aspectos da 
sociedade. Este conceito veio a ser chamado MODELO SOCIAL DE 
DEFICIÊNCIA. 

Desde a época da antiguidade, havia uma grande exclusão social, pois 

pessoas com deficiências não tinham valor para sociedade. 

Cegos, surdos, deficientes mentais, deficientes físicos e outros tipos de 
pessoas nascidas com malformações eram também de quando em quando 
ligados a casas comerciais, a tavernas, a bordéis, bem como a atividades 
dos circos romanos, para serviços simples e às vezes humilhantes, costume 
esse que foi adotado por muitos séculos na História da Humanidade 
(SILVA, 1986, p. 130). 

Aguero (1956, p.18) afirma que desde a antiguidade pessoas com 

deficiência eram excluídas e até mortas como acontecia com as crianças em 

algumas culturas que “eram abandonadas em desertos e em florestas, onde 

morriam de fome ou mortas por animais”. 

A exclusão social de pessoas com deficiência ocorria, antigamente, em seu 
sentido total, elas eram excluídas da sociedade para qualquer atividade 
porque eram consideradas inválidas. A palavra “inválida” significa "sem 
valor". Assim, as pessoas com deficiência seriam inválidas, ou seja, sem 
utilidade para a sociedade e incapazes para trabalhar, características estas 
atribuídas indistintamente a todas as pessoas que tivessem alguma 
deficiência (SASSAKI, 2006, p. 31). 

Essas pessoas viviam à margem da sociedade, muitas delas eram tratadas 

como delinquentes e sem acesso a quaisquer bens ou serviços. 

Além de ser explorados para realizarem trabalhos forçados eram visto como 
a pior das espécies humanas e possuíam o rótulo de pessoas “possuídas 
com maus espíritos ou vítimas de alguma sina diabólica ou de feitiçaria” 
(JÖNSSON, 1994). 

Se em algumas culturas as pessoas com deficiência eram simplesmente 
eliminadas, em outra se adotava a prática de interná-las em grandes 
instituições de caridade, junto com doentes e idosos. Essas instituições 
eram em geral muito grandes e serviam basicamente para dar abrigo, 
alimento, medicamento e alguma atividade para ocupar o tempo ocioso                                                                               
(SASSAKI, 1997, p. 1). 

Enfim, pessoas com deficiência eram excluídas da sociedade por serem 

consideradas lentas, incapazes, não estavam no padrão da normalidade, não tinham 

acesso à educação e não podiam usufruir do seu direito de cidadania (ARANHA, 
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2001). Eram então consideradas uma excrescência, uma aberração, um espetáculo 

grotesco. Não se valorizava pessoas com deficiência e muito menos se pensava que 

essas pessoas, apesar de suas dificuldades, pudessem desempenhar funções e 

sentirem-se dignificadas pelo valor de seu trabalho (SILVA, 1987). Tomazini (1996, 

p. 45) contesta: 

Todo homem é em potencial um trabalhador. O trabalho se constitui na 
atividade vital do homem. É a fonte de objetivação do ser humano e através 
dele os homens transformam o mundo e se transformam, enquanto sujeitos 
sociais. (...) O trabalho define a condição humana e situa a pessoa no 
complexo conjunto das representações sociais, definindo a posição do 
homem nas relações de produção, nas relações sociais e na sociedade 
como um todo. 

Segundo Januzzi (1992), a exclusão das pessoas com deficiência, no Brasil, 

começou a mudar com a criação do Instituto Benjamim Constant, em 12 de 

setembro de 1854, por meio do Decreto Imperial nº1428, assinado por D. Pedro II, 

tendo como principal objetivo a formação e cidadania de alunos cegos. 

No ano seguinte, em 1855, chegou ao Brasil o Professor Ernest Heut que 

apresentou a D. Pedro II uma proposta de fundar um instituto para surdos, já que 

tinha a experiência de ter sido diretor da escola de surdos-mudos em Bourges, na 

França. Após ter detalhado o estudo, demonstrou a necessidade de formação para o 

então Imperador do Brasil, que decidiu apoiar o projeto de formação de alunos 

surdos (JANNUZZI, 1992; BUENO, 1993; MAZZOTTA, 1996).  

A história da Educação Especial no Brasil tem como marcos fundamentais a 
criação do “Instituto dos Meninos Cegos” (hoje “Instituto Benjamin 
Constant”) em 1854, e do “Instituto dos Surdos-Mudos” (hoje, “Instituto 
Nacional de Educação de Surdos – INES”) em 1857, ambos na cidade do 
Rio de Janeiro, por iniciativa do governo Imperial (JANNUZZI, 1992; 
BUENO, 1993; MAZZOTTA, 1996).  

 

1.2. DEFICIÊNCIA: CAUSAS E DADOS DEMOGRÁFICOS 

 

As causas das deficiências são muitas. Elas podem ser congênitas ou 

adquiridas. No Brasil, dentre as causas das deficiências adquiridas temos a 

desnutrição, à falta de condições de higiene e aspectos relacionados à miséria, à 

falta de assistência à mulher na gravidez, as deficiências consequentes de doenças 

transmissíveis, como a rubéola, o sarampo, a paralisia infantil, as doenças 

sexualmente transmissíveis (como a sífilis na gestante), as doenças e os eventos 
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crônicos, como a hipertensão arterial, o diabetes, o infarto, o acidente vásculo-

cerebral (AVC), a doença de Alzheimer, o câncer e a osteoporose, as perturbações 

psiquiátricas, os traumas e as lesões, muitas vezes associados ao abuso de álcool e 

às drogas, à falta de segurança no trabalho, principalmente nos centros urbanos, 

onde são crescentes os índices de violência e de acidentes de trânsito (BRASIL, 

2010). 

Este é o retrato de “um Brasil deficiente”, que apresenta uma taxa de 

pessoas com deficiência que supera o índice de dez por cento da população. 

O Brasil vem se organizando em termos de dados estatísticos oficiais sobre 

as pessoas com deficiência. Após a Lei nº 7.853/89, que tornou obrigatória a 

inclusão de itens específicos nos censos nacionais, o Censo Demográfico de 1991, 

pela primeira vez, incluiu questões que atestaram a presença de 2.198.988 pessoas 

com deficiência, em uma população total de 146.815.750 habitantes, o que 

representa 1,49 % desta (BRASIL, 2010). 

O Censo 2010 apontou que 45,6 milhões de pessoas declararam ter ao 

menos um tipo de deficiência, o que correspondeu a 23,9% da população brasileira. 

Do total de deficientes, 25.800.681 (26,5%) eram mulheres e 19.805.367 (21,2%), 

homens. Esses valores indicam que, para cada 100 mulheres na população total 

brasileira, existiam 96 homens. Para o segmento populacional da pessoa com 

deficiência, para cada 100 mulheres existiam 76,7 homens. Esses indicadores 

refletem o conhecido fato de que os homens morrem mais cedo do que as mulheres, 

o que ocorre com frequência muito mais alta no segmento das pessoas com 

deficiência. 

A maior parte dessas pessoas vivia em áreas urbanas 38.473.702, ante 

7.132.347 nas áreas rurais (BRASIL, 2010). Entretanto os valores sejam diferentes, 

a proporção de deficientes é a mesma em zonas urbanas e rurais. 

Os tipos de deficiência variavam com relação às idades das pessoas e tinha 

sua maior incidência na população de 65 ou mais anos, mostrando o processo de 

envelhecimento e a consequente perda de funcionalidades. 

Dentre as deficiências, a deficiência visual foi a mais encontrada e atingiu 

18,8% da população, tendo sua maior prevalência em todos os grupos de idade, 

mas bastante acentuada no grupo de acima de 65 anos, ocorrendo em quase a 

metade da população desse segmento (49,8%) (Figura 1). 
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Figura 1 - População residente por tipo de deficiência. 
Fonte: IBGE, 2010. 

  

Em seguida vinha à deficiência motora (7%) que atingiu 38,3% no grupo de 

acima de 65 anos, seguida pela auditiva (5,1%) que atingiu 25,6% no grupo de 

acima de 65 anos e por fim a mental ou intelectual (1,4%) que atingiu 2,9% no grupo 

de acima de 65 anos (Quadro 1).  

 

Quadro 1: Distribuição das deficiências segundo o estágio de vida.  

 Deficiência (%) 

Estágio de vida Visual Auditiva Motora Mental ou Intelectual 

0 a 14 anos 5,3 1,3 1,0 0,9 

15 a 64 anos 20,1  4,2  5,7 1,4 

> 65 anos 49,8 25,6  38,3  2,9 
Fonte: IBGE, 2010. 

 

Em 2010, 8,3% da população brasileira apresentava pelo menos um tipo de 

deficiência severa, sendo: 3,46% com deficiência visual severa, 1,12% com 

deficiência auditiva severa, 2,33% com deficiência motora severa e 1,4% com 

deficiência mental ou intelectual (BRASIL, 2010). 

Dividindo o total de deficientes por grupos de idade e identificando a 

severidade das deficiências, observa-se maior incidência de deficientes em idosos e 

de severidade também; no grupo de 0 a 14 anos, a deficiência atinge 7,53% para o 

primeiro segmento e 2,39% para o segundo; no grupo de 15 a 64 anos, a relação é 

de 24,9% e 7,13% e no grupo de 65 anos ou mais, 67,73% e 41,81% (BRASIL, 

2010).  
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A Declaração Universal dos Direitos Humanos dispõe, em seu Artigo XXVI, 

que toda pessoa tem direito à educação obrigatória e gratuita, pelo menos, na 

educação infantil, fundamental e média (ONU, 1948). O Artigo 6º da Constituição 

Federal Brasileira trata dos direitos sociais, entre os quais está o ensino universal. 

Também está explícito nos Artigos 205 a 214 que compete à União legislar, de 

forma privativa, sobre as diretrizes e bases da educação nacional (BRASIL, 1988). 

A taxa de alfabetização de uma população mede o percentual de pessoas 

de 15 anos ou mais de idade que sabe ler e escrever pelo menos em seu idioma. O 

Censo 2010 apontou que a taxa de alfabetização para a população total foi de 

90,6%, enquanto a do segmento de pessoas com pelo menos uma das deficiências 

foi de 81,7%. (CARTILHA DO CENSO, 2010). 

Já a taxa de escolarização é a percentagem dos estudantes de um grupo 

etário em relação ao total de pessoas do mesmo grupo etário. Essa taxa foi 

relativamente uniforme em todas as regiões do país quando se comparou o grupo 

etário total de 6 a 14 anos em relação às crianças com pelo menos uma das 

deficiências (CARTILHA DO CENSO, 2010). 

O nível de instrução mede a proporção de pessoas de 15 anos ou mais de 

idade que atingiram determinados anos de estudo. Em 2010 havia, 61,1% das 

pessoas com deficiência contra 38,2% de pessoas sem nenhuma das deficiências 

sem instrução e fundamental incompleto (CARTILHA DO CENSO, 2010). 

O segundo maior nível de diferença entre os segmentos foi o de médio 
completo e superior incompleto, de 12 pontos percentuais. Em 2010, 6,7% 
das pessoas com deficiência possuíam diploma de cursos superior, 

enquanto 10,4% das pessoas sem deficiência o possuíam (CARTILHA DO 

CENSO, 2010). 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos apresenta, em seu Artigo 23, 

que: “toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha e a condições equitativas e 

satisfatórias de trabalho e à proteção contra o desemprego” (ONU, 1948). 

 A Constituição Federativa do Brasil, em seu Artigo 7º, proíbe a 

discriminação na remuneração e nos critérios de admissão dos trabalhadores com 

deficiência. Em seu artigo 37, garante a reserva de vagas na administração pública 

para PcD (BRASIL, 1988). 

A Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência trata do trabalho 

e emprego em seu Artigo 27. Nesse artigo, a Convenção reafirma o Artigo 23 da 

Declaração, inclusive para as pessoas que adquiriram a deficiência no ambiente de 
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trabalho. Assegura, também, condições de acessibilidade que garantam às pessoas 

com deficiência as mesmas condições de que goza a população sem deficiência 

(BRASIL, 2008). 

Outra iniciativa que dá garantias ao trabalhador com deficiência é a Lei de 

Cotas. Criada em 24 de julho de 1991, estabelece em seu Artigo 93 que a empresa 

com 100 ou mais funcionários está obrigada a preencher de dois a cinco por cento 

dos seus cargos com pessoas com deficiência e reabilitadas, na seguinte proporção 

do número total de funcionários: até 200, 2%; de 201 a 500, 3%; de 501 a 1.000, 

4%; de 1001 e acima, 5% (BRASIL, 1991). 

A inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho é um direito, 
independentemente do tipo de deficiência que apresente, é um direito 
garantido por lei, especialmente a promulgação da convenção 159 da 
organização internacional do trabalho (OIT, 1983). 

Apesar da exigência legal de cotas para trabalhadores com deficiência, a 

participação deles no mercado de trabalho, em 2010, ainda era baixa quando 

comparada à das pessoas sem deficiência. Do total de 86,4 milhões de pessoas, de 

10 anos ou mais, ocupadas, 20,4 milhões eram pessoas com deficiência, 23,6% do 

total. Em 2010, havia 44 073 377 pessoas com pelo menos uma deficiência em 

idade ativa, mas desse total, 23 707 414 (53,8%) não estavam ocupadas 

(CARTILHA DO CENSO, 2010). A população ocupada com pelo menos uma das 

deficiências investigadas, 40,2% tinham a carteira de trabalho assinada; na 

população geral, esse índice é de 49,2%. A deficiência mental ou intelectual exerceu 

maior impacto negativo no nível de ocupação (IBGE, 2010). 

O Censo 2010 registrou diferenças na ocupação entre as pessoas 
com pelo menos uma das deficiências investigadas e as pessoas 
sem nenhuma delas. Quase seis por cento (5,9%) dos trabalhadores 
com deficiência estavam empregados como militares e funcionários 
públicos estatutários, percentual maior do que o de trabalhadores 
sem deficiência, que era de 5,5%. Na categoria de empregador, a 
diferença entre os dois segmentos foi pequena, de somente 0,3 
pontos percentuais. Para os trabalhadores do setor informal, sem 
carteira assinada, a diferença foi de 1,9% maior para as pessoas 
com deficiência. Na categoria de trabalhador por conta própria, a 
diferença entre os dois segmentos foi de 23,4 pontos, com 50,8% 
para os trabalhadores sem deficiência e 27,4% para os trabalhadores 
com deficiência. Na categoria de empregado com carteira de trabalho 

assinada, a diferença foi de 9 pontos (CARTILHA DO CENSO, 2010). 

Com relação ao rendimento do trabalho em salários mínimos a população 

com deficiência sempre teve salário inferior em comparação à população sem 

deficiência (IBGE, 2010). 
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1.3. A INCLUSÃO DE PcD NO MERCADO DE TRABALHO 

 

 

Para tornar as PcD profissionais autônomos na execução de suas atividades 

laborais assegurando igualdade de oportunidades no mercado de trabalho é 

necessário que haja aprendizado e desenvolvimento pleno resultantes de uma 

educação sólida e de uma reabilitação eficiente. 

Além das responsabilidades da educação e da reabilitação, faz-se 

necessário o surgimento de leis que ampararem e promovam a inserção de PcD ao 

universo laboral. 

No Brasil, como em outros países, existe a Lei de Cotas (8.213/91), que 

estabelece que as empresas privadas reservem vagas para PcD 

(BRASIL,1990;1991) e a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que define em 

até 20% o percentual de vagas em concursos públicos. 

Logo, esses dispositivos legais brasileiros atendem a declaração dos direitos 

de pessoas com deficiência aprovada em dezembro de 1975 pela ONU, em seu 

artigo 7° que afirma que toda a PcD tem direito a realizar trabalho e a remuneração. 

“As pessoas portadoras de deficiência têm direito a segurança econômica e 
social, e, especialmente, a um padrão condigno de vida. Conforme suas 
possibilidades também têm direito a realizar trabalho produtivo e a 
remuneração, bem como de participar de organizações de classe.” (Art. 7º, 
Declaração dos Direitos dos Portadores de Necessidades Especiais, 1975). 

Mesmo com a entrada da entrada da lei do sistema de cotas no mercado de 

trabalho poucas mudanças foram notadas. A Figura 2 apresenta que ao longo dos 

anos tem ocorrido um decréscimo na contratação dos funcionários com deficiência 

através da Figura 2 da relação Anual de Informações Sociais (RAIS):  

 

 

Figura 2 - Distribuição da contratação de trabalhadores formais com deficiência nos anos de 2007, 
2008 e 2009. 
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Em 2014, a Isocial, uma das maiores empresas que trabalha com 

recrutamento e seleção de PcD, divulgou um relatório de uma pesquisa realizada 

com a Catho consultoria que um problema que acontecia por parte das empresas 

era a preocupação em cumprir a meta essencialmente numérica estabelecida pela 

Lei de Cotas e a falta de critérios, no momento da contratação, por parte dos 

gestores em verificar a real capacidade de candidatos com deficiência na execução 

das atividades, pois quando uma pessoa com deficiência era contratada suas 

funções laborais estavam relacionadas apenas a cargos operacionais (ISOCIAL, 

2014).  

Segundo Ribas (1985), a maior dificuldade encontrada pelos deficientes para 

a sua entrada no mercado de trabalho é o preconceito e a visão dos gestores a 

respeito de PcD como colaboradores improdutivos e sem valor. 

O mercado de trabalho é competitivo e por isso mesmo segregativo para 
todos. A rotatividade da mão-de-obra desqualificada é intensa, jogando à 
margem das empresas um exército de pessoas que mais do ninguém 
precisa trabalhar para manter a vida. Deste exército fazem parte os 
considerados menos aptos. [...] para os empresários e para o Estado os 
deficientes estão incluídos entre os menos aptos (RIBAS, 1985 p.85-86).  

Segundo Junior (2004), a inclusão de pessoas com deficiência em 

ambientes corporativos ainda é uma questão de adaptação das organizações. 

No que se refere à empresa ela deve se preocupar com a adequação do 
ambiente de trabalho, garantido a perfeita acessibilidade, adaptando o local, 
as instalações e desenvolver um efetivo treinamento para que o portador de 
deficiência possa ser um empregado produtivo (JUNIOR, 2004, p. 31). 

O mercado de trabalho, no passado, pode ser comparado a um campo de 
batalha, de um lado as pessoas com deficiência e seus aliados 
empenhando-se arduamente para conseguir alguns empregos e de outro, 
os empregadores, praticamente despreparados e desinformados sobre a 
questão da deficiência, recebendo ataques furiosos por não preencherem 
as vagas com candidatos portadores de deficiência tão qualificados quanto 
os candidatos que não possuem necessidades especiais (SASSAKI, 2003, 
p. 59). 

É necessário fazer a inclusão de PcD e não a sua integração (como já 

apresentada anteriormente a diferença entre os termos) na equipe de trabalho, 

conforme apresenta Sassaki (2006, p.33): 

A integração tinha e tem o mérito de inserir a pessoa com deficiência na 
sociedade, sim, mas desde que ela esteja de alguma forma capacitada a 
superar as barreiras físicas, programáticas e atitudinais nela existentes. Sob 
a ótica dos dias de hoje, a integração consistiu em um esforço unilateral tão 
somente da pessoa com deficiência e seus aliados (a família, a instituição 
especializada e algumas pessoas da comunidade que abracem a causa da 
inserção social), sendo que estes tentam torná-la mais aceitável no seio da 
sociedade. Isto reflete o ainda vigente modelo médico da deficiência 
(SASSAKI, 2006, p. 33).   
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É importante mencionar que inclusão é diferente de integração: 

Esses termos têm significados diferentes para o movimento das PcD. 
Exemplos: Inclusão significa inserção total e incondicional (crianças com 
deficiência não precisam "se preparar" para ir à escola regular); na 
integração, a inserção é parcial e condicional (crianças "se preparam" em 
escolas ou classes especiais para estar em escolas ou classes regulares); 
na inclusão, a sociedade se adapta para atender às necessidades das 
pessoas com deficiência e, com isso, se torna mais atenta às necessidades 
de TODOS; na integração, as pessoas com deficiência se adaptam às 
necessidades dos modelos que já existem na sociedade, que faz apenas 
ajustes; a inclusão, defende o direito de TODAS as pessoas, com e sem 
deficiência (RIO GRANDE DO SUL, 2011). 

Mattos (2002) ressalta a importância da conscientização da existência da 

diversidade na sociedade moderna: 

Observamos que a sociedade possui uma visão de homem padronizada e 
classifica as pessoas de acordo com essa visão. Elegemos um padrão de 
normalidade e nos esquecemos de que a sociedade se compõe de homens 
diversos, que ela se constitui na diversidade, assumindo de outro modo as 
diferenças (MATTOS, 2002, p.1).  

A acessibilidade é uma abordagem recente que ainda deve ser refletida pela 

sociedade e fiscalizada fortemente pelos órgãos públicos que precisam dar 

condições iguais a todos os empregados no âmbito do trabalho. 

A acessibilidade não é só permitir que PcD tenham acesso a bens comuns, 

produtos e serviço no ambiente corporativo, é promover a política de inclusão 

realizando adequações físicas e políticas por parte das organizações. 

Uma empresa inclusiva é aquela que acredita no valor da diversidade 
humana, contempla as diferenças individuais, efetua mudanças 
fundamentais nas práticas administrativas, programa adequações no 
ambiente físico e nos instrumentos de trabalho, treinem todos os recursos 
humanos na questão da inclusão (SASSAKI, 1997, p. 6). 

A acessibilidade, segundo Sassaki (2006), é uma adequação das estruturas 

a fim de facilitar a inclusão das pessoas com deficiência e oferecer uma melhora na 

qualidade de vida e permitir que PcD sejam parte de todo o processo de 

desenvolvimento da empresa dando lhe condição de interagir com todos os setores 

da organização. 

A acessibilidade pode ser dividida em acessibilidade arquitetônica, 

acessibilidade comunicacional, acessibilidade metodológica, acessibilidade 

instrumental, acessibilidade programática e acessibilidade atitudinal e qualquer 

barreira encontrada dentro da organização por parte de seus colaboradores será um 

obstáculo que comprometerá o desenvolvimento que afetará toda a equipe 

(SASSAKI, 2005). 
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A partir da década de 90, PcD começaram a presenciar de forma mais ativa 

o convívio e a inclusão social, mesmo que às vezes dando uma idéia de “inclusão 

forçada”, Inclusão esta, que se baseia na lei do sistema de cotas para incluir nas 

organizações pessoas com deficiência e eliminar “barreiras” a fim de garantir acesso 

a bens, serviço e educação (Sassaki,2003). 

 Segundo Sassaki (2001), a adaptação dos trabalhadores era o 

enfrentamento de alguns paradigmas dentre os quais se destacam: 

 Admissão e contratação, desde que tivessem qualificação profissional e 

que não fosse preciso alterar o ambiente da empresa e seu espaço físico; 

 Pessoas com deficiência eram selecionadas e colocadas em órgãos 

públicos ou empresas privadas que concordavam em fazer pequenas 

adaptações no posto de trabalho; 

 Pessoas com deficiência eram colocadas em setores exclusivos, 

segregativos, com ou sem modificações, muitas das vezes afastadas do 

contato com o público. 

Outra característica considerada segregativa é a relação de trabalho 
marcada pela categoria. Esse tipo de relação inicia-se pelo próprio processo 
de seleção e contratação, que são realizados em grupos e de forma 
diferenciada dos demais trabalhadores. A contratação realizada pela 
categoria pode ser também observada se a pessoa portadora de deficiência 
é contratada para realizar uma determinada função conforme a sua 
deficiência. Como exemplos [...]: a contratação dos “surdos” vista como uma 
possibilidade para se realizar um trabalho em um ambiente com muito ruído, 
a dos “cegos” para trabalhos que exigem sensibilidades táteis e a do 
“deficiente mental” para trabalhos repetitivos. A procura pela maior 
produtividade faz com que a empresa selecione as pessoas conforme sua 
deficiência e a possibilidade de tirar proveito da deficiência numa função 
pré-definida (BAPTISTA, 2002, p. 117). 
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2. AS BARREIRAS 

 

De acordo com Guimarães (1995): 

Já está comprovado por vários estudos e experimentações que a inclusão 
se manifesta pela transformação das atitudes, do comportamento, da 
administração, do atendimento e da organização físico-espacial ao longo do 
tempo. Inclusão se manifesta, então, através da acessibilidade. 
Acessibilidade é um processo de transformação do ambiente e de mudança 
da organização das atividades humanas que diminui o efeito de uma 
deficiência. Esse processo se desenvolve a partir do reconhecimento social 
de que a deficiência é resultante do grau de maturidade de um povo para 
atender os direitos individuais de cidadania plena. 

Entretanto para se promover acessibilidade é necessária à identificação e 

eliminação dessas barreiras.  

Muitas pessoas com deficiência não podem ter acesso aos logradouros 
turísticos e aos empregos disponíveis no setor, porque existem, nos 
ambientes de lazer, recreação e turismo do país, os seis tipos de barreiras 
(SASSAKI, 2003, p.35). 

Sassaki (2006) acrescente que a eliminação dessas barreiras, 

principalmente as físicas, programáticas e atitudinais são necessárias, a fim de que 

pessoas com deficiências possam ter acesso a serviços e bens necessários ao seu 

desenvolvimento social e profissional. 

 

2.1. ARQUITETÔNICAS 

 

Pessoa com deficiência tem encontrado dificuldade de acesso em ambientes 

internos e externos das organizações, devido à falta de acessibilidade e obstáculos 

que se apresentam nestes espaços. 

As barreiras arquitetônicas estão sendo “eliminadas” devida a Lei no 10.098, 

de 19 de dezembro de 2000 que estabelece que todos têm direito à acessibilidade. 

I – acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com 
segurança e autonomia, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, 
das edificações, dos transportes e dos sistemas e meios de comunicação, 
por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida; 
II – barreiras: qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o acesso, 
a liberdade de movimento e a circulação com segurança das pessoas, 
classificadas em: 
a) barreiras arquitetônicas urbanísticas: as existentes nas vias públicas e 
nos espaços de uso público; 
b) barreiras arquitetônicas na edificação: as existentes no interior dos 
edifícios públicos e privados; 
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c) barreiras arquitetônicas nos transportes: as existentes nos meios de 
transportes; 
d) barreiras nas comunicações: qualquer entrave ou obstáculo que dificulte 
ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens por 
intermédio dos meios ou sistemas de comunicação, sejam ou não de massa 
(BRASIL, 2000). 

Essas barreiras fazem com que a pessoa com deficiência tenha sua 

circulação limitada para utilizar os seus bens e serviços como trabalho, lazer e 

educação. De acordo com a NBR 9050, as organizações devem oferecer calçadas 

rebaixadas no entorno do estabelecimento, balcões e mesas de acordo com as suas 

necessidades, computadores adaptados, elevadores com portas largas para 

circulação de  PcD, rampas acessíveis em Parques, shoppings, teatros e cinemas 

que permitam a sua circulação sem obstáculos ou barreiras.  

Nas edificações de uso coletivo, a garantia de acessibilidade está sujeita à 
eliminação completa das barreiras arquitetônicas, tal como determinam a 
ABNT NBR 9050/2004 e o Decreto lei nº. 5296, de Dezembro de 2004, que 
regulamenta as leis federais e municipais – o acesso de pessoas portadoras 
de deficiência a edificações, espaços, mobiliários e equipamentos urbanos. 
O investimento em acessibilidade é a forma de garantir o direito de ir e vir 
com segurança e autonomia a uma expressiva parcela da sociedade, 
permitindo seu fortalecimento social, político e econômico (ARAUJO, 1994; 
GUIMARÃES, 1995). 

 

2.2. ATITUDINAIS 

 

As barreiras atitudinais, são ações preconceituosas e sem conhecimento em 

relação à pessoa com deficiência.  

Essas barreiras também podem se apresentar sob a forma de bullyng, que é 

a representação do preconceito que vem denegrir ou expor a pessoa com 

deficiência de forma vexatória. As barreiras atitudinais, segundo Amaral (1998 p. 

17): 

São anteparos nas relações entre duas pessoas, onde uma tem uma 
predisposição desfavorável em relação à outra, por ser esta 
significativamente diferente, em especial quanto às condições preconizadas 
como ideais. 

A discriminação segundo o Ferreira (1995) é o ato de diferenciar, discernir, e 

estabelecer diferenças, tratar de modo desigual ou injusto com base em preconceito 

de alguma ordem.  

A discriminação pode se materializar de várias formas: 
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Discriminação visível é o ato se manifestar de forma explícita um tipo de 

exclusão, como exemplo a anteposição clara da matrícula de uma criança com PcD 

na escola ou de deficiente em idade ativa no mercado de trabalho. A discriminação 

invisível pode se manifestar pela subalternidade, superproteção ou pelo 

impedimento da PcD executar determinadas tarefas, fruto da baixa credibilidade na 

capacidade da PcD. Outras formas de discriminação: 

Discriminação negativa acontece quando se dá um tratamento diferenciado 
visando menosprezar uma pessoa ou um grupo social, impedindo sua 
participação social em condições de igualdade ou provocando 
constrangimento. Entretanto, quando a discriminação – ou o tratamento 
diferenciado – objetiva equiparar as oportunidades do sujeito da 
discriminação negativa como uma forma de garantir sua igualdade de 
direitos, a discriminação torna-se então positiva. As ações afirmativas no 
cenário atual da educação brasileira – por exemplo, as cotas para negros, 
estudantes da rede pública e pessoas com deficiência nas instituições de 
ensino superior – constituem ações que se propõem a minimizar as 
desigualdades existentes entre grupos discriminados através de políticas 
públicas compatíveis. As ações afirmativas devem ser aplicadas pelo 
período de tempo necessário para acelerar mudanças sociais e provocar 
rápido impacto no que diz respeito às garantias de direitos, mas não para 
sempre, como muitos acreditam (UNESCO, 2009). 

As ações afirmativas são medidas especiais e temporárias, tomadas ou 
determinadas pelo Estado, espontânea ou compulsoriamente, com o 
objetivo de eliminar desigualdades historicamente acumuladas, garantindo a 
igualdade de oportunidades e tratamento, bem como de compensar perdas 
provocadas pela discriminação e marginalização, decorrentes de motivos 
raciais, étnicos, religiosos, de gênero e outros. Portanto, as ações 
afirmativas visam combater os efeitos acumulados em virtude das 
discriminações ocorridas no passado (GTI, 1997 apud SOUZA NETTO, 
2005). 

Cavalcante (2001) acrescenta: 

Os portadores de deficiência não necessitam de medidas preferenciais, mas 
sim de remoção das barreiras que impedem a sua inserção no mercado de 
trabalho, mas por não haver uma integração eficiente desses três pontos 
(qualificação profissional, habitação e reabilitação, estímulos financeiros) no 
Brasil, uma grande parte dos portadores de deficiência é pedinte de ruas e 
trabalham na economia informal, como: camelôs distribuidores de 
propaganda nos semáforos etc., estando, via de regra, fora do mercado 
formal de trabalho e sem a proteção do sistema de seguridade social. 

Stil (1990 apud SASSAKI, 1997, p. 28) esclarece: 

Uma das razões pelas quais as pessoas deficientes estão expostas à 
discriminação é que os diferentes são frequentemente declarados doentes. 
Este modelo médico da deficiência nos designa o papel desamparado e 
passivo de pacientes, no qual somos considerados dependentes do cuidado 
de outras pessoas, incapazes de trabalhar, isentos dos deveres normais, 
levando vidas inúteis, como está evidenciado na palavra ainda comum 
‘inválido’ (“sem valor”, em latim). 

Para romper as barreiras atitudinais não é tão fácil assim, pois algumas 

barreiras são eliminadas com legislações, políticas públicas ou com determinações 

superiores, outras não, ou seja, preconceitos fazem parte do cotidiano das pessoas 
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e foram criados e perpetuados socialmente, portanto refazer seus conceitos e suas 

percepções faz parte de um trabalho hercúleo, sendo necessária a apresentação e 

discussão da temática com a participação de pessoas especializadas no assunto 

seja na escola, na família ou no trabalho.  Em Pastore (2000), destaca-se que: 

Modernamente, é consenso que a criação de condições adequadas para a 
vida dos portadores de deficiência é de responsabilidade de toda a 
sociedade. O Brasil possui vários dispositivos legais de âmbito federal, 
estadual e municipal dentro dessa filosofia. Mas entre legislar e acontecer 
vai uma grande distância. 

Além disso, por meio desse tipo de barreira, surgem outras barreiras, tais 

como as barreiras arquitetônicas, informacionais, comunicacionais e educacionais. 

A falta de profissionais que saibam gerir um programa de tratamento 

igualitário dentro das organizações ainda é incipiente, pois não basta só oferecer a 

vaga para PcD e sim conceber, implantar, acompanhar e implementar um programa 

que auxilie a empresa na mudança de paradigmas. É necessário instruir todo o 

corpo funcional, investindo em ações e quebra de preconceitos, por meio da 

realização de palestras e debates a fim de promover a sensibilização e 

conscientização de todos os membros da equipe para a inclusão do PcD, mostrando 

que com a política da diversidade toda a empresa tende a se fortalecer e também a 

se humanizar. 

Logo, barreiras devem ser diluídas e ações aplicadas para correção das 

fragilidades encontradas.  

Independentemente do lócus das barreiras, elas devem ser identificadas 
para serem enfrentadas, não como obstáculos intransponíveis e sim como 
desafios aos quais nos lançamos com firmeza, com brandura e muita 
determinação (CARVALHO, 2006, p.128). 

  

2.3. COMUNICACIONAIS 

 

Hoje, se torna cada vez mais imprescindível uma boa relação dentro da 

empresa por meio do processo da comunicação. Novas tecnologias e ferramentas 

ajudam no processo entre receptor e transmissor e é por meio deste meio que a 

organização irá estabelecer suas ações e definir a estratégia para o posicionamento 

dela no mercado. 
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As organizações buscam um novo sistema para o relacionamento 
empregador/empregado, em que a colaboração e a vantagem mútua                            
passam a ser a essência da organização. As quais podem criar flexibilidade, 
elasticidade, agilidade e criatividade, sendo estas as qualidades 
fundamentais das organizações do século XXI (LOPES, 2006). 

A acessibilidade comunicacional nas organizações deve ser promovida 

também de forma a atender as PcD, principalmente quando há deficiência visual, 

auditiva ou mesmo oral entre os membros da equipe. Desta forma, se faz cada vez 

mais necessária à diminuição das barreiras comunicacionais que possam se 

apresentar de ordem mecânica, fisiológica ou psicológica.  

As barreiras mecânicas ou físicas estão relacionadas com equipamentos, 

maquinários ou inadequação do ambiente de trabalho prejudicando a transmissão 

ou recepção da comunicação na organização e também estão relacionadas com a 

fala ou surdez. 

As barreiras fisiológicas dizem a respeito de problema relacionados com a 

articulação da pessoa com deficiência auditiva ou não oralizada.  

As barreiras psicológicas são estereótipos ou preconceitos em relação à 

pessoa com deficiência que acabam afetando na comunicação dentro da 

organização.  

Algumas empresas têm procurado se adaptar para gerar um canal de 

comunicação e atender ao colaborador com deficiência e para que isso ocorra, 

deve-se investir na capacitação de gestores e colaboradores utilizando-se de 

intérprete de libras (língua brasileira de sinais), avisos e teclados em braile, software 

para ampliação de textos, notebook e computadores com teclados sonoros, bem 

como outras ferramentas de comunicação. 

Segundo Sassaki (2005), as barreiras que interferem no processo 

comunicativo são as de comunicação interpessoal (face-a-face, língua de sinais, 

linguagem corporal, linguagem gestual, etc.), de comunicação escrita (jornal, revista, 

livro, carta, apostila, etc., incluindo textos em braile, textos com letras ampliadas 

para quem tem baixa visão, notebook e outras tecnologias assistivas para a 

promoção da comunicação) e de comunicação virtual. 

As tecnologias assistivas (TA) refere-se ao conjunto de produtos (recursos, 

equipamentos e ferramentas), cuja finalidade é de auxiliar as PcD a executar suas 

tarefas com independência (Tecnologia, 2010), oportunizando-lhes capacidade 

funcional para o cumprimento de suas atividades diárias. Galvão e Damasceno 

http://www.dgz.org.br/fev14/Art_05.htm#R1


33 

 

(2002) apresentam algumas formas de TA que melhora o processo de comunicação 

oral, visual e etc.: 

Para pessoas que possuem deficiência visual existem softwares que podem 

ser baixados gratuitamente e também hardware (componentes eletrônicos) que 

permitirão a usabilidade por parte de PcD às Tecnologia de Informação e 

Comunicação (TIC), como por exemplo: o computador em Braille, impressora de 

relevos táteis, o teclado falante, o leitor da tela que transforma caracteres em áudio, 

além do ampliador de tela, que maximiza conteúdo expostos na tela permitindo o 

acesso a informação. 

Pessoas que possuem deficiência auditiva podem ser contratadas em 

atividade que use computador, por haver substituição de sons por efeitos visuais. É 

importante mencionar que segundo os dados do Centro de Integração Empresa 

Escola (CIEE), há um número considerável de estudantes surdos aguardando 

oportunidade de trabalho e que a maior dificuldade dessas PcD é a falta de 

profissionais em Libras (Língua Brasileira de Sinais) para a comunicação. 

No Quadro 2 estão listados alguns programas para minimizar as barreiras 

comunicacionais dentro das organizações. 

 

PROGRAMAS LINK FUNÇÃO 

Dos Vox  http://intervox.nce.ufrj.br/dosvox 
 

 

Permite com que pessoas 
cegas utilizem o PC de 
forma escrita e sonorizada. 

 Virtual Vision 5 
 

http://www.micropower.com.br 
 

 

Possibilita as PcD a leitura 
de textos e planilhas com 
sintetizador de voz. 

2nd Speech 
Center 

http://www.2ndspeechcenter.com Possibilita a transformação 
de textos para som. 

OCR Openbook http://hj.com 
 

Realiza captura de textos e 
converte para áudio. 

Braille Fácil http://intervox.nce.ufrj.br/brfacil 
 

Realiza a conversão e 
impressão de textos em 
braile. 

Braille translator http://www.brailletranslator.org/ Permite a conversão de 
textos convencionais para o 
braile. 

Tradutor Libras http://www.rybena.com.br Realiza conversão textos 
convencionais para língua 
brasileira de sinais (Libras). 

Quadro 2 - Relação de alguns programas de acessibilidade para PcD nas organizações. 
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2.4. METODOLÓGICAS 

 

São métodos e técnicas de estudo (escolar) adequados a educação formal, 

ao trabalho (profissional), a ação comunitária (social, cultural, artística etc.), a 

educação dos filhos (familiar) (RIO GRANDE DO SUL, 2011). Para esclarecer 

melhor, seguem alguns exemplos: 

 estudo – adaptações curriculares, aulas baseadas nas inteligências 

múltiplas, uso de todos os estilos de aprendizagem, participação do todo 

de cada aluno, novo conceito de avaliação de ensino e aprendizagem, 

novo conceito de educação, novo conceito de logística didática, etc. 

 trabalho - métodos e técnicas de formação e desenvolvimento de 

recursos humanos, ergonomia, novo conceito de fluxograma, 

empoderamento, etc. 

 ação comunitária - metodologia social, cultural, artística, etc. baseada em 

participação ativa. 

 educação dos filhos - novos métodos e técnicas nas relações familiares, 

etc. 

Sassaki (2005) sugere a inserção de novas metodologias na execução de 

serviços por meio de instruções baseadas nas inteligências múltiplas, uso de todos 

os estilos de aprendizagem, novos conceitos de aprendizagem e de avaliação de 

conhecimentos e habilidades etc. 

No Brasil, a expressão “Tecnologia Assistiva”, já mencionada anteriormente, 

com frequência é utilizada ao lado das expressões “Ajudas Técnicas” e “Tecnologia 

de Apoio”. Alguns autores consideram que as expressões “Tecnologia Assistiva” ou 

“Tecnologia de Apoio” se refiram a um conceito mais amplo, que abranja tanto os 

dispositivos, quanto os serviços e metodologias, enquanto que a expressão “Ajudas 

Técnicas” se refira apenas aos recursos, aos dispositivos de “Tecnologia Assistiva” 

(GALVÃO FILHO in MACHADO, 2009). 

Entende-se por ajudas técnicas qualquer produto, instrumento, estratégia, 
serviço e prática utilizada por pessoas com deficiência e pessoas idosas, 
especialmente, produzido ou geralmente disponível para prevenir 
compensar, aliviar ou neutralizar uma deficiência, incapacidade ou 
desvantagem e melhorar a autonomia e a qualidade de vida dos indivíduos 
(PORTUGAL, 2007). 

O Comitê de Ajudas Técnicas (2006) define como TA: 



35 

 

Tecnologia Assistiva é uma área do conhecimento, de característica 
interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, 
práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade, relacionada à 
atividade e participação, de pessoas com deficiência, incapacidades ou 
mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de 
vida e inclusão social. 

Entretanto, está ausente, na legislação brasileira a ideia de Serviços de 

Ajudas Técnicas, de metodologias e práticas, que vai além das ferramentas e 

dispositivos, o que é uma limitação em relação a outras concepções mais amplas 

encontradas em outros países e que favorecem melhor uma abordagem 

interdisciplinar do estudo, da pesquisa e do desenvolvimento, nessa área de 

conhecimento. Exemplos disso são os decretos 3298/1999 e o 5296/2004 que 

tratam ajudas técnicas produtos, instrumentos, equipamentos ou a tecnologia 

adaptados, somente (GALVÃO FILHO in MACHADO, 2009). 

 

2.5. INSTRUMENTAIS 

 

São barreiras em instrumentos, utensílios e ferramentas de estudo, de 

trabalho, de lazer ou recreação. 

Algumas TA foram apresentadas no item 2.3 para pessoas que possuem 

deficiência visual, mas podem ser aplicadas para outros tipos de deficiência, 

conforme Galvão e Damasceno (2002). 

Um exemplo é o uso de TA para pessoas que possuem deficiência motora 

nos membros superiores, o uso do teclado pode atrapalhar e, em muitos casos, é 

necessário apenas um suporte que ofereça a sustentação de braços, mãos ou 

dedos. Exemplo: Colmeia para teclado (caixa transparente com furos que irão 

impedir toques involuntários em teclas indesejadas), teclado virtual na tela (serão 

usados pelo mouse). 

Ao contratar um PcD é preciso recorrer as TA para adequar o colaborador 

ao trabalho, é necessário adquirir a ferramenta observando e respeitando a 

especificidade existente na deficiência da pessoa. 

De acordo com ISO 9999 (2002) a TA estão classificadas em categorias 

como objetos funcionais e didáticos e seus recursos e técnicas são aplicados em 

vários países. 
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Recursos são todo e qualquer item, equipamento ou parte dele, produto ou 
sistema fabricado em série ou sob medida utilizado para aumentar, manter 
ou melhorar as capacidades funcionais das pessoas com deficiência. 
Serviços são definidos como aqueles que auxiliam diretamente uma pessoa 
com deficiência a selecionar, comprar ou usar os recursos acima definidos 
(ADA, 2014). 

São exemplos de instrumentos e utensílios de: 

 estudo - lápis, caneta, transferidor, régua, teclado de computador, 

materiais pedagógicos, 

 trabalho - ferramentas, máquinas, equipamentos, 

 atividades da vida diária - tecnologia para comunicar, fazer a higiene 

pessoal, vestir, comer, andar, tomar banho etc., 

 lazer, desporto e recreação - dispositivos que atendam às limitações 

sensoriais, físicas e mentais etc. 

 

2.6. PROGRAMÁTICAS 

 

São barreiras apresentadas em políticas públicas (leis, decretos, portarias) e 

normas ou regulamentos (institucionais, empresariais etc.). 

As organizações devem refletir e estabelecer normas de serviço, avisos, 

notícias, manuais operacionais que façam a inclusão de PcD, sem barreiras 

invisíveis.  
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3. MEIOS DE HOSPEDAGEM E ACESSIBILIDADE 

 

Segundo a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, 

ratificada em 2009, qualquer pessoa com deficiência deve ter as mesmas condições 

de acesso a serviços que uma pessoa sem deficiência e quem deve assegurar 

prioritariamente esse direito é o Estado, conforme prevê a Constituição. 

E quando o assunto é acessibilidade dentro das organizações públicas (e o 

que se dirá as de natureza privada), ainda há muito a ser feito pela pessoa com 

deficiência, foi o que detectou uma pesquisa realizada em todas as prefeituras do 

Brasil pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2010 (BRASIL, 

2010).  

Quase metade (42,6%)  das prefeituras das cidades brasileiras não possuía 

qualquer item de acessibilidade para pessoas com deficiência em seus prédios. Dos 

13 itens listados que asseguram acessibilidade, apenas 3,8% das prefeituras 

apresentavam seis ou mais deles. Ainda segundo os dados, 22,3% dos prédios das 

prefeituras tinham apenas um tipo de estrutura voltada para deficientes, estrutura 

que vai desde uma equipe preparada até um banheiro adaptado. Já com dois tipos 

de estrutura apareciam 14,7% das prefeituras e com três tipos, 8,4%. Os percentuais 

de prédios com mais de quatro itens de acessibilidade eram ainda menores: 5,4% 

deles têm quatro itens e 3%, cinco. Apenas 290 prefeituras (5,2% do total) permitiam 

acesso a pessoas acompanhadas de cão-guia e 219 (3,9% do total) sedes possuíam 

piso tátil. Ressalta-se ainda que a falta de itens de acessibilidade não era 

compensada por um atendimento pessoal especializado aos deficientes: somente 

316 municípios declararam possuir pessoas capacitadas para tal atendimento 

(BRASIL, 2010). 

Esse mesmo estudo refere que no Brasil, 3.759 municípios (67,5% do total) 

possuíam algum tipo de intervenção na área dos direitos das pessoas com 

deficiência. As principais intervenções municipais foram: garantia ou melhoria de 

acessibilidade a espaços públicos de esporte e lazer, em 2.297 municípios (61,1% 

dos municípios com políticas para pessoas com deficiência); distribuição de órteses 

e próteses, em 1.911 municípios (50,8%); geração de trabalho e renda ou inserção 

no mercado de trabalho, em 1.349 municípios (25,9%); garantia ou melhoria de 

http://www.ibge.gov.br/home/
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acessibilidade do transporte público, em 1.013 municípios (26,9%). Destaca-se que 

apenas 97 municípios possuíam legislação que assegurasse o ingresso de cão-guia 

em espaços cultural, artístico e desportivo. 

No que concerne ao turismo, objeto de estudo desse trabalho de conclusão 

de curso, em relação às pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida é que, 

atualmente, não existem condições de acessibilidade condizentes. Projetar a 

igualdade social pressupõe garantir a acessibilidade a todos, independentemente 

das diferenças, e entender a diversidade como regra e não com exceção. Nessa 

reflexão, surge um novo paradigma, em que esses valores agregados conduzem a 

acessibilidade a uma cultura na qual as necessidades das pessoas com deficiência 

e com restrição de mobilidade assumem um caráter estratégico de ação efetiva do 

Estado. Nesse caso, é responsabilidade do Ministério do Turismo promover a 

acessibilidade e tratar o assunto em função da abrangência do setor que engloba 

prestação de serviços, equipamentos e atividades turísticas, e outras áreas, direta e 

indiretamente (BRASIL, 2006). 

De acordo com o material do Ministério do Turismo do Brasil denominado 

“Turismo e Acessibilidade: manual de orientações” (BRASIL, 2006), os Governos, 

Estados e Municípios devem criar ferramentas a fim de fortalecer os direitos das 

pessoas com deficiência nos ambientes turísticos e os gestores das empresas 

devem criar espaços acessíveis para todos os cidadãos. O manual aplica-se a 

edificações de uso público ou coletivo, a vias, praças, logradouros, parques e 

demais espaços e equipamentos de uso público; aos veículos de transporte coletivo 

(ônibus urbanos e interurbanos, vans, microônibus, trens urbanos e interurbanos, 

embarcações fluviais e marítimas, e aeronaves); e a portais e endereços eletrônicos 

destinados à prestação de serviços turísticos. 

No que diz a respeito aos hotéis existe um conjunto de regras e normas que 

deve ser seguido, conforme a Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT 

NBR 9050 de 2004 que traz informações sobre acessibilidade a edificações, 

mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, inclusive para hotéis. Para um hotel 

ser considerado acessível às necessidades de hóspede e colaboradores com 

deficiência, é necessário que a área externa do empreendimento tenha rampas de 

acesso com medidas padronizadas, piso tátil, rotas acessíveis, calçadas regulares e 

táteis, vagas para cadeirantes sinalizadas e com medidas padronizadas e na área 

interna tenha corredores amplos, equipamentos para acesso em toda a extensão do 
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hotel, sanitários e banheiros adaptados, móveis adaptados. É bom lembrar que as 

mesmas normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das 

pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida que norteia a estada do 

hóspede, também ajudará os seus colaboradores com deficiência no exercício de 

suas atividades laborais.  

Ações igualitárias se dão para humanizar o serviço hoteleiro, tanto para 

hóspede como para colaboradores e investir em acessibilidade no empreendimento 

fará com que as empresas encontrem um nicho promissor de mercado. Os hotéis 

precisam oferecer a estrutura necessária para que os colaboradores com deficiência 

possam exercer as mesmas atividades daqueles que não possuam qualquer 

limitação dentro do mesmo ambiente. 

Segundo Fleury (2000), no espaço corporativo muito tem se falado a 

respeito da diversidade humana dentro das organizações e o que se pode fazer para 

que a empresa tenha mais valor agregado a sua marca. As organizações têm 

buscado um crescimento do turismo acessível e criado diferenciais para fidelizar os 

seus clientes e fortalecer a competitividade.  

Segundo a empresa do ramo hoteleiro Villa Bella, investir em acessibilidade 

melhora a imagem de sua marca, pois quando um hóspede percebe que está sendo 

atendido por um funcionário com deficiência, ele constata que naquele hotel existe a 

humanização do serviço (BENGALA LEGAL, 2012). 

Segundo o diretor do hotel Villa Bella, Roger Baqui:  

“O projeto que começou ainda em 1987 culminou em um estabelecimento 
pioneiro no país. Entendi que era necessário garantir a acessibilidade, e 
convenci arquitetos e engenheiros a darem início ao projeto. Em 2004 o 
hotel se tornou 100% acessível”, disse o diretor do estabelecimento. 

O diferencial em relação a outros hotéis acessíveis é a convergência entre 
os equipamentos e o atendimento, garante o executivo. Os recepcionistas 
conversam com os clientes para identificar do que eles precisam ainda 
durante a reserva. Muitos hóspedes dizem nunca ter visto algo parecido 
(BENGALA LEGAL, 2012).  

Neste mesmo hotel, a cada seis meses, os funcionários passam por um 

treinamento para melhor atender os hóspedes com deficiência. O objetivo é evitar 

constrangê-los. “Há um funcionário fluente em libras que fica à disposição até para 

conversar, se o cliente quiser.  

Na fachada do hotel já é possível perceber a característica do 

estabelecimento. Um estacionamento próprio para pessoas de deficiência é 

localizado logo ao lado da porta de entrada. Há um computador adaptado para os 
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hóspedes acessarem a internet. Rampas e elevadores dão acesso aos quartos e às 

áreas de acomodação. 

A preocupação com acessibilidade também está presente em áreas de 

recreação, com uma cadeira que leva o hóspede para dentro da piscina e uma barra 

para a locomoção na água e nos restaurantes a presença de cardápios em braile. 

Recentemente o estabelecimento investiu na compra de uma van adaptada para o 

transporte dos cadeirantes. 

O primeiro andar do hotel é todo adaptado para cadeirantes e também 

atende às necessidades de pessoas com deficiência visual e auditiva, com 

equipamentos específicos, como um telefone que converte voz em texto e vice-

versa, além de material em braile. 

Na Figura 3 nota-se o banheiro do Hotel Villa Bella totalmente adaptado para 

as  PcD. 

 

Figura 3 - Banheiro adaptado hotel Villa Bela. 
Fonte: BENGALALEGAL, 2012. 

Acessibilidade de acordo com as normas técnicas é um assunto novo e bem 

mais amplo e vai além das empresas colocarem pessoas com deficiência na sua 

brigada de trabalho. 

Segundo Resende (2004), é primordial que a pessoa com deficiência tenha 

acesso aos bens comuns e a sua integração está diretamente ligada a adequação 

da sociedade. 
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[...] Particularmente para elas (pessoas com deficiência), a acessibilidade ao 
espaço é um dos itens de maior importância para o pleno respeito de suas 
individualidades. (...) A prática tem mostrado que algumas limitações e 
incapacidades na vida de uma pessoa com deficiência advêm da 
inadequação do meio e da falta de oportunidades de que dispõe a 
comunidade em geral [...]. (RESENDE, 2004, p. 41-42) 

 

3.1. CALÇADAS 

 

Os pisos das calçadas, de acordo com a NBR 9050 (2014), devem ser 

regulares, estáveis e possuir material antiderrapante para que não gere qualquer 

dolo ou dano ao pedestre e os pisos de alerta (tátil), para as  PcD. 

Segundo a Lei nº. 3.670, de 29 de outubro de 1999 e a Lei Complementar 

n.º117, de 20 de Junho de 2008 (CARVALHO, 2009) as calçadas deverão ser 

construídas de maneira contínua, revestidas de material antiderrapante, sem 

degraus ou obstáculos que prejudiquem a circulação das pessoas.  

Calçada tátil é um piso que dá autonomia e auxilia a pessoa com deficiência 

e de baixa visão. 

O piso tátil de alerta é conhecido popularmente como “piso de bolinha”. Sua 

função, como o próprio nome já diz, é alertar. Por isso é instalado em início e 

término de escadas e rampas; em frente à porta de elevadores; em rampas de 

acesso às calçadas ou mesmo para alertar quanto a um obstáculo que o deficiente 

visual não consiga rastrear com a bengala (FROTA, 2009). 

Os acessos ao hotel devem prover um lugar seguro onde as pessoas 

possam caminhar sem nenhum perigo ou obstáculo, ter largura compatível para que 

possam transitar com a fluidez necessária. De acordo com o Decreto nº 5296, que 

define condições de acessibilidade arquitetônica e comunicacional, regras devem 

ser seguidas pelos seus proprietários a fim de permitir toda a acessibilidade para os 

pedestres que circulem no entorno de seu empreendimento (BRASIL, 2004).  

No Art. 8º para os fins de acessibilidade, considera-se: 

I - acessibilidade: condição para utilização, com segurança e autonomia, 
total ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das 
edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios 
de comunicação e informação, por pessoa portadora de deficiência ou com 
mobilidade reduzida; 
II - barreiras: qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o acesso, 
a liberdade de movimento, a circulação com segurança e a possibilidade de 
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as pessoas se comunicarem ou terem acesso à informação, classificadas 
em: 
a) barreiras urbanísticas: as existentes nas vias públicas e nos espaços de 
uso público; 
b) barreiras nas edificações: as existentes no entorno e interior das 
edificações de uso público e coletivo e no entorno e nas áreas internas de 
uso comum nas edificações de uso privado multifamiliar; 
c) barreiras nos transportes: as existentes nos serviços de transportes; e 
d) barreiras nas comunicações e informações: qualquer entrave ou 
obstáculo que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de 
mensagens por intermédio dos dispositivos, meios ou sistemas de 
comunicação, sejam ou não de massa, bem como aqueles que dificultem ou 
impossibilitem o acesso à informação (BRASIL, 2004). 

O portal Mobilize Brazil (2013) realizou uma pesquisa sobre as condições 

das calçadas em doze capitais brasileiras: Porto Alegre, Curitiba, Salvador, 

Fortaleza, Natal, Recife, Manaus, Brasília, São Paulo, Belo Horizonte, Goiânia e Rio 

de Janeiro. No estudo foi detectado que todas as cidades analisadas já 

apresentavam um grande desgaste em suas calçadas em relação à falta de 

conservação. Para avaliação das calçadas foram adotados como critérios: 

 A irregularidade do piso 

 A largura mínima de 1,20 m 

 Os degraus que dificultam a circulação 

 Os obstáculos (Postes, Telefones públicos, Lixeiras, Ambulantes) 

 A existência de rampas de acessibilidade 

 A iluminação da calçada 

 Os sinalizadores para pedestres 

 O paisagismo 

Neste mesmo estudo as calçadas do Rio de Janeiro ficaram na penúltima 

posição devida a presença buracos e desníveis impedindo a circulação das pessoas. 

O estudo que também foi divulgado em rede nacional demonstrou ser de grande 

relevância para sociedade, pois apontou que tanto o poder público como o privado 

deve zelar pela conservação e manutenção das caçadas a fim de proporcionar a 

acessibilidade para todos.  
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3.2. RAMPAS 

 

Ao projetar a rampa para colaboradores ou hóspedes com deficiência nas 

áreas de tráfego de funcionários no interior do Hotel, é necessário levar em conta 

que a mesma poderá ser utilizada por pessoas em cadeira de rodas, deficientes 

visuais, pessoas com mobilidade reduzida e até por pessoas que não possuam 

qualquer deficiência para acessar o interior do empreendimento. Ela não poderá ser 

muito íngreme, pois impossibilitará que uma pessoa com cadeira de rodas possa 

subir com toda autonomia, deverá possuir corrimãos duplos em duas alturas, piso 

tátil de alerta para guiar pessoas que apresentarem problemas visuais e guia de 

balizamento. A Figura 4 apresenta uma rampa adaptada para pessoas com cadeira 

de rodas. 

 

Figura 4 - Modelos de rampa adaptada para pessoas com cadeira de rodas. 
Fonte: NBR 9050, 2004. 

 

3.3. ESTACIONAMENTO  

 

A Lei 10.098 prevê que se dê autonomia à pessoa com deficiência ou 

mobilidade reduzida e seja retirado qualquer obstáculo que impeça o seu trajeto nos 

espaços públicos ou privados (BRASIL, 2000). 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=8ISWe4Nu8nwW7M&tbnid=LnuW4GPLMbnr6M:&ved=0CAUQjRw&url=http://ew7.com.br/projeto-arquitetonico-com-autocad/index.php/tutoriais-e-dicas/130-como-projetar-corretamente-uma-rampa.html&ei=v2qxU_70ObOrsQS0-YCYCg&psig=AFQjCNH6nIuMf4nkDp17MCVm44ly9dxbcg&ust=1404222510381698


44 

 

Art. 11. A construção, ampliação ou reforma de edifícios públicos ou 
privados destinados ao uso coletivo deverão ser executadas de modo que 
sejam ou se tornem acessíveis às pessoas portadoras de deficiência ou 
com mobilidade reduzida. 
Parágrafo único. Para os fins do disposto neste artigo, na construção, 
ampliação ou reforma de edifícios públicos ou privados destinados ao uso 
coletivo deverão ser observados, pelo menos, os seguintes requisitos de 
acessibilidade: 
I – nas áreas externas ou internas da edificação, destinadas a garagem e a 
estacionamento de uso público, deverão ser reservadas vagas próximas 
dos acessos de circulação de pedestres, devidamente sinalizadas, para 
veículos que transportem pessoas portadoras de deficiência com dificuldade 
de locomoção permanente; 
II – pelo menos um dos acessos ao interior da edificação deverá estar livre 
de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a 
acessibilidade de pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade 
reduzida; 
III – pelo menos um dos itinerários que comuniquem horizontal e 
verticalmente todas as dependências e serviços do edifício, entre si e com o 
exterior, deverá cumprir os requisitos de acessibilidade de que trata esta 
Lei;  

 

O decreto ainda estabelece que as vagas devem seguir medidas padrão 

para atender as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida (Figura 5). Para ter 

direito a usufruir dos benefícios das vagas destinadas a pessoas com deficiência, o 

motorista deve ter em sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) o registro de que 

possui deficiência.  

 

 

Figura 5 - Modelo de estacionamento para pessoa em cadeira de rodas. 
Fonte: NBR 9050, 2004. 

 

Além do hotel reservar 3% das suas vagas para pessoa em cadeira de 

rodas, deve pintar no piso dessas vagas o símbolo internacional de acessibilidade e 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=3v4UHFv3oE0wWM&tbnid=KtioktXBNmhg4M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.aquipode.com/aquipode-cadeirante/manual-acessibilidade-IV&ei=k4ixU8W-Ls7IsASbxoLIDQ&psig=AFQjCNGGvJYE7XbKi6grg9_1F3EdWizTpA&ust=1404230092200366
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a faixa lateral para embarque e desembarque da pessoa com deficiência, conforme 

determinado pela Medida Provisória 629 (BRASIL, 1994) e pela NBR 9050 (2014). 

 

3.4. RECEPÇÃO 

Para maior comodidade de hóspedes e colaboradores do hotel, sua 

recepção deve possuir um balcão rebaixado e acessível, conforme Figura 6. 

 

Figura 6 - Modelo de Recepção Adaptada.  
Fonte: NBR 9050, 2004. 
 

3.5. ELEVADORES 

 

O hotel deve dispor de equipamento adaptado para dar comodidade para as 

PcD que necessitarem se locomover entre os andares. De acordo com a NBR 9050 

(2004) o equipamento deve medir entre 1,50 a 1,80 de largura, corrimão e comando 

na altura da cadeira de rodas, sinalizadores visuais e acústicos, sistemas de viva-

voz entre os andares, barreira eletrônica que impeça o fechamento em caso de 

obstrução do feixe.  

As Figuras 7 e 8 apresentam elevadores adaptados para pessoas com 

deficiência. 

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_qZ15TZ5hIhk/TAfFMM4of-I/AAAAAAAABZY/QxH1CrXTvgo/s1600/balc%C3%A3o+banco.jpg&imgrefurl=http://incluase.blogspot.com/2011_08_01_archive.html&h=540&w=720&tbnid=nG0yC1yht65EaM:&zoom=1&docid=tWrbiIm6z0spEM&ei=ySewU4bUMMylsATj64D4Aw&tbm=isch&ved=0CCgQMygLMAs&iact=rc&uact=3&dur=1606&page=1&start=0&ndsp=15


46 

 

 

Figura 7 - Imagem de elevadores para pessoas com deficiência. 
Fonte: ZENIT, 2014. 
 
 

 

Figura 8 - Modelo de elevador adaptado para pessoa com deficiência. 
Fonte: NBR 9050, 2004. 
 

3.6. RESTAURANTES E SANITÁRIOS 

 

O restaurante e o refeitório do hotel precisam ter adaptações para atender, 

respectivamente aos hóspedes e colaboradores com deficiência. Próximos a esses 

dois espaços, é necessário ter banheiros adaptados também. A Figura 9 apresenta a 

adaptação necessária para as mesas nos salões de refeições.   

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=1N_ayuRNhoBt2M&tbnid=_vIPq46uBNp6LM:&ved=0CAUQjRw&url=http://blog.ceime.com.br/calibracao-ceime-acessibilidade-area-de-circulacao-2/&ei=4EKnU-T_KubRsQSFrYDABg&psig=AFQjCNFv_kDzCdNExZXPwVpksGqXPwusBg&ust=1403556921492681
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Figura 9 - Modelo de mesas adaptadas para pessoas cadeirante. 
Fonte: NBR 9050, 2004. 

 

Segundo a NBR 9050 (2004), os móveis desses espaços devem possuir 

altura de 70 a 75 cm, para que as cadeiras de rodas possam se adequar às mesas. 

Além disso, a área deve possuir distância suficiente entre as mesas para a 

circulação livre dessas cadeiras de rodas. 

Símbolo internacional de acesso tem que estar presente nesses espaços. 

Rampas de acesso também, caso esses salões de refeições sejam localizados em 

outros pisos. No trajeto para acesso a esses espaços, não pode apresentar qualquer 

obstáculo. As portas devem ter largura mínima de 0,80cm para o trafego de cadeiras 

de rodas. As Figuras 10 e 11 apresentam as adaptações necessárias para PcD. 

 

 

Figura 10 - Modelo de distribuição de refeições adaptada para PcD. 
Fonte: NBR 9050, 2004. 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=beCME9oeOHACnM&tbnid=HIgkQX1v2LWcEM:&ved=0CAUQjRw&url=http://rodaspraquetequero.blogspot.com/2013_01_01_archive.html&ei=kjGwU6OcGaGmsASpjICwCg&psig=AFQjCNG5-CFQwYM3_mTtMEiPAHvFm8SThQ&ust=1404142335775076
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=9i4cThGROdXDJM&tbnid=G97UUj6LwIMwhM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ebah.com.br/content/ABAAABoBoAJ/nbr14273?part=2&ei=8a6xU9rEHfTHsAT-p4C4Dw&psig=AFQjCNHDACBsXFiK54DdDhkJw8uawqdcPw&ust=1404239780274516
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Figura 11 - Modelo de restaurante adaptado para circulação de pessoas com deficiência. 
Fonte: NBR 9050, 2004. 

 

A Figura 12 apresenta o modelo de um banheiro adaptado para PcD. 

 

Figura 12 - Modelo de banheiro adaptado para cadeira de rodas. 
Fonte: BARRA DE APOIO, 2014. 

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://gestaoegastronomia.com.br/portal/arquivos/circulacao-minima-entre-mesas_IUA1DI.jpg&imgrefurl=http://gestaoegastronomia.com.br/portal/textos/?14/12947//Um-ambiente-para-todos&h=350&w=500&tbnid=Rh8u_8r4ILyDpM:&zoom=1&docid=q1xRXCT8dfiqBM&ei=OHywU7mVGuqrsASD24CYCQ&tbm=isch&ved=0CEMQMyg7MDs4yAE&iact=rc&uact=3&dur=13342&page=13&start=258&ndsp=20
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=wSEswWGqv9EymM&tbnid=uXI5YB24H-SDTM:&ved=0CAUQjRw&url=http://barradeapoio.com.br/?page_id=213&ei=73WwU5bKJ7S2sAS054G4CA&psig=AFQjCNFNHydhWC_BPF0Cv2yqNaBubXlx_A&ust=1404159852775645
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3.7. ÁREA DE EVENTOS 

A área de eventos é responsável por pelo menos 30% da receita do hotel e 

deverá ser utilizada como uma grande geradora de receita durante todo o ano. Esta 

área precisa possuir todas as características acessíveis para pessoas com 

deficiência. 

O salão de eventos não deverá conter carpetes, pois a sua presença dificulta 

a circulação de cadeira de rodas. Será necessário adaptar o setor com piso 

antiderrapante. O espaço deverá ter ausência de degraus, a presença de rampas 

acessíveis e portas amplas para passagem de cadeira de rodas.  

A Figura 13 mostra um salão de eventos acessível para PcD. 

 

 

Figura 13 - Modelo de área de eventos adaptada para pessoa em cadeira de rodas. 
Fonte: NBR 9050, 2004. 

 
Os teatros, cinemas, auditórios, estádios, ginásios de esporte, casas de 
espetáculos, salas de conferências e similares reservarão, pelo menos, dois 
por cento da lotação do estabelecimento para pessoas em cadeira de rodas, 
distribuídos pelo recinto em locais diversos, de boa visibilidade, próximos 
aos corredores, devidamente sinalizados, evitando-se áreas segregadas de 
público e a obstrução das saídas, em conformidade com as normas técnicas 
de acessibilidade da ABNT (BRASIL, 2004). 

 

 



50 

 

3.8. SAÍDAS DE EMERGÊNCIA 

 

O objetivo das saídas de emergência ou plano de fuga é estabelecer 

critérios e técnicas que possam atender a pessoa com deficiência física e sem 

deficiência no empreendimento hoteleiro, assegurando a sua integridade física em 

caso de incêndio na evacuação do prédio. 

Colocar o símbolo de acesso e a placa de identificação nas saídas 

adaptadas são procedimentos indispensáveis para orientar pessoas com cadeira de 

rodas, pois em caso de incêndio a energia costuma ser interrompida. 
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4. ACESSIBILIDADE EM DOIS HOTÉIS DE NITERÓI 

 

O objetivo principal deste estudo foi verificar a acessibilidade dos 

empreendimentos hoteleiros na cidade de Niterói através da amostra de dois hotéis, 

sendo eles: Hotel A e Hotel B. 

Para a verificação da existência de barreiras arquitetônicas, atitudinais, 

instrumentais, programáticas e metodológicas utilizou-se da pesquisa qualitativa 

envolvendo entrevistas com os gestores e funcionários deficientes e a aplicação de 

um checklist para verificar o grau de acessibilidade desses hotéis pesquisados. É 

importante mencionar que não foi feita nenhuma entrevista com o hóspede 

deficiente, pois na ocasião da pesquisa não havia nenhum deles. 

Para a construção do checklist com o objetivo de a verificar a existência de 

barreiras arquitetônicas foi utilizada como referência a NBR9050.  

 

4.1. HOTEL A 

 

O Hotel A está segmentado para os hóspedes de lazer e turismo e pertence 

e rede de Hotéis Atlântica e os seus serviços contam com: 

 internet free nas uh’s; 

 64 uh’S 

 19 suítes; 

 2 Uh’s adaptadas; 

 1 Piscina com bar; 

 1 Academia coberta; 

 2 Quadras de tênis; 

 4 Salas de eventos; 

 1 Campo de futebol. 

Há dois colaboradores deficientes com mobilidade reduzida dos membros 

inferiores, sendo que um deles apresenta também a redução da mobilidade no 

membro superior esquerdo. Esse último, trabalha na recepção do hotel e o primeiro  
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no Restaurante, cujos serviços são terceirizados, portanto não pertencendo ao 

quadro funcional do hotel. 

Para fins de cálculo de número de deficientes, conforme Lei de Cotas, 

 nº 8.213, de 24 de julho de 1991, utilizou-se o número total de funcionários do Hotel  

não considerando o número de funcionários do restaurante, uma vez que esse tipo 

de atividade é terceirizada por outra empresa.  

Dos cento e onze (111) funcionários do hotel, há somente um (1) PcD, o que 

não atinge o  mínimo da cota estabelecido por lei, que é de 2% para empresas com 

até 200 funcionários. Para atender a lei de cotas, o Hotel A deveria ter dois 

funcionários pertencentes a mesma razão social.  

Nos dados colhidos pela observação para identificar as barreiras 

arquitetônicas, foi constatado que o hotel ainda precisa fazer melhorias em sua 

estrutura física para que possa atender PcD; foi detectado um grande número de 

degraus no acesso à piscina; suas rampas se encontram muito íngremes e com 

pisos escorregadios; no estacionamento as vagas não atendia as pessoas com 

deficiência; as portas dos restaurantes só abrem em um sentido impedindo que a 

pessoa com cadeira de rodas possa sair do ambiente com autonomia e segurança. 

Como mencionado há dois funcionários com deficiência neste hotel e um 

deles que é cadeirante trabalha na recepção. A recepção deste hotel não é 

adaptada para o tipo de deficiência apresentada por ele, pois não possui balcão 

rebaixado para melhor desempenho de suas funções. 

Além das barreiras arquitotônicas apresentadas acima, no hotel (A). A 

realidade das PcD também não é muito animadora quanto às outras barreiras 

encontradas, tais como as atitudinais, metodológicas, comunicacionais e 

instrumentais. 

Como barreira atitudinal foi observado que no estacionamento do hotel as 

vagas para PcD estão sempre ocupadas por outros funcionários que não 

apresentam deficiência. Outra barreira atitudinal identificada envolve o exercício do 

funcionário deficiente que trabalha no restaurante  que, embora seja um Ajudante de 

Cozinha, desempenha atividades laborais diferentes dos demais funcionários com a 

mesma categoria funcional. Suas tarefas envolvem a higienização de louças do 

salão de refeições e o recebimento da comanda eletrônica de pratos solicitados 

pelos hóspedes.  
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Identificou-se como barreira metodológica a inexistência de qualquer 

programa de acompanhamento para a promoção da inclusão dos funcionários com 

deficiência na organização. Conforme entrevista com o gestor do restaurante (Anexo 

A), a seleção é feita por meio de análise de currículo, levando em consideração 

principalmente as experiências profissionais anteriores.    

Como barreira comunicacional observou-se que o hotel não dispõe de 

tecnologia que facilite a comunicação dos PcD e também não possui profissional 

habilitado em Libras. Entretanto, o restaurante possui um cardápio em Braile, caso 

algum hóspede o solicite, conforme mencionado pelo gestor do restaurante. 

Voltando aquele funcionário que trabalha na recepção do hotel cujas 

deficiências envolvem a redução de mobilidade dos membros inferiores e do 

membro superior esquerdo. Como barreira instrumental observou-se que não há 

tecnologia assistiva para o desempenho de suas funções, como por exemplo a 

substituição de preensão, conforme Figura 14, uma vez que este funcionário não 

tem habilidade para o fechamento da mão e, devido a ausência desse equipamento, 

o funcionário acaba adaptando um elástico ao redor da sua mão esquerda a fim de 

poder trabalhar com o uso de lápis ou caneta. 

 

 

Figura 14: Modelo de Tecnologia assistiva para substituição de preensão elástica 
Fonte: Catálogo Nacional de Produtos de Tecnologia Assistiva, 2015. 
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4.2. HOTEL B 

 

No Hotel B, os serviços incluem: 

 Internet free 

 83 uh's 

 12 suítes 

 4 uh's adaptada 

 1 piscina com bar 

 1 academia 

 4 salões de eventos 

 salas de ginástica,  

 hidroginástica 

 5 salas de conferências 

No hotel foram identificados dois funcionários com deficiência, um no setor 

de reservas (cadeirante) e a outro no restaurante (que faz o uso de muletas), cujos 

serviços, tal como no Hotel A, são terceirizados, portanto não pertence ao quadro 

funcional do hotel, logo para identificar o número de funcionários com deficiência no 

atendimento à Lei de Cotas, considerou-se apenas o número de funcionários do 

hotel e não do restaurante. 

Foi detectada a presença de barreiras arquitetônicas, instrumentais, 

metodológicas, comunicacionais e atitudinais nesse hotel. 

Como barreiras arquitetônicas identificou-se que inexistem elevadores 

sonoros e rampas nas áreas comuns do empreendimento. Além disso, a recepção 

deste hotel, setor esse que trabalha o funcionário com deficiência, não é adaptada 

para o tipo de deficiência apresentada pelo colaborador, pois não possui balcão 

rebaixado. 

Outro ponto importante que chamou a atenção foi que um dos banheiros, 

localizado junto à sala de eventos, é adaptado no seu interior, mas a pessoa com 

cadeira de rodas não tem acesso a ele, pois entre a porta de entrada e o salão não 

há rampa e sim dois degraus em granito. 

No estudo das barreiras instrumentais observou-se que funcionários com 

deficiência têm muita dificuldade para acessar alguns instrumentos de trabalho como 

a impressora e o scanner e o colaborador com deficiência devido à altura do balcão 
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e tem sempre que solicitar a ajuda de um segundo colaborador na execução das 

suas tarefas laborais no uso de instrumentos. 

A barreira metodológica que o hotel possui é a inexistência de um programa 

de acompanhamento do funcionário com deficiência e sua inclusão na organização. 

Conforme entrevista com o gestor do restaurante (Anexo A), a seleção é feita por 

meio de análise de currículo, levando em consideração principalmente as 

experiências profissionais anteriores. 

As barreiras atitudinais estão relacionadas às atividades do funcionário com 

deficiência que trabalha no setor de reservas, das quais são diferentes dos demais 

funcionários que ocupam a mesma função no setor. Suas atribuições envolvem a 

atualização dos dados dos hóspedes do hotel e o atendimento telefônico. Com o 

funcionário com deficiência que trabalha no restaurante não é diferente. Muito 

embora seja um auxiliar de cozinha, suas funções se limitavam apenas em ajudar a 

sua brigada de trabalho na higienização de pratos e talheres, enquanto que outros 

funcionários com a mesma categoria funcional faziam outras atividades como a 

arrumação do salão, transporte de alimentos, estocagem e preparação dos pratos 

solicitados.  
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4.3. ACESSIBILIDADE DOS HOTÉIS  A E B 

 

Para os dois hotéis pesquisados, na cidade de Niterói, foi verificada a 

acessibilidade arquitetônica, instrumental, metodológica, comunicacional e atitudinal, 

conforme resumo apresentado na Quadro 3.   

 

Quadro 3: Distribuição dos indicadores acessíveis para pessoas com deficiência nos hotéis A e B, 
Niterói, 2015.  

  
HOTÉIS HOTÉIS 

 

  
A B A B TOTAL 

1 Uh adaptada Sim                               Não                   1 0 1 

2 Cardápio em Braile Sim                                    Não                        1 0 1 

3 
Rampas acessíveis na 
recepção Não                       Não                        0 0 0 

4 Corrimão nas escadas Sim                                   Sim                                   1 1 2 

5 Profissional de Libras  Não                       Não                        0 0 0 

6 Piso tátil Sim                                   Não                   1 0 1 

7 Pisos regulares e firmes Sim                                   Sim                                   1 1 2 

8 
As portas possuem 
alavanca Sim                                   Não                   1 0 1 

9 
As portas possuem 
largura mínima de 0,80 Sim                                   Sim                                   1 1 2 

10 
As portas possuem altura 
mínima de 2,10 Sim                                   Não                   1 0 1 

11 
 visualizadores visuais e 
tátil próximo das portas Não                   Não                   0 0 0 

12 Elevadores sonoros Sim                                    Não                       1 0 1 

13 Elevadores acessiveis Não                   Sim                                   0 1 1 

14 
Elevadores com piso tátil 
junto a porta Sim                                   Não                   1 0 1 

15 

Elevadores com sinal 
sonoro para subida e 
descida Sim                                   Sim                                   1 1 2 

16 
Elevadores apartir de 1,10 
x 1,40 Sim                                   Sim                                   1 1 2 

17 Desnivel sinalisado Não                       Sim                                   0 1 1 

18 
Puxadores horizontais nas 
portas de sanitários Sim                                   Não                   1 0 1 

19 
Rampas com largura 
mínima de 1,20 Sim                                   Sim                                   1 1 2 

20 
Rampas com patamar 
apartir 1,20 Sim                                   Não                   1 0 1 

21 
Rampa com paredes 
laterais Sim                                   Sim                                   1 1 2 

22 
Rampa com corrimão nos 
dois lados Não                   Não                   0 0 0 

23 Rampa com piso tátil Sim                                   Não                   1 0 1 

24 As rampas geram tonomia Sim                                   Não                   1 0 1 

25 Passeios sinalisados Sim                                   Não                       1 0 1 
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26 Obstáculos na locomoção Sim                                   Sim                                   1 1 2 

27 
Elevadores com visores 
de andares Não                       Sim                                      0 1 1 

28 Vagas para deficientes Sim                                    Sim                                 1 1 2 

29 Sinalização de pisos Sim                                   Sim                                    1 1 2 

30 Símbolo de Acessibilidade Sim                                   Sim                                     1 1 2 

31 Piso Tátil Não                       Não                      0 0 0 

32 Vagas próximo do hotel Não                   Sim                                     0 1 1 

33 
Sinalização horizontal 
pintada no piso Não                   Sim                                     0 1 1 

34 
Possui o símbolo 
internacional de acesso Sim                                     Sim                                     1 1 2 

35 Mapa Visual Não                         Não                      0 0 0 

36 Balcão Rebaixado Sim                                     Não                       1 0 1 

37 Portas acessiveis Não                        Não                       0 0 0 

38 Sinalisadores visuais Não                        Não                       0 0 0 

39 Guia de balizamento Não                        Não                       0 0 0 

40 Elevadores sonoros Não                       Não                       0 0 0 

41 Botoeiras  em braile Sim                                     Sim                                  1 1 2 

42 Sanitários com rampas Não                        Não                        0 0 0 

43 
Saídas de emergência 
acessivel Não                         Não                       0 0 0 

44 
Salão de eventos 
acessiveis Não                        Não                       0 0 0 

45 
Treinamento para 
deficientes Não                        Não                         0 0 0 

46 Acompanhamento de PcD Não                       Não                    0 0 0 

47 Máquinas adaptadas Não                        Não                        0 0 0 

48 

Programas de 
desenvolvimento para o 
PcD Não                         Não                      0 0 0 

 
TOTAL 26 18 

  

Conforme Quadro 3, dos 48 indicadores, somente dezoito (37,5%) foram 

acessíveis no Hotel B e vinte e seis (54%) no Hotel A. 

O que comprovam que a acessibilidade não é só rebaixamento de calçadas 

e sim um conjunto de iniciativas que promovam  aos trabalhadores o direito de poder 

exercer as suas atividades laborais com autonomia.  

Dados levantados por meio do checklist foram conflitantes em relação à 

entrevista com os gestores, pois enquanto os gestores afirmaram que os seus hotéis 

eram acessíveis e havia uma preocupação predominante com a acessibilidade de 

hóspedes e colaboradores, esses dados apontaram para ausência de acessibilidade 

e mobilidade de seus hóspedes e funcionários e na execução de suas atividades 

laborais.  
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No hotel A destacam-se as barreiras arquitetônicas e atitudinais, pois além 

de barreiras no seu imobiliário de recepção e lobby  foi percebida a ausência de um 

profissional que acompanhasse todo o processo de recrutamento e seleção no 

momento em que o deficiente chega com o seu currículo na empresa; a simples 

analise de currículo demonstra a falta de preparo da empresa hoteleira em relação a 

PCD, além disso não existe acompanhamento e nem um programa de 

desenvolvimento por parte da empresa em relação a este colaborador. 

A situação não é muito diferente no hotel B, pois os gestores avaliam a 

acessibilidade do hotel considerando a quantidade de rampas no entorno do 

empreendimento e nas rotas de acesso a seu restaurante. Mas o checklist aponta 

para o hotel com barreiras metodológicas,arquitetônicas e comunicacionais. 

No hotel B há dois profissionais com deficiência mas devido as barreiras 

metodológicas, o hotel não possui nenhum método de ensino e acompanhamento 

destes profissionais na execução de suas atividades diárias. 

A estrutura do hotel apresenta dificuldade de acesso desde a sua chegada, 

pois as rampas são muito íngremes, não obedecendo as regras de acesso da NBR 

9050, além disso, em seu desenho universal de acessibilidade e sua política interna 

não existem ferramentas que possibilitem a comunicação com os deficientes. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por meio da revisão bibliográfica pode-se notar que a pessoa com  

deficiência sempre viveram a margem da sociedade e eram vistos como indivíduos 

de menos valor e incapazes para desempenhar atividades laborais e atividades do 

cotidiano. Entretanto, atualmente, devido a questões legais e políticas, as 

organizações têm procurado inserir em seu quadro funcional, pessoas com 

deficiência e investir em algumas modificações arquitetônicas, mas a questão da 

inclusão é um tema muito mais complexo e amplo, do que simplesmente essas 

ações, cuja reflexão e sensibilização deve ser  incorporada pela sociedade. 

Além da acessibilidade arquitetônica, relativamente conhecida, há ainda as 

acessibilidades comunicacional, metodológica, instrumental, programática e 

atitudinal, cuja eliminação de barreiras é desafiadora para os gestores do setor 

hoteleiro, a fim de promover o desenvolvimento pessoal, social e profissional de 

pessoas com deficiências ou mobilidade reduzida por meio do acesso a produtos, 

serviços e bens dentro dessas organizações. 

Segundo a legislação, qualquer pessoa com deficiência deve ter as mesmas 

condições de acesso a serviços que uma pessoa sem deficiência e quem deve 

assegurar prioritariamente esse direito é o Estado, conforme prevê a Constituição. 

No que concerne ao turismo, objeto de estudo desse trabalho, foi observado que é 

de responsabilidade do Ministério do Turismo promover a acessibilidade e tratar o 

assunto em função da abrangência do setor turístico e hoteleiro que engloba 

prestação de serviços, equipamentos e atividades turísticas, e outras áreas, direta e 

indiretamente. Para tanto existem manuais, normas e regras cujas ferramentas 

devem fortalecer os direitos das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida 

nos ambientes turísticos e hoteleiros. Entretanto, quando o assunto é acessibilidade 

dentro das organizações públicas e privadas, independente do ramo de negócio, 

ainda há muito a ser feito pela pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. 
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APÊNDICES 
 

 

APÊNDICE A - Entrevista realizada com os gestores 

 

 

1- Como é a contratação dos colaboradores com deficiência? 

 

2- Como é feito o treinamento destes colaboradores? 

 

3- Qual a maior dificuldade de inclusão destes profissionais com outros 

colaboradores? 

 

4- Existe diferença na escala de trabalho e remuneração destes colaboradores? 

 

5- Os colaboradores com deficiência trabalham só nas áreas operacionais? 

 

6- Como é medido o desempenho destes colaboradores? 

 

7- Já aconteceu alguma reclamação por parte dos hóspedes em relação aos 

profissionais com deficiência? 
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Apêndice B - Entrevista realizada com os colaboradores deficientes nos Hotéis 

 

1- Como você chegou ao hotel? 

 

2- Como foi a sua contratação? 

 

3- Qual a sua função no hotel? 

 

4- Qual a sua maior dificuldade no hotel? 
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ANEXOS 

 

Anexo A - Entrevista realizada o Gerente do Hotel A. 

 

1- Como é a contratação dos colaboradores com deficiência? 

No nosso processo seletivo, procuramos analisar os candidatos primeiramente em grupo. Cada um 

faz uma apresentação pessoal e profissional. Posteriormente o candidato é submetido a uma 

entrevista individual, para posterior aplicação do teste na função junto com o profissional da área. 

 

2- Como é feito o treinamento destes colaboradores? 

No hotel, o treinamento destes profissionais se dá junto a equipe de trabalho. O candidato observa e 

pratica juntamente com todos os membros de seu grupo de trabalho. Neste treinamento é analisado o 

desempenho deste profissional em relação à agilidade na montagem dos pratos e seu desempenho 

junto com a sua equipe. 

 

3- Qual a maior dificuldade de inclusão destes profissionais com outros colaboradores? 

Estes profissionais não possuem qualquer dificuldade no convívio com outros profissionais e seu grau 

de atenção supera até alguns deles. 

 

4- Existe diferença na escala de trabalho e remuneração destes colaboradores? 

Na montagem da escala não avaliamos se ele tem deficiência ou não, mas outros fatores nos 

direcionam para avaliar o horário de trabalho de cada um, tais como o local onde mora, a existência 

de ônibus a noite toda, se pertencem ao sexo masculino ou feminino, e se estão estudando. E a 

remuneração é analisada pelo setor onde trabalham independente se tem deficiência ou não. E 

somado a isso se o profissional trabalha em horário noturno tem uma participação maior e vale 

lembrar que estes profissionais ainda têm 30% acrescido no seu salário por trabalhar neste horário. 

 

5- Os colaboradores com deficiência trabalham só nas áreas operacionais? 

O que define a área onde eles trabalham é a sua qualificação e experiências em outras empresas.  

 

6- Como é medido o desempenho destes colaboradores? 

Todos os profissionais passam por avaliações a cada 6 meses em que é medido o seu desempenho 

nas atividades que lhe foram atribuídas.  

 

7- Já aconteceu alguma reclamação por parte dos hóspedes em relação aos profissionais com 

deficiência? 

Já aconteceram algumas reclamações sim, mas pudemos notar que estas reclamações não estavam 

ligadas a sua deficiência e sim a qualidade do serviço prestado por toda a equipe. 
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Anexo B - Entrevista realizada com o Gerente do Hotel B  

 

1- Como é a contratação dos colaboradores com deficiência? 

Hoje nós temos uma consultoria que faz a primeira parte da seleção destes candidatos mediante ao 

perfil da vaga exigido pelo hotel e após esta triagem os candidatos são encaminhados para o setor de 

RH do hotel para finalizarem o processo com entrevistas específicas para cada setor. 

 

2- Como é feito o treinamento destes colaboradores? 

Após o período de recrutamento, esses candidatos passam pelo período de experiência na nossa 

empresa e neste mesmo período são treinados e submetidos a testes teóricos e práticos a fim de 

oferecer o melhor aos nossos hóspedes. 

 

3- Qual a maior dificuldade de adequação destes profissionais com outros colaboradores? 

A maior dificuldade destes profissionais é assimilar a visão da empresa que alia qualidade nos seus 

serviços tanto para hóspedes como para os moradores, já que metade das unidades é constituída de 

flats. 

 

4- Existe diferença na escala de trabalho e remuneração destes colaboradores? 

A diferença na remuneração dos profissionais se baseia na disponibilidade e cooperação para 

atender a demanda do hotel na alta temporada. E quando esse colaborador tem um segundo idioma 

o hotel acrescenta no seu salário um benefício de 20% nas suas gratificações. 

 

5- Os colaboradores com deficiência trabalham só nas áreas operacionais? 

Não. O hotel procura oferecer cursos para todos os funcionários,para que eles cresçam na hierarquia 

da empresa e possam ser locados em áreas que demandam um maior conhecimento. 

 

6- Como é medido o desempenho destes colaboradores? 

O seu superior imediato avalia mensalmente o desempenho destes profissionais e procura orientá-lo 

a fim de que se desenvolva junto com a nossa organização.  

 

7- Já aconteceu alguma reclamação por parte dos hóspedes em relação aos profissionais com 

deficiência? 

Aqui no hotel, nós nunca tivemos problemas com os trabalhadores com deficiência, muito pelo 

contrário, recebemos só elogios. 
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Anexo C- Entrevista Realizada com funcionário com deficiência no hotel A 

 

 

1- Como você chegou ao hotel? 

Eu estava a dois anos desempregado e procurando emprego em diversas empresas 

que aceitassem pessoas com deficiência,foi quando um amigo que já trabalhou aqui 

me indicou para esta vaga.  

 

2- Como foi a sua contratação? 

Eu entreguei o meu currículo, e logo em seguida fui chamado para a entrevista com 

o gerente do restaurante que me passou os detalhes do trabalho. 

 

3- Qual a sua função no hotel? 

Eu trabalho na recepção do hotel e efetuo a atualização no cadastro de reservas. 

 

4- Qual a sua maior dificuldade no hotel? 

 A minha maior dificuldade não é no trabalho e sim na chegada até ele,pois venho 

de ônibus e preciso da ajuda de um amigo para entrar com a cadeira de rodas já que 

o veículo não possui elevador acessível. 
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Anexo D - Entrevista Realizada com funcionário com deficiência no hotel B 
 

1- Como você chegou ao hotel? 

Eu havia deixado o meu currículo em um banco de dados na internet e fui chamado 

por uma empresa de Rh que fez a entrevista comigo e me repassou para o 

hotel,chegando aqui fui apresentado ao gerente que pediu para eu fazer um teste na 

função durante alguns dias. 

 

2- Como foi a sua contratação? 

Após o teste no hotel,comecei a trabalhar em período de experiência e fui efetivado 

na função após três meses. 

 

3- Qual a sua função no hotel? 

Eu trabalho no restaurante fazendo a higienização dos produtos estocados, e sou 

também responsável pela reposição dos alimentos na cozinha.  

 

4- Qual a sua maior dificuldade no hotel? 

Em relação a minha função não tenho nenhuma dificuldade,mas sinto a necessidade 

de um curso que me prepare para outras funções ou pessoas que me ensinem 

outras atividades,pois a rotina é muito desgastante. 
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Anexo E - CHECKLIST 

 

ACESSIBILIDADE ARQUITETÔNICA 

 

CALÇADAS 

 

1- Possui calçada rebaixada? 

(    )Sim (    )Não                                         (    )Não encontrado 

 

2- Possui piso tátil? 

(    )Sim (    )Não                                         (    )Não encontrado 

 

3- Possui desnível sinalizado? 

(    )Sim (    )Não                                         (    )Não encontrado 

 

4- Os pisos dos passeios são sinalizados para os obstáculos existentes? 

(    )Sim (    )Não                                         (    )Não encontrado 

 

5- Existe a interferência de grelhas, postes ou qualquer obstáculo que dificulte a sua 

locomoção? 

(    )Sim (    )Não                                         (    )Não encontrado 

 

 

ESTACIONAMENTO 

 

1- As vagas estão localizadas próximas ao acesso principal do hotel? 

(    )Sim (    )Não                                          

 

2- Possuem dimensões mínimas de 3,50 m x 5,50 m? 

(    )Sim (    )Não                                          

 

3- Possuem sinalização horizontal pintada no piso? 
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(    )Sim (    )Não                                          

 

4- Possuem rebaixamento de guia no alinhamento da faixa de circulação? 

(    )Sim (    )Não                                          

encontrado 

 

5- O número de vagas reservado está de acordo com as exigências (3 % das 

vagas para deficientes)? 

(    )Sim (    )Não                                          

 

6- Possui sinalização vertical identificada com placa, de acordo com o Símbolo 

Internacional de Acesso - SIA? 

(    )Sim (    )Não                                          

 

 

RECEPÇÃO 

 

1- Na recepção e no lobby existe a presença de piso tátil? 

(    )Sim (    )Não                                          

 

2- Existe mapa visual para deficientes visuais? 

(    )Sim (    )Não                                          

 

 

3- Parte do balcão da recepção é rebaixada? 

(    )Sim (    )Não                                          

 

 

ENTRADAS E SAÍDAS COM ACESSO EXTERNO 

 

1- Os pisos possuem superfície regular, firme, contínua, estável e antiderrapante 

sob quaisquer condições climáticas? 

(    )Sim (    )Não                                         (    )Não encontrado 
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2- Possuem percurso livre de obstáculos, com largura mínima de 1,20 m? 

(    )Sim (    )Não                                         (    )Não encontrado 

 

3- As portas para acesso externo possuem alavancas com 90 a 110 cm do piso? 

(    )Sim (    )Não                                         (    )Parcialmente  

 

PORTAS E VÃOS COM ACESSO INTERNO 

 

1- Todas as portas são dotadas de alavanca? 

(    )Sim (    )Não                                         (    )Parcialmente  

 

2- As portas para acesso interno possuem alavancas com 90 a 110 cm do piso? 

(    )Sim (    )Não                                         (    )Parcialmente  

 

3- Todas as portas e vãos de passagem possuem largura livre mínima de 0,80 m? 

(    )Sim (    )Não                                         (    )Não encontrado 

 

4- Possuem altura livre mínima de 2,10 m? 

(    )Sim (    )Não                                         (    )Não encontrado 

 

5- Existem sinalizadores visual e tátil próximos ás portas e vãos? 

(    )Sim (    )Não                                         (    )Não encontrado 

 

6- Existem puxadores horizontais  na face interna de portas de sanitários, vestiários 

e quartos acessíveis, facilitando o fechamento por usuários de cadeira de rodas 

(    )Sim (    )Não                                         (    )Não encontrado 

 

RAMPAS 

 

1- A rampa possui largura mínima de 1,20 m? 

(    )Sim (    )Não                                         (    )Não encontrado 

 

2- O patamar possui no mínimo de 1,20 m de comprimento? 
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(    )Sim (    )Não                                         (    )Não encontrado 

 

3- A rampa possui paredes laterais ou guia de balizamento nos dois lados 

(corrimão)? 

(    )Sim (    )Não                                         (    )Não encontrado 

 

4- A guia de balizamento possui altura mínima de 5 cm executadas nas projeções 

dos guarda corpos? 

(    )Sim (    )Não                                         (    )Não encontrado 

 

5- A rampa possui piso tátil de alerta com largura entre 0,25 m e 0,60 m localizado 

antes e após ao seu início e término? 

(    )Sim (    )Não                                         (    )Não encontrado 

 

6- Possui prolongamento de 0,30 m nas extremidades? 

(    )Sim (    )Não                                         (    )Não encontrado 

 

7- As escadas ou elevações, estão associadas a rampas ou equipamentos 

mecânico que garanta autonomia de acessibilidade? 

 (    )Sim (    )Não                                         (    )Não encontrado 

 

8- A rampa com mais de 2,40 m de largura possui corrimão central, além dos 

encontrados nas laterais? 

(    )Sim (    )Não                                         (    )Não encontrado 

 

ELEVADORES 

 

1- Todos os elevadores de passageiros são adequados para atender pessoas com 

deficiência? 

(    )Sim (    )Não                                         (    )Não encontrado 

 

2- O elevador, em edificações novas, possui cabina com dimensões mínimas de 

1,10m (largura) x 1,40 m (profundidade)? 
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(    )Sim (    )Não                                         (    )Não encontrado 

 

3- O elevador adaptado, em edificações existentes, possui cabina com dimensão 

mínima de 1,00 m (largura) x 1,25 m (profundidade)? 

(    )Sim (    )Não                                         (    )Não encontrado 

 

4- O elevador possui piso tátil de alerta junto à sua porta com largura entre 0,25 m e 

0,60 m? 

(    )Sim (    )Não                                         (    )Não encontrado 

 

5- O piso tátil de alerta está distante no máximo 0,32 m da porta? 

(    )Sim (    )Não                                         (    )Não encontrado 

 

6- As botoeiras do elevador estão localizadas entre a altura mínima de 0,89 m e 

máxima de 1,35 m do piso? 

(    )Sim (    )Não                                         (    )Não encontrado 

 

7- O elevador possui espelho fixado na parede oposta à porta? 

(    )Sim (    )Não                                         (    )Não encontrado 

 

8- O elevador possui sinalização em braille ao lado esquerdo do botão 

correspondente? 

(    )Sim (    )Não                                         (    )Não encontrado 

 

9- O elevador possui registros visível e audível dados a cada operação individual do 

botão? 

(    )Sim (    )Não                                         (    )Não encontrado 

 

10- O elevador possui sinal sonoro diferenciado para subida e descida? 

(    )Sim (    )Não                                         (    )Não encontrado 

 

11- O elevador possui comunicação sonora interna indicando o andar em que o 

elevador se encontra parado? 
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(    )Sim (    )Não                                         (    )Não encontrado 

 

12- O elevador possui identificação do pavimento afixada em ambos os lados do 

batente do elevador, respeitando a altura entre 0,90 m e 1,10 m? 

(    )Sim (    )Não                                         (    )Não encontrado 

 

13- O elevador possui dispositivo de comunicação para solicitação de auxílio? 

(    )Sim (    )Não                                         (    )Não encontrado 

 

SANITÁRIOS 

 

1- O número de sanitários corresponde a, no mínimo, 5% para cada sexo? 

(    )Sim (    )Não                                         (    )Não encontrado 

 

2- Possui área de manobra que permita rotação de 180° (1,20 m x 1,50 m) 

externamente ao boxe? 

(    )Sim (    )Não                                         (    )Não encontrado 

 

Nas edificações novas:  

3- O sanitário acessível possui dimensão mínima de 1,50 m (largura) x 1,70 m 

(profundidade)? 

(    )Sim (    )Não                                         (    )Não encontrado 

 

4- A porta possui 0,80 m de vão livre? 

(    )Sim (    )Não                                         (    )Não encontrado 

 

5- Possui área de manobra que permita rotação de 180° (1,20 m x 1,50 m) 

internamente ao boxe? 

(    )Sim (    )Não                                         (    )Não encontrado 

 

Nas edificações existentes:  

6- O sanitário acessível possui dimensão mínima de 1,50 m x 1,50 m? 

(    )Sim (    )Não                                         (    )Não encontrado 
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7- A porta possui 1,00 m de vão livre? 

(    )Sim (    )Não                                         (    )Não encontrado 

 

SAIDAS DE EMERGENCIA 

 

1- As rotas de fuga e saída de emergência possuem saídas visuais e sonoras? 

(    )Sim (    )Não                                         (    )Não encontrado 

 

2- Os alarmes sonoros são intermitentes? 

(    )Sim (    )Não                                         (    )Não encontrado 

 

3- Os alarmes estão instalados a uma altura superior a 2,20 m? 

(    )Sim (    )Não                                         (    )Não encontrado 

 

SALÕES DE EVENTOS 

 

1- O salão de eventos possui dimensão compatível para a circulação de pessoas 

em cadeira de rodas? 

(    )Sim (    )Não                                         (    )Não encontrado 

 

2- Os assentos reservados para pessoa com mobilidade reduzida possuem um 

espaço livre frontal de no mínimo 0,60 m? 

(    )Sim (    )Não                                         (    )Não encontrado 

 

3- Existe rampa de acesso ao palco ou equipamento mecânico para elevação de 

PcD? 

(    )Sim (    )Não                                         (    )Não encontrado 

 

4- As rampas possuem largura mínima de 0,90m? 

(    )Sim (    )Não                                         (    )Não encontrado 

 

5-  Existem pisos de alerta de desnível entre o palco e a platéia? 

(    )Sim (    )Não                                         (    )Não encontrado 
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ACESSIBILIDADE INSTRUMENTAL 

 

1- Existem impedimentos no uso de máquinas e equipamentos? 

(    )Sim (    )Não                                         (    )Não encontrado 

 

2- Existem computadores e periféricos tecnológicos adaptados? 

(    )Sim (    )Não                                         (    )Não encontrado 

 

3- Existem ferramentas adaptadas para os deficientes? 

(    )Sim (    )Não                                         (    )Não encontrado 

 

ACESSIBILIDADE PROGRAMÁTICA 

 

1- Existem políticas internas que ampare o deficiente com treinamento contínuo? 

(    )Sim (    )Não                                         (    )Não encontrado 

 

2- Existem avisos internos acessíveis ao PcD? 

(    )Sim (    )Não                                         (    )Não encontrado 

 

ACESSIBILIDADE ATITUDINAL 

 

1- Existem preconceitos por parte de outros colaboradores 

(    )Sim (    )Não                                         (    )Não encontrado 

 

2- Os gestores tratam a todos como iguais 

(    )Sim (    )Não                                         (    )Não encontrado 

 

3- As vagas são destinadas aos deficientes no estacionamento são respeitas por 

hóspedes e colaboradores 

(    )Sim (    )Não                                         (    )Não encontrado 
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ACESSIBILIDADE METODOLÓGICA 

 

1- O hotel possui recursos para treinamento de deficientes 

(    )Sim (    )Não                                         (    )Não encontrado 

 

2- Existem fluxogramas em braile, ou equipamento sonoros 

(    )Sim (    )Não                                         (    )Não encontrado 

 

3- Existe algum método de desenvolvimento e acompanhamento do PcD 

(    )Sim (    )Não                                         (    )Não encontrado 

 

 


