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RESUMO

Os dados do IBGE no censo de 2000 apontaram que a população total nacional é de 169.872.856 de pessoas, e 14,5% possuem algum tipo de 
deficiência, ou seja, cerca de 24,5 milhões de brasileiros, sendo maior o número de mulheres, Levando em consideração o aumento da população 
de 15,6% indicado pelo censo realizado em 2010, infere-se que o número de deficientes também tenha crescido, pois nesse mesmo censo as 
pesquisas indicaram ao todo cerca de 61,3 milhões de deficiências, 43,65% a mais do que as estatísticas apuradas no censo 2000. Segundo a 
pesquisa mais recente, no estado do Ceará concentra-se 5,3% dessas deficiências. As pessoas que possuem algum tipo de deficiência ainda 
sofrem com a exclusão social em diversos ambientes e no lazer. É direito de todo cidadão, porém em algumas estruturas de uso público esse 
grupo de pessoas ainda sofrem com as barreiras arquitetônicas as quais consistem em “qualquer elemento natural, instalado ou edificado que 
impeça a aproximação, transferência ou circulação no espaço mobiliário ou equipamento urbano” (ABNT NBR 9050, 2004, p. 2). Esses obstáculos, 
ainda existentes, contradizem a Constituição Federal em que todo o indivíduo tem direito ao acesso à educação, saúde, trabalho e lazer, 
independentemente de suas limitações físicas. A pesquisa tem como objetivo geral conhecer o nível de acessibilidade de equipamentos de lazer e 
entretenimento à beira mar para a pessoa com deficiência auditiva, visual e locomotora. A Pesquisa é um estudo exploratório, multicaso de 
natureza explicativa em 5 barracas da Praia do Futuro em Fortaleza, e utiliza a NBR 9050 como referência de análise. Foram abordados 
representantes das barracas, gestores e atendentes, bem como clientes portadores de deficiência visual, auditiva e locomotora, com vistas a 
compreender a percepção do usuário e do proprietário e atendente dos estabelecimentos. Participaram da pesquisa os representantes, dois a 
três garçons e deficientes auditivos, físicos e visuais presentes em cada estabelecimento. A coleta de dados foi em campo por meio de abordagem 
pessoal e entrevista de profundidade. Foram entrevistados cinco representantes de cada uma das barracas com faixa etária entre 25 e 49 anos, 
sete garçons de 18 a 49 anos. O público alvo referente aos deficientes tinha a faixa etária entre 18 e 65 anos, e no total oito pessoas com 
deficiência foram entrevistadas. Foram feitas visitas frequentes às barracas e pôde-se observar nos dias de maior fluxo, as barracas mais 
procuradas pelos deficientes. A análise de dados apontou que os representantes das barracas tinham conhecimento superficial da NRB 
9050/2004, Os resultados permitiram concluir que a acessibilidade nos empreendimentos, destinada a pessoa com deficiência não atende às 
especificações definidas na norma e portanto mostra-se vulnerável aos aspectos legais.  As barracas visitadas não possuem todos os critérios 
determinados na NBR 9050, no entanto seguem algumas das adaptações propostas pela norma, o que se é surpreendente, pois a cidade foi sede 
de evento internacional há 2 anos e é de se esperar que os estabelecimentos obedeçam aos padrões de conformidade. Foi possível observar falta 
de acessibilidade a estrutura física, pela ausência de vaga exclusiva para estacionamento e nenhuma das barracas oferece treinamento para o 
atendimento desse público. Verificou-se também que o atendimento não proporciona a autonomia do deficiente, pois não há sequer um cardápio 
em braile nem sinalização tátil para deficientes visuais, não há atendentes preparados para comunicação em linguagem de LIBRAS, balcão de 
atendimento e de autosserviço adapt
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