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O OLHAR DO DEFICIENTE AUDITIVO SOBRE A ACESSIBILIDADE NO SETOR 

HOTELEIRO 

 

Resumo: O presente estudo tem como objetivo identificar o impacto da 
acessibilidade ofertada ao consumidor com deficiência auditiva no setor hoteleiro, 
identificando suas percepções sobre a oferta de acessibilidade. Para isso, foi 
realizada pesquisa bibliográfica sobre o tema, para definição de indicadores que 
nortearam uma pesquisa qualitativa com pessoas surdas e ouvintes, que frequentam 
meios de hospedagem, com a finalidade de entender seus anseios e percepções. 
Mediante relatos coletados nas entrevistas, pode-se concluir que os deficientes 
auditivos ainda não recebem o atendimento adequado, pois são poucos os hotéis 
que possuem intérpretes para consolidar a comunicação desse público que precisa.   

Palavras-chave: Acessibilidade, deficiente auditivo, inclusão, hotelaria. 

Abstract: This article has as an objective identify the impact of accessibility offered 
to the hearing deficiency consumer in the hotel sector, identifying their perceptions 
about the offered of accessibility. For this, was made a bibliographic research about 
the theme, for the defination of indicators that guided a qualitative search with people 
with hearing disability and listeners, who frequent means of hosting, for the purpose 
of understand their yearnings and perceptions. Through reports collected in 
interviews, it can be concluded that the persons with hearing disability still do not 
receive the adequate service, because there are few hotels have interpreter 
consolidate the communication of this public that needs. 

Keyword: Accessibility, persons with hearing disability, inclusion, hospitality. 
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INTRODUÇÃO 

O setor hoteleiro lida com pessoas de todos os tipos, gêneros, países e 

culturas. Visando atender a todos de maneira igualitária, o setor faz uso da 

acessibilidade, artefato consolidado pela lei número 10.0981 (BRASIL, 2000) que 

existe para que todos os indivíduos recebam tratamento adequado diante de suas 

limitações, sejam na fala, na locomoção, na mobilidade ou algum outro tipo de 

deficiência.  

Desde a promulgação da lei, é possível analisar que houve grandes avanços 

em relação à acessibilidade, no entanto, quanto ao deficiente auditivo ainda é 

possível observar que as barreiras enfrentadas por eles ainda estão presentes na 

sociedade fazendo com que, muitas vezes, fiquem a margem da sociedade, 

excluídos da vida pública em determinado local. Por esse motivo, os surdos tendem 

por buscar sua acolhida nas comunidades surdas e encontrar afinidade com o povo 

surdo, que divide os mesmos sentimentos. De acordo com Strobel (2008, p.34): “[...] 

povo surdo são sujeitos surdos que compartilham os costumes, histórias, tradições 

em comuns e pertencentes às mesmas peculiaridades culturais […]”. 

Levando em consideração a importância de um bom acolhimento, da 

hospitalidade e do bem estar do indivíduo por parte dos prestadores de serviços 

hoteleiros, e tendo em conta o grande número de deficientes auditivos no Brasil, de 

acordo com Censo Demográfico de 2010 (IBGE, 2010), o presente trabalho tem 

como objetivo geral identificar o impacto da acessibilidade ofertada ou não ao 

consumidor com deficiência auditiva diante dos serviços hoteleiros, identificando 

como os hóspedes se sentem à frente das barreiras encontradas nesses ambientes. 

Assim, o questionamento que rege o estudo é: o que o deficiente auditivo enxerga a 

respeito da oferta de acessibilidade no setor hoteleiro? 

Os objetivos específicos que ajudarão a responder a questão problema e 

darão direcionamento ao artigo são: realizar um levantamento teórico sobre 

acessibilidade nos hotéis às pessoas surdas, investigar a relação da acessibilidade 

para surdos com os meios de hospedagens e por fim, analisar como esse surdo 

percebe a presença dessa acessibilidade nos empreendimentos hoteleiros.  

                                                           
1 BRASIL. Lei nº 10.098, de 19 de Dezembro de 2000. Estabelece normas gerais e critérios básicos para a 

promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá 
outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10098.htm> Acesso 
em: 07 Jun 2018.   

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10098.htm
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Para realização do trabalho, optou-se por seguir o método de pesquisa 

quantitativa de natureza exploratória, que de acordo com Gil (2002), tem por objetivo 

o entendimento dos fatores que exercem influência na situação que constitui o 

objeto de pesquisa. Foi aplicado questionário online, utilizando mídias sociais, com 

pessoas surdas ou que tivessem conhecimento e domínio sobre o conteúdo do 

estudo, com o propósito de obter resultados que promovessem a compreensão do 

tema e ajudassem no progresso para resolução da questão problema.  

Dessa forma, com a finalidade de buscar respostas foram abordados tópicos 

como hospitalidade, a fim de contextualizar a importância da recepção adequada, a 

acessibilidade dentro de um empreendimento hoteleiro e artefatos que podem 

melhorar a vida de um hóspede surdo em se tratando de sua estada no hotel, à 

necessidade de uma intérprete e de profissionais que saibam Libras, com intenção 

de proporcionar ao surdo uma comunicação legítima, na qual as pessoas consigam 

entendê-lo e um tópico sobre a surdez e suas abrangências, pois, para sermos 

capazes de lidar com o diferente, precisamos nos colocar no lugar do outro a fim de 

entender suas limitações e dificuldades. Ademais, a segunda seção do artigo, 

aborda os mecanismos metodológicos usados para elaboração da pesquisa de 

campo e as análises feitas a partir dos dados obtidos. Por fim, a última seção 

contém as considerações finais.   

 

1 CONTEXTUALIZANDO HOSPITALIDADE 

O conceito de hospitalidade vem sendo usado de forma superficial e 

mercadológica nos tempos atuais, da maneira com a qual os empreendimentos 

ditam-se hospitaleiros, muitas das vezes, apenas para atrair público. Pensando 

majoritariamente em propaganda e geração de lucros, o real significado da palavra é 

deixado de lado. Desse modo, surge um questionamento quanto ao significado 

efetivo da hospitalidade e como esse conceito vem sendo utilizado na hotelaria, 

confirmando apenas a utilização da palavra ou implantando ações que 

disponibilizem o bem-estar do outro enquanto empreendimento que tem por objetivo 

uma boa prestação de serviços. Assim, afirma Camargo (2008, p.16) “[...] Não 

obstante a razoável divulgação da noção substantiva de hospitalidade, o termo 

parece estar sendo usado apenas como sinônimo ou até como adjetivo de turismo e 

hotelaria [...]”.  
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Ainda, para Camargo, a hospitalidade é o ato de receber o outro, a fim de lhe 

proporcionar uma estada agradável, aplicando a dádiva do dar-receber-retribuir com 

o propósito de gerar vínculos sociais (CAMARGO, 2004). Ou seja, não usufruir de 

um atendimento mecanizado que já está instaurado em muitas das recepções que 

presenciamos. 

Dessa forma, um empreendimento hoteleiro se torna hospitaleiro quando ele 

preza por uma boa recepção, valorizando o bem-estar do hóspede e fazendo com 

que ele sinta-se bem naquele espaço. 

Assim, como disse Boff (2006, p. 107): 

O ideal de hospitalidade deve ajudar a formular boas leis e a inspirar 
políticas públicas generosas que viabilizem a acolhida do estrangeiro, do 

emigrado, do refugiado e do diferente. 

No entanto, para que esse lugar seja integralmente hospitaleiro ele precisa 

ser acessível em qualquer âmbito de seus setores, tanto para pessoas com 

deficiência como para as que não possuem.  

 

2 ACESSIBILIDADE 

A acessibilidade se faz presente quando um local de comum acesso 

consegue atender a todo tipo de pessoa. Contudo, é preciso que tenhamos um 

entendimento acerca dos espaços urbanos para que possamos planejar maneiras 

de organizá-los (GRINOVER, 2007). Esse espaço se relaciona diretamente com a 

forma de receber o turista, tornando essa cidade um ambiente hospitaleiro ou não. 

Assim, é possível compreender que: 

A acessibilidade evoca diversos conceitos ligados às possibilidades de 
acesso dos indivíduos, ou de grupos sociais, a certas atividades ou a certos 
serviços que estão presentes na cidade, devendo proporcionar aos usuários 
urbanos: o acesso à cidade é um direito de todos (GRINOVER, 2007, 
p.135). 

 Em paralelo com a ideia de Grinover (2002), levando em consideração a 

acessibilidade nos espaços urbanos e que ela faz parte dos direitos humanos, 

conclui-se que cidade acessível é: 
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[...] Um cego que cruza a rua sozinho, porque o semáforo emite um 

sinal         sonoro, avisando-o que pode atravessar, é um cadeirante que 
pode se locomover por conta própria, numa cidade sem buracos e sem 
obstáculos.É uma criança surda ter à disposição intérpretes de Libras nas 
escolas públicas. Enfim, acessibilidade é o pleno direito de ir e vir e 
permanecer (SCHWARZ, HABER, 2009, p. 308). 

 Ou seja, um local acessível é aquele que possibilita o indivíduo de exercer o 

seu pleno direito de ir e vir, não tendo que se deparar com dificuldades. Segundo 

Sassaki, as dificuldades são denominadas de barreiras e existem seis tipos 

diferentes dessas barreiras que podem ser encontradas em espaços turísticos e de 

lazer. São elas: barreiras arquitetônicas, barreiras comunicacionais, barreiras 

metodológicas, barreiras instrumentais, barreiras atitudinais e barreiras 

programáticas (SASSAKI, 2009). Essas dificuldades são entendidas como 

empecilhos nas estruturas físicas das edificações; na má comunicação entre 

indivíduos, e nos métodos e técnicas de lazer; nas dificuldades com instrumentos, 

ferramentas e utensílios; obstáculos encontrados em políticas públicas, legislações, 

entre outras e nos problemas relacionados a preconceitos, estereótipos, estigmas e 

discriminações para com pessoas deficientes.  

 Todas essas dimensões estão recorrentes na vida de deficientes auditivos. 

Desse modo, é significativo ter pelo menos alguma acessibilidade nos meios de 

hospedagem para que o surdo fique isento de ter que confrontar essas barreiras em 

suas viagens.  

Tendo em vista, que as barreiras arquitetônicas atrasam o processo do surdo 

tornar-se um turista ávido por essa prática, os hotéis precisam passar um processo 

de proporcionalidade de suas unidades habitacionais (UH) e espaços de áreas 

comuns, como piscinas, restaurantes, hall do estabelecimento hoteleiro de acordo 

com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR 9050, 2015). Nela, estão 

expressas as adaptações adequadas para utilização do espaço e de equipamentos 

que visam promover a inclusão social do deficiente no âmbito das hospedagens. 

Sendo esse, um meio de efetivação da acessibilidade em espaços privados, tão 

importante para que o anfitrião consiga concretizar a boa acolhida do turista.  

Ainda na NBR 9050:2015 estão inclusos os símbolos internacionais de 

acessibilidade referentes à deficiência auditiva, que são meios de orientação ao 

deficiente que os auxiliam sobre a existência de atendimentos acessíveis.  
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Figura 1 – Símbolo internacional de pessoas com deficiência auditiva. 

  

FONTE: ABNT NBR 9050:2015 

No caso dos deficientes auditivos, pode-se observar que uma das principais 

barreiras – senão a principal – na esfera do turismo e lazer que enfrentam é a 

comunicacional, pois ainda é raro encontrar completas adaptações que promovam a 

inclusão desse indivíduo na sociedade contemporânea. Em conformidade com 

Sassaki (1997, p.3) podemos entender como inclusão social: 

O processo pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir, em seus 
sistemas sociais gerais, pessoas com necessidades especiais e, 
simultaneamente, estas se preparem para assumir seus papéis na 
sociedade. A inclusão social constitui, então, um processo bilateral, o qual 
as pessoas, ainda excluídas, e a sociedade buscam, em parceria, 
equacionar problemas, decidir sobre soluções e efetivar a equiparação de 
oportunidades para todos (SASSAKI, 1997, p.3). 

 Em contrapartida à citação acima, “[...] entende-se inclusão social como 

cidadania, como participação na condição de cidadão na sociedade com os mesmos 

direitos e deveres dos demais membros” (KUSHANO; ALMEIDA, 2008, p. 91). 

Ainda visando à efetivação da inclusão social dos indivíduos em sociedade, 

foi implementada a lei de número 13.146 intitulada como Lei Brasileira de Inclusão 

da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), destinada a 

promover e assegurar, em condições de igualdade, o exercício dos direitos por 

pessoa com deficiência, aspirando a inclusão e a cidadania do indivíduo (BRASIL, 

2015).  Ou seja, inclusão social é um conjunto de ações que promovem incluir as 

pessoas que fazem partes de grupos minoritários, que estão presentes na sociedade 

como grupos que tem alguma desvantagem social. No campo da sociologia, 

entende-se por minoria: 

[...] Um grupo de pessoas que de algum modo e em algum setor das 
relações sociais se encontra numa situação de dependência ou 
desvantagem em relação a um outro grupo, “maioritário”, ambos integrando 
uma sociedade mais ampla. As minorias recebem quase sempre um 
tratamento discriminatório por parte da maioria [...] (CHAVES, 1971, p.149).  
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Dessa maneira, a acessibilidade é a porta de entrada para que serviços 

ofertados hoje se tornem possíveis de serem alcançados e consumidos por todos, 

principalmente aos indivíduos que possuem alguma deficiência ou mobilidade 

reduzida. Ela visa incluir todas as pessoas de forma igualitária, objetivando extinguir 

as barreiras que impossibilitam muitos indivíduos de viver de maneira legítima. Logo, 

quando um local é acessível ele consegue proporcionar a todas as pessoas que 

frequentam aquele espaço um bom convívio.  

2.1 ARTEFATOS QUE PROMOVEM ACESSIBILIDADE AO SURDO 

É notório que o surdo necessita de meios especiais, diferentes das demais 

pessoas, para que um espaço se torne acessível a ele. E quando ele pensa em 

viajar e começa a programar o seu trajeto, mesmo sem sair de casa, ele enfrenta 

dificuldades para materializar essa sua vontade de estar em um lugar diferente do 

seu habitat. Se o espaço escolhido por este deficiente auditivo não tem opções de 

atendimento acessível a ele ou se o mesmo não estiver acompanhado de uma 

pessoa ouvinte é provável que a viagem se torne desprazerosa.  

Entretanto, como qualquer indivíduo, ninguém quer ficar dependente do outro 

para fazer algo, incluindo atividades de lazer. Certo disso, um ambiente acessível, 

isento das barreiras citadas acima, tem uma responsabilidade muito maior do que só 

propiciar um local de fácil acesso a todos. Indiretamente esse ambiente é 

responsável pela autonomia desses indivíduos. Dessa forma, Figuerêdo (2013,p.19) 

afirma que “[...] é preciso considerar as pessoas com deficiência auditiva como 

sujeitos que possuem autonomia e capacidade, levando-se em conta a ótica da 

diferença e da inclusão social [...]”. Ou seja, é preciso que os espaços sejam 

acessíveis para que deficientes auditivos não precisem de terceiros para usufruir de 

um momento de lazer.   

Segundo Tânia “[...] se não há informação visual ou alguém capaz de 

interagir, a comunicação não ocorre e ele se isola, se limita, se marginaliza todos os 

dias” (PASSOS, 2011, [s.p.]). Diante desta afirmação, podemos exemplificar de 

forma clara a responsabilidade da acessibilidade para com sujeitos que tanto a 

necessitam.  

Quando perguntamos se tal estabelecimento hoteleiro é acessível ao surdo, 

estamos querendo saber se ele porta artefatos que possam tornar sua estada 

agradável e igual a dos hóspedes ouvintes. Muitas vezes, as respostas são 
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negativas e outras vezes, os estabelecimentos possuem tão pouca informação sobre 

os equipamentos que não se preocupam de instalá-los e não se importam com o 

bem-estar daquele que está hospedado e precisa do aparelho.  

Segundo o Ministério do Turismo2 (BRASIL, 2014), foi lançado um guia 

colaborativo denominado Guia Turismo Acessível que contém estabelecimentos que 

podem ser avaliados por pessoas que já visitaram o local, podendo assim medir o 

nível de acessibilidade que o empreendimento oferece às pessoas com deficiência e 

com mobilidade reduzida.  

De acordo com o guia, um hotel como um todo (e sua unidade habitacional) 

só será considerado acessível quando ou se possuir alguns recursos, tais como: 

a) Dormitórios Acessíveis; 

b) Dispositivo de chamada nos sanitários para caso de emergência; 

c) Sinalização de emergência nas áreas comuns; 

d) Sinalização luminosa nos apartamentos; 

e) Sinalização dos locais e equipamentos acessíveis com os símbolos 

internacionais; 

f) Intérprete de Libras disponível; 

g) Pessoal treinado para atendimento à pessoa com deficiência ou mobilidade 

reduzida; 

h) Telefone com transmissão de texto. 

Nos meios de hospedagens, um dos artefatos de maior procura pelos deficientes 

auditivos é o profissional intérprete de Libras. A Língua Brasileira de Sinais (Libras) 

“é uma língua visuogestual criada pela comunidade de surdos” (SILVA, 

KAUCHAKJE, GESUELI, 2003, p.46). Ela foi reconhecida como meio legal de 

comunicação no Brasil em 24 de Abril de 2002 pela lei de número 10.436.  

Entende-se como Língua Brasileira de Sinais - Libras a forma de 
comunicação e expressão, em que o sistema linguístico de natureza visual-
motora, com estrutura gramatical própria, constituem um sistema linguístico 
de transmissão de ideais e fatos, oriundos de comunidades de pessoas 
surdas do Brasil (BRASIL, 2002, [s.p.]). 

 A Libras é de origem francesa, possuindo características da Língua Francesa 

de Sinais. Foi em 1857, quando Dom Pedro II pediu a Hernest Heut, francês e surdo, 

para que viesse ao Brasil com a incumbência de abrir a primeira escola de surdos do 

país. A partir daí, os surdos que já faziam uso de sinais para se comunicarem, 
                                                           
2 Guia Turismo Acessível. Disponível em: <http://www.turismoacessivel.gov.br/ta/> Acesso em: 02 mai 

2018. 
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incorporaram sinais vindo da Língua Francesa de Sinais, e deram origem a Libras. 

(PEZARINI, [s.a]). 

 Por meio dela é possível que o surdo não oralizado se comunique com 

pessoas ouvintes. Ou seja, a Libras, é a maneira mais eficaz de comunicação e 

interação entre uma pessoa surda e uma ouvinte.  

 De acordo com a Lei acima, faz-se obrigatório o ensino da língua em cursos 

de níveis médio e superior de formação de Educação Especial, Fonoaudiologia e de 

Magistério (BRASIL, 2002). Contudo, pode-se observar a necessidade do ensino 

para aqueles que possuem profissões cujo contato com o público é direto, podendo 

efetivar o melhor atendimento e assim garantir uma recepção mais acessível. 

Embora sejam ofertados cursos de Libras em instituições de ensino, cabe ressaltar 

que não basta apenas saber os sinais manuais para se tornar um intérprete. Exige 

um estudo mais aprofundado sobre a comunidade surda, o comportamento e as 

necessidades do surdo, pois é responsabilidade desse profissional ter pleno 

entendimento do deficiente auditivo quando tiver de fazer a intermediação de uma 

conversa, seja ela num posto de atendimento ou em um hotel. 

 A língua brasileira de sinais é a maneira mais eficaz de comunicação entre 

um surdo e um ouvinte. É através dela que o surdo, não oralizado, demonstra seus 

interesses e manifesta suas escolhas, quando hospedado em hotel. Sendo assim, a 

ausência de profissionais que saibam se comunicar através dessa língua no setor 

hoteleiro contribui com a continuidade das inacessibilidades.   

 

3 O SURDO E A SURDEZ 

Atualmente, tem-se falado bastante sobre inclusão do deficiente auditivo na 

sociedade, caracterizando-a como acolhedora e acessível, porém o que se fala 

sobre ele e a surdez não é tão aprofundado como gostaríamos e precisam ser para 

que possamos compreender as reais necessidades do povo surdo. 

Referente ao Brasil, em 2010, foi feito o censo demográfico3 pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e conclui que 24% da população possui 

algum tipo de deficiência. Nesse mesmo ano, apontou-se que 9,7 milhões de 

pessoas tem deficiência auditiva. Ao considerar essas estatísticas podemos 

                                                           
3 Cartilha do Censo Demográfico 2010 Pessoas com Deficiência. Disponível em: < 
http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/publicacoes/cartilha-censo-2010-
pessoas-com-deficienciareduzido.pdf> Acesso em: 02 mai 2018. 

http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/publicacoes/cartilha-censo-2010-pessoas-com-deficienciareduzido.pdf
http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/publicacoes/cartilha-censo-2010-pessoas-com-deficienciareduzido.pdf
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observar o grande número de pessoas que necessitam de acessibilidade para serem 

incluídas na sociedade.  

 Dito isto, são chamados de surdos os indivíduos que perderam parcialmente 

ou totalmente a audição, que não são capazes de compreender o mundo através do 

ouvido. Para um melhor entendimento, uma pessoa com diagnóstico de surdez é 

aquela que apresenta diminuição ou ausência da capacidade de ouvir sons 

(MONTEIRO; SILVA; RATNER, 2016). 

De acordo com Silva, Kauchakje e Gesueli, os tipos de surdez podem ser 

classificados em três tipos diferentes, como perda auditiva condutiva, perda auditiva 

neurossensorial e perdas auditivas mistas. No primeiro tipo a surdez se dá devido a 

problemas na orelha externa como, por exemplo, infecções no canal do ouvido e/ou 

tampões de cera. No segundo, são considerados danos nas células da cóclea e/ou 

nervos auditivos. Conforme os autores, esse tipo de surdez é difícil diagnosticar, 

pois as causas de perdas são múltiplas. Já o último tipo de surdez apresenta tanto 

características dos danos da perda condutiva como da perda neurossensorial 

(SILVA; KAUCHAKJE; GESUELI, 2003).  

Além dos tipos de surdez citados acima, existem classificações do grau de 

surdez que são entendidas como surdez leve quando o indivíduo possui perda 

auditiva entre 25 a 40 decibéis, que resulta em dificuldades, porém não o impede de 

se expressar oralmente ou entender a voz humana, fazendo ou não o uso do 

aparelho auditivo. A surdez moderada que fica entre 41 a 55 decibéis, sendo esse 

um nível intermediário. Surdez acentuada de 56 a 70 decibéis. Surdez severa de 71 

a 90 decibéis e a surdez profunda que gera o não entendimento da voz humana e 

impossibilita o indivíduo surdo adquirir o código da língua oral, uma vez que ele 

tenha perda auditiva acima de 91 decibéis (SASSAKI, 2002). 

Deficiência auditiva é a denominação correta segundo Sassaki (2002), uma 

vez que o termo “portador de deficiência auditiva” entrou em desuso, dado que a 

surdez é uma condição da pessoa em questão e não um objeto no qual ela pode se 

abster de portar quando quiser (SASSAKI, 2002). 

Assim como qualquer ser humano, o indivíduo deficiente faz parte de um 

lugar na sociedade, age de acordo com uma cultura, com costumes e hábitos 

semelhantes do seu povo. Dessa maneira, podemos compreender que cultura surda 

de acordo com Strobel: 



15 

 

 

[...] É o jeito de o sujeito surdo entender o mundo e modificá-lo a fim de se 
torná-lo acessível e habitável ajustando-o com as suas percepções visuais, 
que contribuem para a definição das identidades surdas e das “almas” das 
comunidades surdas. Isto significa que abrange a língua, as idéias, as 
crenças, os costumes e os hábitos de povo surdo. (STROBEL, 2008, p.24). 

 No entanto, embora haja várias culturas surdas espalhadas pelo mundo, cada 

uma tem o seu modo de agir e seus hábitos. Assim, nenhuma cultura surda é igual a 

outra, e nenhuma pessoa surda compartilha dos mesmos hábitos de todas as 

culturas surdas pertencentes à outros países, o que resulta nessas pessoas agirem 

diferentes umas das outras, cada uma com suas experiências de vidas distintas. 

(STROBEL, 2008). Desse modo podemos confirmar a fala acima com a citação a 

seguir: 

Ao afirmar que os surdos brasileiros são membros de uma cultura surda não 
significa que todas as pessoas surdas no mundo compartilhem a mesma 
cultura simplesmente porque elas não ouvem. Os surdos brasileiros são 
membros da cultura surda brasileira da mesma forma que os surdos 
americanos são membros da cultura surda norte-americana. Esses grupos 
usam línguas de sinais diferentes, compartilham experiências diferentes e 
possuem diferentes experiências de vida. (KARNOPP, 2006, p.99 apud 
STROBEL, 2008, p.27). 

 Assim como existe a cultura surda, existem também as comunidades surdas. 

As comunidades surdas são formadas por pessoas surdas e ouvintes, ou seja, 

fazem parte dessa comunidade pessoas ouvintes como membros da família dos 

surdos, amigos, intérprete de libras e professores que compartilham de interesses 

em comum, em um determinado local. (STROBEL, 2008, p.31). É nesse ambiente 

que eles vão trocar suas experiências, compartilhar suas vivências, representar suas 

lutas pela acessibilidade e pela língua de sinais, Libras, demandas que precisam ser 

enfrentadas até os dias atuais.   

4 PROCESSOS METODOLÓGICOS 

Esta seção está direcionada a apresentação dos estudos metodológicos feitos 

para a realização do presente artigo. Tanto os levantamentos teóricos, como a 

pesquisa de campo. Assim, está contida nessa seção a descrição das utilizações 

dos procedimentos que foram aplicados em toda a composição do trabalho como a 

definição da pesquisa, a coleta de dados até a análise desses dados obtidos.  

Para elaboração da parte inicial do presente trabalho foi feito um levantamento 

bibliográfico para que se pudessem obter noções e entendimento do tema, além da 

busca por autores que dissertam sobre o assunto. Ou seja, foi feita uma pesquisa 
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baseada nas bibliografias já existentes com a finalidade de diagnosticar como o 

tema tem sido trabalhado no setor acadêmico.  

Assim podemos entender que “a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base 

em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos” 

(GIL, 2002, p. 44). Os dados presentes no trabalho foram retirados de livros, artigos, 

teses, leis, decretos e publicações em sites. A busca por esses dados se deram 

através de ferramentas de buscas na internet e visitas a biblioteca física. 

Já relacionado à coleta de dados, pode-se concluir que o método apresentado na 

pesquisa é indutivo, baseado nas experiências, pois “parte do particular e coloca a 

generalização como um produto posterior do trabalho de coleta de dados 

particulares” (GIL, 2008, p. 10). Além de ser de cunho quantitativo, a fim de 

quantificar as opiniões de pessoas surdas ou pessoas ouvintes que tenham algum 

parentesco com deficientes auditivos ou indivíduos que tenham contato com o 

assunto pertinente ao tema deste estudo para que se chegasse ao objetivo geral de 

identificar o impacto da acessibilidade ofertada ao deficiente auditivo e como ele se 

sente diante das barreiras enfrentadas constantemente.  

Quanto à natureza da pesquisa, pode-se dizer que ela é exploratória, pois tem 

finalidade de esclarecer e desenvolver ideias a partir da formulação de problemas 

pesquisáveis para posteriores estudos (GIL, 2008). 

Baseado na pesquisa bibliográfica e documental pode-se compreender que o 

défcit da acessibilidade no âmbito da hotelaria, com deficientes auditivos, é uma 

constante. Dessa maneira, a pesquisa de campo tem a finalidade de obter os dados 

para responder ao objetivo geral e aos específicos.  

Para colocar a pesquisa em prática foi escolhido o método do questionário, que 

de acordo com Gil (2008) é: 

[...] A técnica de investigação composta por um conjunto de questões que 
são submetidas a pessoas com o propósito de obter informações sobre 
conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, interesses, expectativas, 
aspirações, temores, comportamento presente ou passado etc. (GIL, 2008, 
p.121).  

A divulgação do questionário se deu por meio de grupos na rede social 

Facebook, que fazem abordagens de temas também relacionados ao trabalho como 

Libras, inclusão, deficiência auditiva e acessibilidade. Esses grupos possuíam em 
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média 1000 integrantes. O questionário ficou disponível a receber respostas 

durantes três semanas. A escolha por compartilhar o questionário em tais grupos, 

fez-se a fim de se obter respostas apenas de pessoas que são inseridas no convívio 

da deficiência auditiva, ou seja, filhos que tenham pais deficientes auditivos, 

parentes de pessoas surdas, professores de Libras que lidam com surdos 

diariamente e intérpretes que trabalham com a finalidade de promover acessibilidade 

para esse público.  

Sendo assim, inicialmente as perguntas presentes no questionário são para 

identificar os perfis dos respondentes, de acordo com a idade, o gênero, seu nível de 

escolaridade e se é uma pessoa com deficiência auditiva ou ouvinte.  

Já na segunda parte, as perguntas foram direcionadas para que se pudesse 

entender o ponto de vista do respondente em relação ao empreendimento hoteleiro. 

Foi pedido para que ele respondesse se a última vez em que se hospedou em hotel, 

o empreendimento era acessível e de que maneira ele aplicava acessibilidade a 

quem necessita.   

4.1 ANÁLISE DOS DADOS OBTIDOS 

Como dito anteriormente, a pesquisa foi elaborada com o intuito de entender 

como o deficiente auditivo se sente quando se hospeda em empreendimentos 

hoteleiros e como ele percebe a presença da acessibilidade nesses espaços que 

tem como máxima a hospitalidade e o bem receber. Dessa maneira, com o 

compartilhamento do questionário em grupos específicos da rede social, foram 

obtidas 72 respostas. Entre elas, estão presentes respostas de pessoas surdas e 

ouvintes. 

Iniciando o questionário, a primeira pergunta foi feita para identificação da 

idade dos respondentes. Assim, podemos observar na figura 1 abaixo que a faixa 

etária com maiores números de respondentes foi entre 31 a 40 anos.  
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Figura 2. Gráfico demonstrativo da idade dos respondentes. 

 

FONTE: Elaboração própria 

Com relação ao gênero dos respondentes, pode-se concluir que a maioria das 

pessoas que participaram da pesquisa foi do sexo feminino, sendo um total de 68% 

dos participantes. E de acordo com a escolaridade, majoritariamente, os 

respondentes possuem grau de ensino superior, sendo 65% dos componentes da 

pesquisa. 

De acordo com as respostas, a maior parte das pessoas que participaram da 

pesquisa possui deficiência auditiva, tratando-se de 61%. Os outros 39%, como dito 

anteriormente, são pessoas inseridas nas comunidades surdas por estarem em 

contato com parentes surdos, ou por serem intérpretes e professores de Libras. 

Assim, pode-se observar na figura 2, a seguir: 

Figura 3. Quantitativo de respondentes com deficiência auditiva. 

 

FONTE: Elaboração própria. 



19 

 

 

Para que pudessem chegar às respostas dos deficientes auditivos e analisar 

os resultados em relação aos seus pontos de vista sobre o empreendimento 

hoteleiro, perguntas foram feitas para saber os respondentes têm o costume de se 

hospedar em hotéis. Portanto, pode-se constatar que 62% afirmaram ter esse 

costume e 38% disseram que não. 

Figura 4. Número de respondentes que viajam com frequência. 

 

FONTE: Elaboração própria. 

Corroborando com as ideias expostas na seção teórica sobre a falta de 

acessibilidade nos hotéis para os deficientes auditivos, 68% dos 72 respondentes 

afirmam que a última vez em que se hospedaram em hotel ele não era acessível, 

sendo apenas 32% das respostas afirmativas.  
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Figura 5. Percentual de hotéis acessíveis. 

 

FONTE: Elaboração própria. 

Para saber o local em que os hotéis são mais acessíveis, foi pedido para que 

os respondentes assinalassem a região onde se localiza o hotel que se hospedou 

pela última vez. Assim, foi possível observar que a região Sudeste tem mais 

acessibilidade nos empreendimentos hoteleiros, e o Norte com menos 

acessibilidade.   

Figura 6. Porcentagem de hospedagem dos respondentes por regiões do 
Brasil. 

 

FONTE: Elaboração própria. 
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A próxima questão foi baseada no Guia do Turismo Acessível (BRASIL, 2014) 

para identificar se os hotéis possuíam alguns artefatos que promovem acessibilidade 

para o surdo. As opções foram previamente listadas e os respondentes puderam 

assinalar os artefatos que estavam presentes no hotel em sua última estada, 

contando também com a opção de não haver nenhuma das opções.  

Figura 7. Porcentagem de itens acessíveis existentes nos hotéis. 

 

FONTE: Elaboração própria. 

Uma das questões principais foi sobre o hotel possuir ou não um intérprete de 

Libras, para auxiliar na comunicação entre os surdos e ouvintes, a fim de eliminar a 

barreira comunicacional da acessibilidade. Majoritariamente, a resposta foi negativa 

com 86% dos respondentes negando a existência desse profissional nos hotéis.  
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Figura 8. Quantitativo de hotéis que possui intérprete de Libras. 

 

FONTE: Elaboração própria.  

A penúltima pergunta é uma questão aberta, onde oferece ao respondente a 

possibilidade de externar suas opiniões sobre como ele, o hóspede, se sente diante 

da oferta de acessibilidade nos hotéis ou a falta dela. Além da viabilidade de 

desenvolver com maior clareza a sua resposta. 

Mediante as respostas recebidas, foi possível notar a insatisfação com o  

atendimento que é entregue a esse tipo de hóspede. Essa insatisfação contraria o 

significado da hospitalidade entendida por Lashley e Morrison (2004, p. 21) como:  

[...] Fundamentalmente, o relacionamento construído entre anfitrião e 
hóspede. Para ser eficaz é preciso que o hóspede sinta que o anfitrião está 
sendo hospitaleiro por sentimentos de generosidade, pelo desejo de 
agradar e por ver a ele, hóspede, enquanto indivíduo.  

 Isto é, o hóspede precisa sentir que o anfitrião está interessado em recebê-lo, 

e que acima de tudo saiba como fazer daquela estada uma experiência agradável. 

Como já foi dito, a falta de hospitalidade pode ser reconhecida pela ausência de 

acessibilidade no ambiente. Logo, conseguimos identificar essa ausência nas 

respostas dos participantes da pesquisa, como esta: 

 

Difícil encontrar hotéis e pousadas que tenham acessibilidade e 
atendimento a surdos. Muitas vezes tenho que pedir ajuda a intérpretes 
para caso de telefonar ou chamar algum transporte. Ou falar direto com o 
gerente do hotel por email ou whatsapp ou pessoalmente” (RESPONDENTE 
59, 2018). 
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 Conforme o respondente acima, é preciso que ele peça ajuda a intérpretes 

para fazer tarefas simples, como telefonar ou pedir algum transporte. No entanto, 

quando não se há intérprete, as tarefas que são simples, deixam de ser e tornam-se 

obstáculos. Esse não é pensamento isolado, pelo contrário, é recorrente para quem 

possui limitações como o surdo. Deste modo, pode-se observar outro relato que 

corrobora com a afirmação acima: “Eu senti falta algo porque falta de acessível pelo 

telefone como pedir para refeições por isso, tem pequenos problemas. Precisamos 

ter tecnologia para acessibilidades no hotel para os surdos” (RESPONDENTE 66, 

21018). Ou seja, falta instrumentos acessíveis que auxiliem os surdos no pedido de 

uma refeição pelo telefone, por exemplo.  

Vale ressaltar que, como a Língua Portuguesa não é a língua oficial dos 

surdos, alguns possuem dificuldades na estruturação da frase escrita, uma vez que 

eles “falam” uma outra língua. Isto é, utilizam a Libras para se expressar e o 

Português para escrever. Ou seja, “há elementos usados na LP (Língua Portuguesa) 

falada e escrita tais como: artigos, conjunções, preposições e, em alguns casos, 

certos tipos de verbos que não são sinalizados em Libras” (Streiechen; Krause-

Lemke, 2014, p.963). Essa diferença na escrita foi perceptível nas respostas dos 

indivíduos que participaram da pesquisa.  

 Como citado anteriormente, a lei da acessibilidade tem a finalidade promover 

acessibilidade a todas as pessoas que possuem deficiência ou mobilidade reduzida, 

concedendo a oportunidade de utilização dos espaços com autonomia (BRASIL, 

2000). Contudo, muitos estabelecimentos não cumprem com essa lei, ou comprem 

de maneira insuficiente. Assim, podemos observar a informação com a fala do 

respondente: “por ser filha de pais deficientes auditivos, me sinto lesada, pois eles 

não recebem o atendimento que merecem, que é garantido por lei e pelo que eles 

pagam” (RESPONDENTE 30, 2018).  

Diante de tantas respostas similares, como: “falta acessibilidade” 

(RESPONDENTE 2, 2018); “sinto falta de intérprete de libras” (RESPONDENTE 10, 

2018), pode-se concluir que o que aflige esse grupo de indivíduos surdos e ouvintes 

que participaram respondendo ao questionário, principalmente a está questão, é 

realmente a falta do profissional de intérprete de Libras presente nos hotéis. Essa 

falta estimula ainda mais o desejo do surdo se comunicar e de ser entendido, 



24 

 

 

mesmo com sua limitação na fala. Assim, como se pode observar o pensamento do 

respondente: “A falta dela reflete as nossas ausências de políticas públicas e 

respeito ao portador de necessidades específicas ou com mobilidade reduzida 

(idosos, pessoas com crianças etc.). Acessibilidade é um direito.” (RESPONDENTE 

65, 2018).  

Essas respostas divergem do sentido da hospitalidade, tratada no inicialmente 

no trabalho e vão contra a legislação vigente que assegura a acessibilidade a esse 

público.   

 Embora as respostas da pergunta anterior tenham sido relacionadas às 

queixas acerca da ausência de acessibilidade nos hotéis ao deficiente auditivo, a 

última pergunta do questionário contrapôs esse pensamento e afirmou que 64% das 

pessoas não deixam de viajar pela falta de acessibilidade no hotel desejado, sendo 

apenas 36% o público que dispensa a viagem.    

 
Figura 9. Número de respondentes que já deixou de viajar pela falta de 

acessibilidade. 
 

 
 

FONTE: Elaboração própria. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Os meios de hospedagens têm por responsabilidade oferecer acomodação, 

alimentação e entretenimento a qualquer indivíduo que esteja interessado em 

vivenciar a experiência da hospitalidade. Ser tratado de maneira acolhedora e 



25 

 

 

hospitaleira é o desejo do cliente que anseia pelo sentimento de ser bem recebido 

como se estivesse em sua própria casa. No entanto, para ser acolhido nesse espaço 

é necessário que os profissionais e o ambiente estejam preparados para tal feito. 

Sendo assim, para que o espaço esteja pronto para receber todo e qualquer tipo de 

hóspede, ele precisa conter mecanismos de acessibilidade para dar a esse indivíduo 

todo o atendimento necessário. E o profissional que o atenderá, precisará também 

estar ciente e seguro do modo como deverá agir, impulsionando as relações 

interpessoais para que elas não sejam diminuídas em detrimento às barreiras. Em 

se tratando do deficiente auditivo, são exigidos maiores conhecimentos para uma 

melhor assistência, assim como para lidar com qualquer outro tipo de deficiência.  

 Dessa forma, o que se pretendeu analisar foi como o deficiente auditivo 

percebe a presença da acessibilidade nos empreendimentos hoteleiros. Logo, 

procurou-se identificar o perfil do turista surdo e do ouvinte e como eles se sentiam 

diante da entrega de um atendimento acessível que é garantido por lei. 

Com a análise dos dados, foi possível concluir que mesmo que o atendimento 

ao hóspede num empreendimento hoteleiro tenha a obrigação de ser acessível, de 

acordo com a lei, não é o que ele recebe ao chegar a seu destino. O deficiente 

auditivo se sente inseguro, desamparado e limitado. Ele se enxerga perdido naquele 

ambiente enquanto, na verdade, deveria ser ao contrário; ele deveria se sentir 

seguro, satisfeito e apto a usufruir pelo que esperou e pagou.  

Em meio a esse déficit, é notório que os deficientes auditivos ainda não estão 

garantidos de seus direitos de ir e vir, pois como citado anteriormente as barreiras 

são frequentes em suas vidas. 

Como previsto, houveram algumas dificuldades referentes a pesquisa de 

campo, como o pedido negado a proposta de aplicar o questionário físico em  

comunidades surdas, além do curto período de tempo em que o questionário ficou 

disponível para que se obtivesse as respostas, devido ao longo período de tempo da 

aceitação dos administradores para que pudesse publicar o questionário em seus 

grupos.  

É pertinente elucidar que, de acordo com os estudos bibliográficos e logo 

após a pesquisa de campo, entendeu-se que as dificuldades enfrentadas pelos 

deficientes auditivos podem ser amenizadas com a inserção de um número maior de 

intérpretes de Libras no setor hoteleiro, possibilitando pleno relacionamento 
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interpessoal entre profissionais e hóspedes e diminuindo a barreira comunicacional 

que o deficiente auditivo enfrenta com frequência. 

Portanto, espera-se que esse artigo possa contribuir para o crescimento de 

novas pesquisas na área da acessibilidade em meios de hospedagens a deficientes, 

sendo um assunto cada vez mais discutido e aperfeiçoado, como também a 

continuidade da pesquisa nessa área para verificar se as leis foram implementadas, 

pois como uma delas ainda é recente existe um tempo para total implementação 

dela nos estabelecimentos hoteleiros.  
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