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RESUMO

Embora atualmente já seja indiscutível as benesses da tecnologia aplicada ao aprendizado e desenvolvimento intelectual dos deficientes e a 
constatação de que esse grupo tenha direitos e necessidades, os mesmos são continuamente cerceados pela falta de acessibilidade. Levando em 
consideração esse contexto, chega-se às seguintes indagações: Como as pessoas com deficiência desfrutam do entretenimento? Existem barreiras 
e empecilhos no Brasil? Seguindo esses questionamentos, o presente trabalho, através de estudo de caso sobre parques temáticos, tem como 
objetivo analisar o panorama atual do cenário brasileiro e como o uso da tecnologia aliado a indústria do entretenimento pode promover 
qualidade de vida e inclusão social para portadores de deficiência. O presente estudo é de caráter descritivo-exploratório com uma análise de três 
famosos parques temáticos (Disney, Beto Carrero World e Hopi Hari). Analisa-se 19 variáveis sob a ótica da acessibilidade dividindo-as em três 
grupos: Acessibilidade Espacial; Atendimento e Acessibilidade para deficientes Auditivos e Visuais. A partir dos resultados obtidos pela pesquisa, 
pode-se afirmar que a Disney apresenta um ambiente com satisfatória acessibilidade a todas as formas de deficiência, pois apresenta 100% dos 
itens analisados. Os resultados obtidos entre o Hopi Hari e o Beto Carrero World foram equivalentes, apresentando em média 60% das exigências 
analisadas e embora esse número seja relativamente bom, ao se comparar a média da análise dos itens destinados a pessoas com deficiências 
físicas e aquelas com deficiências auditivas e visuais, nos parques brasileiros, detecta-se um contraste expressivo. Dos itens destinados aos 
clientes com deficiência física, os parques nacionais atenderam em média 88%, já em relação aos itens referentes aos deficientes auditivos e 
visuais considerando o acesso ao espaço e atendimento especial, a média foi de apenas 19%, enquanto o percentual da Disney foi de 100% em 
ambas. Os investimentos para o público com deficiência física tiveram resultados relevantes, mas não satisfatórios no que se refere a integração, 
pois mesmo com a possibilidade de adentrar e se locomover dentro do parque, diversos brinquedos não preveem a participação desse público 
devido ao ingresso ser feito por escadas, sem a previsão de elevadores. Dessa forma, pôde-se concluir que embora nas últimas décadas o governo 
brasileiro tenha dado maior ênfase aos direitos de inclusão dos deficientes e a indústria do entretenimento tenha ponderado a acessibilidade, 
ainda existe uma defasagem considerável em comparação as tecnologias utilizadas por essa indústria em outros países. A partir do estudo, 
percebe-se que ainda que 29% da população brasileira seja formada por deficientes auditivos e visuais segundo o IBGE(2010), os investimentos 
para a acessibilidade desse público nos parques nacionais analisados foram ínfimos, já que o contraste principal da pesquisa surgiu em 
decorrência da análise do uso das tecnologias assistivas para esses clientes. Um grande investimento tecnológico para os clientes especiais que se 
destacou durante a pesquisa foi o Dispositivo Portátil da Disney World, que proporciona tanto ao público com deficiência visual, quanto aos 
auditivos, recursos para que todas as experiências vividas no parque sejam equiparadas ao das demais pessoas. Nenhum dos parques brasileiros 
estudados apresenta dispositivos semelhantes, mostrando que as tecnologias já consideradas notáveis, são ignoradas por essa parte da indústria 
no cenário nacional. Por fim, ressalta-se a necessidade da indústria do entretenimento compreender que as pessoas com deficiência também são 
espectadores e consumidores e, portanto, necessitam de condições iguais para que sejam tratadas como os demais clientes.
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