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RESUMO

Atividades ligadas a lazer e turismo vêm ganhando importância no mundo contemporâneo,
sendo realizadas por indivíduos de diferentes perfis e necessidades, o que inclui pessoas com
deficiência, em especial deficientes visuais. Por isso, deve-se partir do pressuposto de que viajar
é proporcionar qualidade de vida e todo cidadão tem direito de acesso a produtos, serviços e
destinos que atendam a suas demandas específicas. Para isso, é necessário conhecer os fatores
que influenciam a escolha e o processo de compra desse público específico, tornando possível
o desenvolvimento de opções de consumo adequadas. Assim, este trabalho objetiva: entender
se a existência de serviços e atrativos turísticos adaptados são determinantes na escolha do
destino turístico pelos deficientes visuais que viajam a lazer; identificar se existe hierarquia
entre os fatores que determinam a escolha de um destino turístico específico; perceber
diferenças de comportamento entre os deficientes visuais que perderam a visão ao longo da
vida, aqueles que nunca foram videntes e os que apresentam baixa visão, respondendo ao
seguinte problema de pesquisa: quais fatores influenciam a escolha do destino de viagem do
deficiente visual quando está a lazer? Realizou-se uma pesquisa qualitativa exploratória, de
caráter pós-positivista, com entrevistas em profundidade. Foram consideradas para análise 15
entrevistas, feitas entre junho e julho de 2019. Os entrevistados foram escolhidos em uma
amostra não-probabilística por juris e por bola de neve. Para compreensão dos dados colhidos,
optou-se pela análise de conteúdo, com o auxílio do Atlas TI, que funcionou como instrumento
de suporte, auxiliando na criação de categorias, codificação, controle, filtragem e busca de
resultados. Concluiu-se que o estágio de aceitação da deficiência e a forma como o indivíduo
está disposto a enfrentar as barreiras impostas pelo consumo turístico determinarão os fatores
influenciadores da escolha do destino. Há diferença comportamental nos grupos estudados,
embora se perceba semelhança de comportamento entre os deficientes congênitos e as pessoas
com deficiência adquirida. O grupo com maior diferenciação é o dos indivíduos com baixa
visão, mais difícil de ser caracterizado, em função dos diferentes tipos e graus de incapacidade.
Identificou-se, também, a necessidade de se analisarem separadamente os deficientes visuais
que possuem cão-guia, por estes serem influenciadores diretos do processo de decisão. De
forma geral, a acessibilidade não é o fator determinante na escolha do destino, mas funciona
como um complemento que melhora a experiência vivida.
Palavras-chave: Comportamento do Consumidor. Escolha de Destino Turístico. Deficiente
Visual. Turismo.

ABSTRACT

Activities connected to tourism have been gaining importance in the contemporary world.
Individuals with different profile and needs have been enjoying it, including people with
disabilities as the visually impaired. Presuming that traveling means providing life quality,
every single citizen must have the right to products, services and destinations meeting their
specific demands. Therefore, it becomes a necessity to understand motivating choice factors
and purchases processes of a certain public proving them with the right options. Thus, this
project objectives are to understand if the existence of accessible touristic services are
determining in destination choice for the visually impaired leisure travelling; to identify if there
is a hierarchy among choice factors for tourist destinations; to identify behavioural differences
among the visually impaired who lost their sight along their lives, the severe visually impaired
or childhood blindness and those with sight loss by answering the following research
questioning: What factors influence destination choice for someone visually impaired when
leisure travelling? An exploratory qualitative research, of post-positivist nature, with in-depth
interviews, was conducted. We considered 15 interviews for analysis, conducted between June
and July 2019. The interviewees were chosen in a nonprobability expert and snowballing
sampling. To understand the data gathered, they chose to analyze the content assisted by Atlas
ti, which worked as a support instrument, helping create categories, codify, control, filter and
search results. They concluded that the stage of acceptance of the disability and the way that
the individual is willing to face the barriers that the tourist consumption brings will determine
the factors that influence the choice of the destination. There is difference of behavior in the
groups studied, although it is possible to perceive a similarity of behavior among the people
with congenital disability and the people with acquired disability. The more differentiated group
is the group of individuals with low vision, more difficult to be characterized due to the different
types and degrees of disability. They also identified the need to analyze separately the
individuals with visual disability who have service dogs, since they have direct influence on the
decision-making process. In general, the accessibility is not the determining factor in the choice.
It works as a complement that improves the experience lived.

Key words: Consumer behaviour. Choice of tourist destination. Visually Impaired. Tourism.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1- ICID 1980 ......................................................................................................

29

Figura 2- Abordagens para o turismo acessível .............................................................

38

Figura 3- Cadeia de acessibilidade do turismo ..............................................................

40

Figura 4- Lazer turístico ................................................................................................

42

Figura 5- Elementos integrantes do esquema conceitual – Inibidores do consumo
turístico ...........................................................................................................................

46

Figura 6- Elementos integrantes do esquema conceitual – Facilitadores do consumo
turístico ...........................................................................................................................

48

Figura 7- Elementos integrantes do esquema conceitual – Fatores motivadores do
consumo turístico ............................................................................................................

52

Figura 8- Esquema conceitual .......................................................................................

55

Figura 9- Percurso metodológico ...................................................................................

57

Figura 10- Matriz de amarração .....................................................................................

63

Figura 11- Caracterização dos entrevistados .................................................................

66

Figura 12- Códigos de análise .........................................................................................

68

Figura 13- Mapa relacional dos fatores que influenciam a escolha do destino ................ 130
Figura 14- Mapa relacional dos fatores que influenciam a escolha do destino e a
experiência vivida pelo turista ......................................................................................... 142

LISTA DE TABELAS

Tabela 1- Estratégias de coping utilizadas por deficientes visuais congênitos ................

72

Tabela 2- Inibidores do consumo turístico para deficientes visuais congênitos ..............

74

Tabela 3- Facilitadores do consumo turístico para deficientes visuais congênitos .........

77

Tabela 4- Fatores motivadores do consumo turístico para deficientes visuais
congênitos ......................................................................................................

79

Tabela 5- Aspectos relevantes relacionados à comunicação e à informação do destino
para deficientes visuais congênitos .................................................................

82

Tabela 6- Estratégias de coping utilizadas por pessoas com deficiência visual
adquirida........................................................................................................

87

Tabela 7- Inibidores do consumo turístico para pessoas com deficiência visual
adquirida ........................................................................................................

89

Tabela 8- Facilitadores do consumo turístico para pessoas com deficiência visual
adquirida ........................................................................................................

92

Tabela 9- Fatores motivadores do consumo turístico para pessoas com deficiência
visual adquirida ..............................................................................................

94

Tabela 10- Aspectos relevantes relacionados à comunicação e à informação do destino
para pessoas com deficiência visual adquirida ...............................................

96

Tabela 11- Organização da viagem e protagonismo sobre a decisão por estágio de
aceitação da deficiência ................................................................................. 100
Tabela 12- Estratégias de coping utilizadas por deficientes com baixa visão .................. 102
Tabela 13- Inibidores do consumo turístico para pessoas com baixa visão ..................... 103
Tabela 14- Facilitadores do consumo turístico para pessoas com baixa visão ................. 106
Tabela 15- Fatores motivadores do consumo turístico para pessoas com baixa visão ..

108

Tabela 16- Aspectos relevantes relacionados à comunicação e à informação do destino
para pessoas com baixa visão........................................................................ 110
Tabela 17- Inibidores do consumo turístico para deficientes proprietários de
cão-guia........................................................................................................

114

Tabela 18- Facilitadores do consumo turístico para deficientes proprietários de
cão-guia ........................................................................................................ 117

Tabela 19- Fatores motivadores do consumo turístico para deficientes proprietários de
cão-guia........................................................................................................... 120
Tabela 20- Aspectos relevantes relacionados à comunicação e à informação do destino
para deficientes proprietários de cão-guia..................................................... 122
Tabela 21- Comportamento dos diferentes grupos de deficientes visuais em relação à
viagens ........................................................................................................ 126
Tabela 22- Estratégias de copyng adotadas pelos diferentes grupos de deficientes
visuais em relação a viagens......................................................................... 128
Tabela 23- Inibidores do consumo turístico para os diferentes grupos de deficientes
visuais........................................................................................................... 132
Tabela 24- Facilitadores do consumo turístico para os diferentes grupos de deficientes
visuais........................................................................................................... 135
Tabela 25- Fatores motivadores do consumo turístico para os diferentes grupos de
deficientes visuais ....................................................................................... 138
Tabela 26- Aspectos relevantes relacionados à comunicação e informação do destino
para os diferentes grupos de deficientes visuais .......................................... 140
Tabela 27- Acessibilidade e experiência como fatores determinantes na escolha do
destino turístico ............................................................................................ 146

LISTA DE ABREVIATURAS

BV

Baixa Visão

DV

Deficiente Visual

F.E.

Facilitador Estrutural

F.H.

Fatores Hedônicos

F.Intra.

Facilitador Intrapessoal

F.Inter.

Facilitador Interpessoal

F.M.PULL.

Fatores Motivadores Pull

F.M.PUSH.

Fatores Motivadores Push

I.E.

Inibidor Estrutural

I.Intra.

Inibidor Intrapessoal

I.Inter.

Inibidor Interpessoal

Séc

Século

LISTA DE SIGLAS

ANAC

Agência Nacional de Aviação Civil

CIF

Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde

IBGE

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

ICID

Classificação Internacional das Deficiências, Incapacidades e Desvantagens

MUNIC

Pesquisa de Informações Básicas Municipais

OMS

Organização Mundial da Saúde

OMT

Organização Mundial do Turismo

ONU

Organização das Nações Unidas (United Nations)

WHO

World Health Organization

UNWTO

World Tourism Organization

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................... 18
2 REVISÃO DE LITERATURA ........................................................................................... 25
2.1 DEFICIÊNCIA: DEFINIÇÕES E EVOLUÇÃO CONCEITUAL ..................................... 26
2.1.1 O deficiente visual .......................................................................................................... 30
2.1.2 O deficiente visual como consumidor: vulnerabilidade e estratégias de
enfrentamento (coping strategies) .......................................................................................... 32
2.1.3 Diferentes enfoques da deficiência visual .................................................................... 34
2.1.4 Números da Deficiência: um movimento ascendente, um mercado consumidor a ser
incluído .................................................................................................................................... 36
2.2 TURISMO ACESSÍVEL .................................................................................................... 37
2.3 FACILITADORES E INIBIDORES DO CONSUMO TURÍSTICO ................................ 41
2.3.1 Inibidores do lazer turístico .......................................................................................... 42
2.3.2 Facilitadores do lazer turístico ..................................................................................... 44
2.3.3 Inibidores e facilitadores integrantes do esquema conceitual proposto ................... 45
2.4 ESCOLHA DE DESTINOS TURÍSTICOS ....................................................................... 49
2.4.1 Fatores motivadores para consumo turístico .............................................................. 50
2.4.2 Influência da informação e da comunicação na escolha do destino .......................... 54
2.5 ESQUEMA CONCEITUAL DA INVESTIGAÇÃO ......................................................... 54
3 ABORDAGEM METODOLÓGICA ................................................................................. 56
3.1 ASPECTOS GERAIS ......................................................................................................... 56
3.2 TIPO DE PESQUISA ......................................................................................................... 57
3.3 ABORDAGEM DE PESQUISA ........................................................................................ 58
3.4 MÉTODO E TÉCNICA DE COLETA DE DADOS ......................................................... 58
3.5 CORPUS DA PESQUISA .................................................................................................. 63
3.6 TÉCNICA DE ANÁLISE DE DADOS ............................................................................. 66

4 RESULTADO DAS ENTREVISTAS ................................................................................ 70
4.1 GRUPO 1: DEFICIENTES CONGÊNITOS ...................................................................... 70
4.1.1 Aceitação da deficiência e autonomia como turista .................................................... 70
4.1.2 Vulnerabilidade de consumo e estratégias de enfrentamento (coping) .................... 71
4.1.3 Inibidores do consumo turístico ................................................................................... 73
4.1.4 Facilitadores do consumo turístico .............................................................................. 76
4.1.5 Motivadores do consumo turístico ............................................................................... 79
4.1.6 Informação e comunicação do destino ......................................................................... 82
4.1.7 Deficientes congênitos: uma síntese ............................................................................. 83
4.2 GRUPO 2: PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL ADQUIRIDA ............................. 83
4.2.1 Aceitação da deficiência e autonomia como turista .................................................... 84
4.2.2 Vulnerabilidade de consumo e estratégias de enfrentamento (coping) .................... 86
4.2.3 Inibidores do consumo turístico ................................................................................... 88
4.2.4 Facilitadores do consumo turístico .............................................................................. 91
4.2.5 Motivadores do consumo turístico ............................................................................... 93
4.2.6 Informação e comunicação do destino ......................................................................... 96
4.2.7 Deficiência Visual Adquirida: uma síntese ................................................................. 97
4.3 GRUPO 3: BAIXA VISÃO ................................................................................................ 98
4.3.1 Aceitação da deficiência e autonomia como turista .................................................... 98
4.3.2 Vulnerabilidade de consumo e estratégias de enfrentamento (coping) .................. 101
4.3.3 Inibidores do consumo turístico ................................................................................. 103
4.3.4 Facilitadores do consumo turístico ............................................................................ 105
4.3.5 Motivadores do consumo turístico ............................................................................. 107
4.3.6 Informação e comunicação do destino ....................................................................... 110
4.3.7 Baixa Visão: uma síntese dos aspectos analisados .................................................... 111
4.4 Grupo 4: Deficientes Proprietários de Cão-guia............................................................... 111
4.4.1 Aceitação da deficiência e autonomia como turista .................................................. 112

4.4.2 Inibidores do consumo turístico ................................................................................. 113
4.4.3 Facilitadores do consumo turístico ............................................................................ 116
4.4.4 Motivadores do consumo turístico ............................................................................. 119
4.4.5 Informação e comunicação do destino ....................................................................... 122
4.4.6 Proprietários de Cão-guia: síntese dos aspectos analisados .................................... 123
5.1 O COMPORTAMENTO DOS DIFERENTES GRUPOS DE DEFICIENTES VISUAIS
................................................................................................................................................ 124
5.2 FATORES QUE INFLUENCIAM A ESCOLHA DO DESTINO DE VIAGEM DO
DEFICIENTE VISUAL QUANDO ESTÁ A LAZER .......................................................... 129
5.2.1 Inibidores do consumo turístico ................................................................................. 131
5.2.2 Facilitadores do consumo turístico ............................................................................ 134
5.2.3 Motivadores do consumo turístico ............................................................................. 137
5.2.4 Informação e comunicação do destino ....................................................................... 139
5.3 EXISTÊNCIA DE HIERARQUIA ENTRE OS FATORES QUE DETERMINAM A
ESCOLHA DE UM DESTINO TURÍSTICO ........................................................................ 140
5.4 A EXISTÊNCIA DE SERVIÇOS E ATRATIVOS TURÍSTICOS ADAPTADOS COMO
DETERMINANTES NA ESCOLHA DE UM DESTINO TURÍSTICO ............................... 145
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................ 148
REFERÊNCIAS.................................................................................................................... 152
APÊNDICE A - ROTEIRO DE ENTREVISTAS FINAL ................................................ 159
APÊNDICE B- INIBIDORES DO CONSUMO TURÍSTICO ......................................... 161
APÊNDICE C- FACILITADORES DO CONSUMO TURÍSTICO ............................... 162
APÊNDICE D- MOTIVADORES DO CONSUMO TURÍSTICO .................................. 163
APÊNDICE E - INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO DESTINO ......................... 164
APÊNDICE F- MAPA RELACIONAL DOS FATORES QUE INFLUENCIAM A
DECISÃO DE VIAGEM, A ESCOLHA DO DESTINO E A EXPERIÊNCIA VIVIDA
PELO TURISTA................................................................................................................... 165

18
1 INTRODUÇÃO

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Organização
das Nações Unidas (ONU), em 1948, prevê em seu artigo XXIV: “Toda pessoa tem direito a
repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e férias periódicas
remuneradas” (ONU, 1948). Uma vez que o direito ao lazer e a um período de descanso
remunerado está assegurado a qualquer ser humano, estão garantidas duas condições essenciais
para o consumo de produtos turísticos: tempo e dinheiro. Considere-se ainda que, como o turista
busca e exerce em uma viagem o seu direito ao lazer, o turismo, como atividade econômica e
social, deve ser acessível, inclusivo e, portanto, universal, acolhendo igualmente pessoas com
ou sem deficiência.
Ao longo da vida, seja pela idade avançada ou por situações que provoquem deficiência
temporária ou permanente, é certo que praticamente todas as pessoas enfrentarão dificuldades
com a funcionalidade de seus corpos. Sendo assim, pode-se afirmar que a deficiência faz parte
da condição humana e, portanto, a preocupação com o deficiente é uma questão de direitos
humanos, já que ele, frequentemente, é alvo de desigualdades e violações de sua dignidade,
quando não consegue acesso igualitário a bens e serviços ou quando é vítima de preconceito ou
desrespeito, devido à sua situação (WHO, 2011).
Em uma sociedade opressora, em que a cultura dita o modo de pensar e se comportar, a resposta à
deficiência é caracterizada pelo preconceito; e o posicionamento adotado pelo deficiente perante os outros,
com medo da exclusão, repulsa e estigma, tende a manter este preconceito (Falchetti, 2015, p. 31).

Em consonância com o que está previsto no Artigo 30 do Protocolo da Convenção dos
Direitos das Pessoas com Deficiência1, da ONU, a Organização Mundial de Turismo (OMT)
defende que todos os turistas desejam viver experiências únicas e adaptadas a suas
necessidades, tendo direito a desfrutar do turismo sem obstáculos. Por isso, incentiva que as
cidades criem produtos e serviços voltados para todos os públicos, o que torna possível melhor
experiência turística e, consequentemente, o incremento da estrutura receptiva, que impactará
positivamente a população local e o visitante (UNWTO, 2016a).

1

Esse artigo define que o Estado deve reconhecer o direito da pessoa com deficiência de ter acesso a lugares que
ofereçam performances ou serviços culturais, tais como teatros, museus, cinemas, e serviços de turismo a
monumentos e locais de importância cultural. (ONU, 2006)
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Apesar de representarem 23,9% da população brasileira em 2010, as pessoas com deficiência não vivem
em uma sociedade adaptada. Segundo a Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC), de 2014,
a maioria das prefeituras não promove políticas de acessibilidade, tais como lazer para pessoas com
deficiência (78%) e, turismo acessível (96,4%), dentre outras coisas. (Loschi, 2017)

Não se pode pensar o turismo acessível, inclusivo e universal, sem que se garanta a
promoção de serviços direcionados a pessoas que, por diferentes motivos, tenham algum tipo
de incapacidade temporária ou definitiva. Sendo assim, o atendimento a esse público torna-se
uma questão ética, social e economicamente relevante (Devile, 2014).
As atividades ligadas ao lazer e ao turismo vêm ganhando importância no mundo
contemporâneo, sendo usufruídas por indivíduos de diferentes perfis e necessidades. Esse
destaque explica o crescimento da produção científica relacionada ao turismo, nas diferentes
áreas de conhecimento, a partir da década de 1980. “O turismo como objeto de estudo se
constitui em um núcleo no qual diferentes disciplinas se entrelaçam, permitindo que seja
possível estabelecer um corpo de conhecimentos interdisciplinares” (Dencker, 2001, p. 32). Por
sua complexidade, quanto mais interdisciplinar for o estudo do fenômeno turístico, mais
chances de se chegar a resultados aplicáveis no desenvolvimento da atividade, o que justifica a
pertinência deste estudo, que propõe analisar o turismo sob a ótica do um agente peculiar: o
turista deficiente visual (DV).
A cegueira é uma condição não remediável e estática e, acreditamos que o mercado de consumo deveria
prover recursos ou sistema para auxiliar esses consumidores, uma vez que se deparam com situações de
consumo em que dependem altamente de outras pessoas. Também parece haver muito a ser feito na esfera
da comunicação de Marketing: pessoas portadoras de deficiência visual são frequentemente
desconsideradas como público-alvo e pouca atenção é dada a estratégias de comunicação dos produtos e
serviços para este público. (Falchetti, 2015, p. 43)

Deve-se dar voz ao consumidor deficiente visual, dada a perspectiva única desses
consumidores em relação às interações de mercado, que são notadamente diferentes daqueles
com visão normal (Falchetti, Ponchio, & Botelho, 2016). Observando essa proposta pela
perspectiva do comportamento do consumidor, os autores argumentam que pesquisas que
consideram o estudo de grupos de indivíduos propensos a experimentar um conjunto
semelhante de condições tendem a fornecer informações preciosas para os responsáveis por
políticas públicas, que poderão, de posse dos resultados, passar a exercer influência sobre a
experiência de vulnerabilidade, em vez de apenas responder a ela. Como não se pode pensar o
desenvolvimento de destinos turísticos sem envolvimento dos gestores públicos, municiá-los
de informações é sempre muito útil.
Há estudos voltados aos deficientes visuais que buscam compreender e analisar a
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influência da ausência da visão sob diferentes aspectos, tais como o desenvolvimento cognitivo,
as construções de relações simbólicas, a aquisição de conhecimento (Amiralian, 1997; Masini,
1994; Ormelezi, 2000; Picanço Junior, 2003), a vulnerabilidade quando consumidor (Falchetti,
2015; Falchetti et al., 2016) entre outros, porém poucos estudos existem sobre deficientes
visuais e turismo (Boes, 2014; Devile, 2014; Faria & Motta, 2013; Kong & Loi, 2017; Macedo
& Sousa, 2019).
De todo modo, partindo-se do pressuposto de que viajar é proporcionar qualidade de vida,
todo e qualquer cidadão tem o direito de acesso a produtos, serviços e destinos que atendam a
suas demandas específicas. Apenas conhecendo os fatores que influenciam a escolha e o
processo de compra deste público específico, será possível desenvolver opções de consumo
adequadas. E autores das mais diferentes origens têm estudado o assunto. Saito e Strehlau
(2018), por exemplo, realizaram um trabalho bibliométrico que mostrou a escolha do destino
ou o processo de escolha como um tema frequente no estudo do comportamento do consumidor
em turismo. Porém Devile (2014) ressalta que a produção científica relacionada às práticas
turísticas dos consumidores com incapacidade ainda é incipiente: embora tais estudos existam,
eles privilegiam os cadeirantes, ignorando outros tipos de deficientes, como os surdos e os cegos
(Buhalis & Darcy, 2011). Os autores corroboram a posição de Devile, ao afirmar que existe
uma lacuna significativa nos trabalhos sobre motivações e percepções das experiências
turísticas vivenciadas pelos deficientes.
Estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS) indicam a existência de 314
milhões de pessoas com deficiência visual no mundo, sendo 45 milhões cegas e 269 milhões
com deficiência visual de nível moderado ou severo (WHO, 2017). No Brasil, o censo de 2010
identificou que 45,6 milhões de pessoas possuem pelo menos um tipo de deficiência, seja visual,
motora, mental/intelectual ou auditiva. Desse universo, aproximadamente 8,5 milhões (18,8%)
declaram apresentar deficiência visual, sendo que mais de 6 milhões declaram ter grande
dificuldade para enxergar e, destas, 506 mil afirmam ser cegas. Os números mostram o grande
valor desse público, objeto desta dissertação, cujo comportamento de consumo no turismo ainda
é praticamente desconhecido.
Pessoas com deficiência visual parecem constituir um público potencial para o consumo de serviços de
lazer turístico, tanto em função de sua representatividade numérica quanto pela vontade de viajar que
demonstraram ter. Outro ponto que faz com que os deficientes visuais configurem-se como potenciais
consumidores de lazer turístico é o fato de essas pessoas não apresentarem restrições expressivas de tempo
ou recursos financeiros, segundo foi apurado no presente trabalho. (Faria & Motta, 2013, p. 711)

Considerando-se o contexto do consumo, por exemplo, é possível afirmar que existem
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diferenças na participação das pessoas com deficiência em relação à das pessoas consideradas
não-deficientes (Falchetti et al., 2016). Se, para os turistas não-deficientes, as imagens e o
imaginário de uma determinada cidade são fatores importantes no momento da escolha do
destino, existem outros elementos que levam o deficiente visual a criar expectativas de consumo
e formas diferentes de vivenciar a experiência turística.
As indagações acerca do potencial do cego para conhecer e para saber do mundo que o cerca povoam a
mente de pais, professores, psicólogos e outras pessoas envolvidas com a questão da deficiência visual.
Também encontramos pesquisadores com grande interesse no estudo desse tema, que também está presente
na filosofia, nos mitos, na ciência e nas artes de todos os tempos. Por ser a visão o sentido que mais nos
coloca em contato com as coisas, principalmente à distância e em detalhes, parece no mínimo intrigante
pensar como o cego estrutura seu mundo mental e como se apropria do conhecimento das coisas que não
pode vivenciar pelo tato, olfato e audição. (Ormelezi, 2000, p. 37)

Mapear tais fatores e entendê-los auxiliará na construção de possibilidades mais
inclusivas, na medida em que podem ser criados ambientes menos limitantes, menos
segregadores e com menor grau de risco para os turistas deficientes, intensificando sua
experiência e de seus familiares.
O assunto “escolha de destino” em turismo pode ser estudado sob diferentes perspectivas, utilizando
abordagens e fundamentações teóricas com origem em diferentes áreas da ciência. Alguns estudos utilizam
fundamentos originários da área de Economia, calculando a demanda através de modelos econométricos,
mas a maioria das pesquisas na área estudam aspectos psicológicos e sociais envolvidos na tomada de
decisão, seja focando o próprio processo de decisão (modelos de comportamento do consumidor) ou
estudando as principais variáveis psicocomportamentais e a forma como os turistas realizam julgamentos
cognitivos e afetivos antes de chegar à decisão final. (Saito & Strehlau, 2018, p. 27)

Os fatores motivacionais que explicam o consumo turístico podem ser divididos em dois
grupos: os que motivam uma pessoa a tirar férias e os que motivam uma pessoa a tirar
determinadas férias em determinado destino (Swarbrooke & Horner, 2002), sendo o último um
foco deste estudo. Porém, é pertinente que os pesquisas no domínio do comportamento do
consumidor extrapolem a análise do processo de escolha e de tomada de decisão,
principalmente quando se avalia o deficiente, buscando-se interpretar e compreender os
inibidores e facilitadores que o transformarão em viajantes ativos (Devile, 2014).
Por fim, entende-se que a estruturação de destinos e, consequentemente, de produtos e
serviços para deficientes visuais pode ser mais um caminho para aumentar o emprego e a
geração de renda nesses locais. Isso, porque, além do tamanho considerável do mercado
composto por deficientes visuais, não se pode esquecer que eles costumeiramente viajam
acompanhados, o que aumenta ainda mais a demanda por consumo no destino.
A literatura sobre turismo, especialmente aquela relacionada a motivações, valores e
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percepções, explicita que a imagem criada pelos viajantes a respeito de um determinado destino
é essencial no processo de decisão de compra. Sendo assim, torna-se intrigante entender o que
leva um deficiente visual a escolher uma cidade em detrimento da outra, quando quer sair de
férias. Também em função disso, então, concretamente tem-se como objetivo que a presente
dissertação responda ao seguinte problema de pesquisa: quais fatores influenciam a escolha do
destino de viagem do deficiente visual quando está a lazer?
São, ainda, objetivos específicos desta dissertação: entender se a existência de serviços e
atrativos turísticos adaptados é determinante na escolha do destino turístico; identificar se existe
hierarquia entre os fatores que determinam a escolha de um determinado destino turístico;
perceber diferenças de comportamento entre os deficientes visuais que perderam a visão ao
longo da vida, os que nunca foram videntes e os que apresentam baixa visão (BV).
Para solucionar a questão de investigação, buscou-se embasamento em autores que,
inspirados em modelos de decisão e escolha de destino (Decrop, 2010; Decrop & Snelders,
2004; Karl, Reintinger, & Schmude, 2015; Moutinho, 1987; Nicolau & Mas, 2005; Sirakaya &
Woodside, 2005), analisaram esse processo em pessoas com incapacidade (Blichfeldt &
Nicolaisen, 2011; Burnett & Baker, 2001; Ray & Ryder, 2003; Shaw & Coles, 2004; Yau,
McKercher, & Packer, 2004). Além disso, foram mapeados os fatores motivadores e
influenciadores para o consumo turístico (Bansal & Eiselt, 2004; Crompton, 1979; Goossens,
2000; Moscardo, Morrison, Pearce, Lang, & O'Leary, 1996) e a

influência da

informação/comunicação do destino no processo de decisão de compra (Israeli, 2002; Jacobsen
& Munar, 2012). Por fim, a partir da abordagem dos estudos de lazer, estudaram-se os modelos
conceituais que analisam os fatores que restringem – inibidores - e os que afetam positivamente
– facilitadores - a decisão de viajar (Crawford & Godbey, 1987; Crawford, Jackson, & Godbey,
1991; Devile, 2014; Faria & Motta, 2013; e Kong & Loi, 2017).
A aquisição do conhecimento, nas Ciências Sociais e no Turismo, dá-se ao mesmo tempo
em que se desenvolve e aprimora-se o método empregado nesse conhecimento. Como são
muitas as áreas que tratam de turismo, em razão de sua interdisciplinaridade, o método das
pesquisas que abordam essa temática deve seguir a dinâmica das ciências nas quais o turismo é
objeto focal de estudo (Dencker, 2001): no caso do presente trabalho, buscou-se atender às
práticas estabelecidas nos estudos da Administração, mais especificamente, no campo do
comportamento do consumidor.
Estudos sobre turismo têm utilizado metodologias qualitativas, em detrimento das
quantitativas, principalmente quando se objetiva desvendar comportamentos não facilmente
interpretáveis, muitas vezes baseados em crenças e valores individuais (Dencker, 2001) e
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quando se querem entender as implicações sociais e culturais do turismo na sociedade
(Phillimore & Goodson, 2004), o que é o foco do presente trabalho. Sendo assim, após a
realização de pesquisa bibliográfica e documental para a construção do marco teórico, realizouse uma pesquisa exploratória qualitativa, por meio de entrevistas semiestruturadas, com
deficientes visuais que perderam a visão ao longo da vida, indivíduos que nunca foram videntes
e aqueles com baixa visão, todos com o hábito de viajar a lazer, pelo menos uma vez ao ano.
Foi utilizada uma amostragem não-probabilística, definida como “qualquer tipo de
amostragem em que a possibilidade de escolher um determinado elemento do universo é
desconhecida” (Dencker, 2001, p. 79). Para a seleção da amostra, adotou-se a estratégia de
julgamento, sugerida por Marshall (1996), como possibilidade para pesquisas que consideram
indivíduos com experiências específicas, no caso, vulnerabilidade de consumo no turismo. A
amostragem por julgamento dá ao pesquisador a possibilidade de seleção da melhor amostra
para o estudo. A Fundação Dorina Nowill e o Comitê Paralímpico Brasileiro, instituições que
atendem a deficientes visuais, auxiliaram na seleção dos entrevistados. Em relação à análise
dos dados, recorreu-se ao software Atlas TI, para estruturação da análise de conteúdo.
O trabalho está estruturado em quatro partes. Além desta introdução (primeira parte), na
segunda está construído o arcabouço teórico que sustenta as discussões sobre deficiência visual,
turismo acessível, escolha de destinos turísticos2, facilitadores e inibidores do consumo de
turismo por deficientes visuais. Na terceira, está justificada a realização de um estudo
qualitativo e o detalhamento das estratégias metodológicas que levaram à resposta do problema
de pesquisa formulado e ao atingimento dos objetivos propostos. A quarta e última parte é
composta pela apresentação dos resultados obtidos nas entrevistas e pela análise comparativa
desse conteúdo. Foi possível a identificação dos fatores que motivam a escolha do destino bem
como a diferenciação do comportamento nos distintos tipos de deficientes visuais estudados.
Esta dissertação apresenta contribuições teóricas, gerenciais e pode ser fonte de
inspiração para estudos futuros, relacionando turismo e deficiência visual. Os resultados
alcançados contribuirão para o aprimorar a compreensão do comportamento turístico das
pessoas com deficiência visual e a discussão sobre o assunto, na medida em que identificaram
novos elementos a serem considerados como facilitadores do consumo turístico (benefícios

O conceito de ‘destino turístico’ é amplo e pode apresentar diferentes significados, relacionados a uma unidade
geográfica, uma atração, o lugar onde o turismo acontece, um objeto de marketing, entre outras (Costa, 2016).
Neste trabalho, o conceito adotado será o da OMT, que define ‘destino turístico’ como o espaço geográfico com
características singulares, com todos os elementos necessários para uma experiência turística, que justificam a
decisão de viajar (UNWTO, 2007).
2
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financeiros, em decorrência de deficiência; custo acessível; localização da hospedagem;
familiaridade com o destino), como inibidores desse consumo (cão-guia e indisponibilidade
financeira) e como motivadores dele (educação da sociedade), complementando os estudos
realizados por Devile (2014), Faria e Motta (2013), Kong e Loi (2017), Crompton (1979) e Shi
et al. (2012).
Gerencialmente, gestores públicos e empresários poderão se beneficiar dos resultados
apresentados, seja na elaboração de políticas públicas inclusivas para o turismo, seja na
melhoria dos produtos e serviços oferecidos a esse público.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

A visão tem papel preponderante nas relações estabelecidas cotidianamente, uma vez que
as imagens invadem a vida diária, ajudando os sujeitos a apreenderem o mundo externo, por
meio de percepções, representações visuais e criação de memória (Amiralian, 1997; Gasta,
2005).
A importância atribuída à visão, por exemplo, é ratificada pelas diversas referências a
esse sentido, na linguagem cotidiana: conhecer pressupõe “ver”; o que é absolutamente
verdadeiro, inquestionável é “evidente”; “visão de mundo” e “ponto de vista” nomeiam
posturas e posicionamentos; expressões como “frieza no olhar”, “mau olhado”, “cego de amor”
demonstram que o olhar transmite energia e sentimento; quando se quer mostrar atenção ou
vigilância, fala-se “estou de olho”, “vou ficar de olho” (Amiralian, 1997; Lira & Schlindwein,
2008).
Ainda neste contexto, é inconcebível pensar o turista sem sua câmera. Viajar é criar
memória que se materializa nas fotos e filmes produzidos nos diferentes destinos visitados e,
posteriormente, servem para partilhar a experiência com terceiros ou recordar os momentos
vividos. Por isso, é possível questionar-se o que leva um deficiente visual a querer viajar e, uma
vez que tenha decidido fazer a viagem, que atributos são importantes na decisão do destino a
ser visitado.
Há de se ressaltar, porém, que existem fatores, como condição financeira, status social,
independência e condição psicológica, que podem ajudar a superar as dificuldades para realizar
determinadas tarefas e restrições, para participar de certas atividades (WHO, 2011), como uma
viagem, por exemplo. Portanto, pretende-se, nesta revisão de literatura, explicitar que se dá à
ausência da visão uma conotação que pode ultrapassar sua real significação (Amiralian, 1997).
Na falta de um dos sentidos, procura-se captar o mundo por outros, por exemplo, ao conhecer o mar, a
audição e o tato serão os principais canais de percepção. Portanto, é possível conhecer o mundo, representálo e conceituá-lo, mesmo na ausência da visão.(Ormelezi, 2000, p. 172)

Neste capítulo, foram abordados o conceito de deficiência e a evolução recente que levou
a uma mudança de paradigma em relação ao assunto, impactando-se a sociedade. Em um
segundo momento, buscou-se relacionar essa mudança de paradigma à acessibilidade e turismo,
mostrando os facilitadores e inibidores de tal consumo. Por fim, entendendo-se que o deficiente
visual é um potencial consumidor de bens e serviços, foram apresentados modelos de escolha
de destinos turísticos que auxiliarão na compreensão do processo decisório desse público.
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2.1 DEFICIÊNCIA: DEFINIÇÕES E EVOLUÇÃO CONCEITUAL

A OMS caracteriza deficiência como algo complexo, dinâmico, questionável e de
dimensões múltiplas, e afirma que, embora o tema seja relevante para toda a sociedade, faltam
informações científicas sobre vários aspectos da deficiência, não há consenso sobre definições
e há pouca informação comparável internacionalmente (WHO, 2011). Percebe-se que tentativas
de definições ou classificações são polêmicas e podem variar, dependendo do objetivo para o
qual são utilizadas. De qualquer forma, sendo necessária a utilização de conceitos que levem
ao entendimento do tema, este trabalho irá apoiar-se, quando for necessária uma abordagem
médica, nas definições mais comumente citadas (OMS e ONU), que estabelecem a distinção
entre deficiência e incapacidade como:
Uma deficiência é qualquer perda ou anormalidade de estrutura ou função psicológica, fisiológica ou
anatômica. Uma incapacidade é qualquer restrição ou falta (resultante de uma deficiência) de capacidade
para executar uma atividade na maneira ou dentro da escala considerada normal para um ser humano.
(WHO, 1980; United Nations Enable, 2009, citado por Buhalis & Darcy, 2011, pp. 21-22)

Considerando-se os preceitos da Convenção da ONU de 2008, sobre os direitos das
pessoas com deficiência, o conceito adotado será:
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. (Battistela, 2011).

Ao longo da história alterou-se a abordagem dada à deficiência, dependendo da sociedade
e do contexto cultural vigente. Como a deficiência é também uma construção social, seu
entendimento e atribuição de relevância são afetados pela época e lugar em que estão inseridos,
mas, de forma geral, os estudiosos da deficiência descrevem dois modelos principais aceitos: o
médico ou individual e o social (Buhalis & Darcy, 2011).
Pessoas com deficiência são bastante críticas do modelo médico, por entender que ele
corrobora com atitudes negativas e limitantes, ao encarar a deficiência como um problema
individual, resultado de uma determinada situação (doença ou trauma), que precisa ser tratada
por profissionais. Esse modelo prega que a incapacidade vai afetar mais aquelas pessoas que
não conseguirem se adaptar ou responder aos tratamentos prescritos, desconsiderando os fatores
ambientais e sociais que poderiam minimizar as sequelas (Buhalis & Darcy, 2011).
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Historicamente, pode-se compreender o surgimento desse modelo como resultado dos
avanços tecnológicos dos séculos XVII e XVIII, que propiciaram maior possibilidade de
estudos para entendimento do corpo humano, mudando a maneira como se pensava, até então,
a doença, que deixa de ser um “acidente” e passa a ser uma ameaça social, que precisa ser
tecnicamente combatida, para não levar “o hospedeiro” à morte ou à incapacidade. Essa visão
se fortalece no séc. XIX, quando o contexto social passa a exigir dos indivíduos o grau máximo
de eficiência, para atender à demanda de uma economia que está vivendo o pleno
desenvolvimento industrial. Os doentes ou deficientes não podiam “ser eficientes” e, portanto,
não condiziam com os padrões estabelecidos para um sujeito “normal”, que deveria atender às
expectativas daquela sociedade produtiva (Picanço Junior, 2003). Após a 2ª Guerra Mundial
(1939 – 1945), novo avanço tecnológico, em especial na área médica, tornou o movimento de
medicalizar a deficiência ainda mais agressivo e, com o intuito de proporcionar às pessoas com
lesões traumáticas e deficiências congênitas a possibilidade de viver, mesmo apresentando
condições antes tidas como fatais, diferentes terapias voltadas à reabilitação e intervenções
médicas, com o objetivo de “normalizar” esses sujeitos, foram prescritas e aplicadas, muitas
vezes sem sucesso e sem que os envolvidos fossem consultados ou ouvidos a respeito. Essa
postura autoritária, que desautorizou e marginalizou as pessoas com deficiência e incapacidade,
tornou-as dependentes de “profissionais”, que indicassem o que seria mais adequado para
inseri-las nos padrões de normalidade existentes (Buhalis & Darcy, 2011).
O surgimento do modelo social, um questionamento direto ao modelo médico, pode ser
atribuído, entre outras coisas, ao papel ativo dos movimentos políticos em prol da deficiência,
na Grã-Bretanha da década de 1970, que a reclassificaram como “uma forma complexa de
opressão social”, desconsiderando a visão até então vigente de que era um “estigma”, uma
“tragédia pessoal” (Buhalis & Darcy, 2011).
É interessante notar que essa visão credita ao ambiente e à sociedade, sem negar o
comprometimento de um indivíduo com deficiência, a responsabilidade pela incapacidade
desse sujeito, porque são as atitudes hostis, o preconceito e a discriminação que impedem o
deficiente da plena participação social. O comprometimento existe em virtude da
obrigatoriedade, imposta pelo sistema social, de que todos se enquadrem nos padrões de
normalidade, definidos por pessoas não-deficientes. Além disso, a falta de um ambiente
acessível, condições adequadas de acesso a emprego e educação são fatores que excluem o
deficiente, enfraquecendo sua participação cidadã em atividades de lazer e turismo, por
exemplo, dentre muitas outras.
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O modelo social defende que, como o contexto social e o ambiente é que incapacitam o
deficiente, cabe à toda a sociedade, então, a responsabilidade de fazer as modificações
ambientais necessárias, visando ao pleno acesso desses indivíduos a todas as áreas da cidadania
(Buhalis & Darcy, 2011; Devile, 2014; Lira & Schlindwein, 2008; Masini, 1994).
Considerando-se a questão do consumo, foco deste estudo, o modelo social ratifica os
achados de Falchetti, Ponchio e Botelho (2016), que apontaram diferenças no processo de
aquisição de bens e serviços pelo deficiente e pelas pessoas consideradas não-deficientes, o que
gera sensações negativas como isolamento, estresse e até depressão. Compreender essa
realidade e entendê-la como fator limitante é fundamental para se identificarem suas
implicações no momento da escolha de um destino turístico.
O modelo social da deficiência auxilia na compreensão do turismo, sugerindo que as relações socialmente
construídas se desenvolveram a partir de três elementos: 1. experiências de pessoas com deficiência; 2.
identificação da incapacidade como a combinação da deficiência e de barreiras socialmente construídas; e
3. parte de uma clarificação conceitual concebida para facilitar um ataque científico às limitações e barreiras
que oprimem as pessoas com deficiência e, portanto, levam ao seu empobrecimento e disfunção social.
(Buhalis & Darcy, 2011, p. 29)

Sob a óptica do modelo social, deficiência e incapacidade passam a ter nova definição,
adotada por este trabalho, sempre que não for pertinente a abordagem médica:
A deficiência é a falta de parte ou totalidade de um membro, ou ter um membro, organismo ou mecanismo
do corpo defeituoso.
A incapacidade é a desvantagem ou restrição de atividade causada pela organização social contemporânea
que não se importa ou dá pouca importância para as pessoas que têm deficiências físicas e, portanto, as
exclui da forma dominante das atividades sociais. (União dos Deficientes Físicos contra a Segregação, 1975
citado por Buhalis & Darcy, 2011 p. 27)

Ainda hoje, a OMS e suas nações-membros utilizam a abordagem médica, baseada em
pressupostos normativos, como fonte para conceituação, classificação e coleta de estatísticas
sobre a deficiência, criando definições que estabelecem o que é “normal” (dentro dos padrões
esperados) e “anormal” (fora dos padrões esperados). Contudo, percebe-se uma tentativa de
flexibilização desse modelo, principalmente a partir do final do século XX, evoluindo-se de
uma perspectiva estritamente individual para outra, que considera a deficiência resultado da
interação entre ambiente e sujeito (Devile, 2014).
Em 1997, a OMS apresentou a Classificação Internacional de Funcionalidade,
Incapacidade e Saúde (ICIF), como revisão da Classificação Internacional das Deficiências,
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Incapacidades e Desvantagens (ICID), de 1980. A figura 1 apresenta os principais aspectos
considerados pela ICID.

Figura 1- ICID 1980
ICID (1980)

Deficiência

Doença que impõe alterações estruturais ou funcionais.
(Aspecto Médico)

Incapacidade

Limitação ou impossibilidade de realizar atividades em função da deficiência.
(Aspecto Funcional)

Desvantagem

Impedimento resultante de uma deficiência ou capacidade que dificulta ou impede a
realização de uma atividade considerada normal.

Categorias da

- Psíquica
- Sensorial
- Física
- Mista

Deficiência

Categorias da
Incapacidade

- Visão
- Cegueira
- Audição
- Surdez
- Fala
- Outras Incapacidades de Comunicação
- Cuidado Pessoal
- Locomoção
- Tarefas Diárias
- Incapacidade face a Situações
- Incapacidade de Comportamento

- Orientação
Categorias da
Desvantagem

- Independência Física
- Mobilidade
- Capacidade de Ocupação
- Integração Social
- Independência Econômica

Fonte: Adaptado de Battistela, 2011; Buhalis e Darcy, 2011e Devile, 2014.
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O objetivo desta revisão foi tentar diminuir a lacuna entre os modelos médico e social,
apresentando um padrão que enfatizasse os fatores ambientais que criam as deficiências,
avançando na compreensão e mensuração delas.
Na CIF, os problemas de funcionalidade humana são categorizados em três áreas interconectadas: 1.
alterações das estruturas e funções corporais significam problemas de funções corporais ou alterações de
estruturas do corpo, como, por exemplo, paralisia ou cegueira; 2. limitações são dificuldades para executar
certas atividades, por exemplo, caminhar ou comer; 3. restrições à participação em certas atividades são
problemas que envolvem qualquer aspecto da vida, por exemplo, enfrentar discriminação no emprego ou
nos transportes. A deficiência refere-se às dificuldades encontradas em alguma ou todas as três áreas da
funcionalidade. (WHO, 2011, p. 5)

A maior diferença entre a nova classificação (ICIF) e a anterior (ICID) é que os fatores
ambientais passam a ser considerados influenciadores na criação das deficiências. Essa
influência foi percebida ao longo das entrevistas realizadas. Maior ênfase a essa questão foi
dada no capítulo de discussão dos resultados.

2.1.1 O deficiente visual
O estereótipo do deficiente visual é o de uma pessoa sofrida, fadada a viver “no escuro”.
O senso comum relaciona cegueira com olhos fechados, falta de luz e dificuldades de toda
ordem. Daí o estereótipo citado anteriormente (Amiralian, 1997). Porém, contrapondo-se a essa
concepção, há também a figura do cego que teria poderes sobrenaturais e premonições, porque
possuiria um sexto sentido bastante desenvolvido. Sabe-se que essa imagem vem sendo
construída desde a Antiguidade e, ao longo do tempo, a visão popular sobre o DV passou,
muitas vezes, de um ser místico, sábio e iluminado - por possuir vida interior mais rica do que
as pessoas que enxergam, sendo endeusado por uns e temido por outros (na Antiguidade e na
Idade Média) - para um ser que precisa ser conhecido, estudado e incluído (na Idade Moderna).
Quando se discute a atenção à pessoa com deficiência, tanto no que diz respeito à saúde, à educação e às
oportunidades de inserção no mercado de trabalho, percebe-se que essa questão foi entendida e trabalhada
de diferentes formas, ao longo da história da humanidade. Vygotsky (1989), no seu tratado de defectologia,
apontou que a abordagem referente à deficiência visual atravessou três épocas distintas, sendo a primeira,
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denominada época mística3; a segunda, época biológica,4 e a terceira, científica ou sociopsicológica5.
(Picanço Junior, 2003, pp. 21-22)

Na Contemporaneidade, convive-se com a remanescência das ideias populares e místicas
sobre a cegueira, ao mesmo tempo em que acontece uma transformação sócio-políticoideológica, que demanda a equiparação de oportunidades para os deficientes visuais. Essa nova
postura reflete-se nas práticas clínicas, no sistema educacional, no contexto social e nas
políticas públicas (Ormelezi, 2000).
Finda essa rápida contextualização histórica, convém reforçar que os deficientes visuais
possuem uma limitação perceptiva e, para que se entenda adequadamente o comportamento
dessas pessoas, é necessário introjetar que tal deficiência sensorial – a ausência ou diminuição
da visão - reduz suas possibilidades de assimilação do mundo externo, o que impacta no seu
desenvolvimento, aprendizagem e, consequentemente, em hábitos futuros.
Ser deficiente visual gera conflitos e sentimentos comuns a vários sujeitos que,
conscientes da complexidade de não possuírem visão, transformam sua organização egoica,
impactando seja a forma como estabelecem relações com pessoas e objetos, seja nos
mecanismos de defesa que elegem para sobreviver em um mundo onde são considerados
diferentes (Amiralian, 1997). Pode-se entender, então, que os efeitos da deficiência são sentidos
no desempenho dessas pessoas frente às situações comuns do cotidiano, tais como o contato
com terceiros, objetos e experiências. Essa realidade explica o fato de os DV reorganizarem a
forma como percebem a realidade ao redor, passando a utilizar meios perceptivos não-usuais6
para estabelecer relações com o ambiente onde se encontram (Amiralian, 1997; Masini, 1994).

3

Para Vygostky, a época mística compreende a Antiguidade, a Idade Média e uma parte considerável da Idade
Moderna, quando o cego, algumas vezes, era temido (porque era vítima de um grande infortúnio, quiçá uma
punição divina) e, outras vezes, respeitado (atribuíam-se ao cego forças místicas que proporcionavam
conhecimento espiritual maior que o dos videntes).
4

O mesmo autor entende que a época biológica corresponde ao século XVIII, quando o Iluminismo possibilitou o
desenvolvimento de estudos e experiências que levaram a uma nova concepção sobre a cegueira, contribuindo,
principalmente, no ensino e na aprendizagem do DV. É desse período a criação do sistema Braile.
5

Nasce com as reflexões surgidas da Psicologia Social, especialmente a partir dos estudos de Alfred Adler, no
início do século XX, que apontaram o papel psicológico do defeito orgânico no processo do desenvolvimento e na
formação da personalidade.
6

A linguagem, a experiência social e a relação com os videntes são exemplos de meios perceptivos não usuais.
Como, para o DV, o processo de conhecimento do ambiente se dá, fundamentalmente, pela significação, esses três
meios possibilitam o acesso à significação da cultura e das práticas sociais. (Lira & Schlindwein, 2008)
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Fundamentado no pensamento de Vygotsky, Ormelezi (2000) explica que a cegueira não é só
a ausência da visão, levando as funções antes realizadas pelo olho a serem substituídas por uma
melhor percepção tátil ou auditiva: na realidade, acontece uma complexa reestruturação da
atividade fisiológica, que se traduz em uma diferença na estruturação psicológica do indivíduo,
justificada pela presença dessa nova realidade orgânica.
Cegueira não é meramente a ausência da visão; a cegueira causa uma total reestruturação de todo o
organismo e de toda a personalidade. A cegueira, criando uma nova e única matriz da personalidade, traz à
vida nova força; criativamente muda tendências normais das funções e organicamente refaz e forma a mente
do indivíduo. Portanto, cegueira não é meramente um defeito, uma falta, uma debilidade, mas em algum
sentido é também a origem da manifestação das habilidades, um adicional, uma força, por estranha e
paradoxal que essa ideia possa parecer. (Ormelezi, 2000, p. 97)

Apesar de o processo perceptivo e cognitivo dos DV ser qualitativamente diferente do
apresentado pelos videntes (Amiralian, 1997), é preciso ficar claro que não se devem
estabelecer generalizações sobre as pessoas com deficiência ou suas incapacidades.
Características pessoais7, etnia, status socioeconômico e o significado que ele próprio atribui à
cegueira, por exemplo, diferenciam um sujeito do outro, logo, cada deficiente visual tem sua
preferência, sua forma única de lidar com a deficiência e nem todos são economicamente
desprovidos, como estabelece o senso comum. O que vai definir o tipo e o grau de restrição ao
qual ele será submetido é o ambiente em que vive e, consequentemente, as barreiras sociais e
ambientais que esse contexto gera (WHO, 2011).

2.1.2 O deficiente visual como consumidor: vulnerabilidade e estratégias de
enfrentamento (coping strategies)

Pode-se associar o grau de restrição, resultante do ambiente e das barreiras ambientais e
sociais a que é submetido um DV, a diversas situações cotidianas, inclusive ao consumo. Em
virtude de certas características pessoais, alguns grupos como o dos deficientes visuais estão
mais suscetíveis a vivenciar situações de impotência, decorrentes de um desequilíbrio nas
interações de mercado ou do consumo de mensagens de marketing e produtos, ao que se dá o
nome de ‘vulnerabilidade de consumo’ (Baker, Gentry, & Rittenburg, 2005). Isso não quer

7

São exemplos de características pessoais: quantidade de visão residual, época de incidência da deficiência e
aquisição súbita ou progressiva da cegueira.
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dizer, porém, que todas as pessoas que compartilham determinadas características sejam de fato
vulneráveis (Falchetti, 2020).
Vários autores (Falchetti et al., 2016; Hunter-Jones, 2010; Shultz & Holbrook, 2009) –
têm estudado a vulnerabilidade do consumidor a partir de diferentes abordagens. Nesse
trabalho, adotou-se o modelo expandido, sugerido por Falchetti et al. (2016), baseado em
Balabanis, Mitchell, Bruce e Riefle (2012):
O modelo proposto por Balabanis et al., (2012) afirma que o engajamento de mercado é influenciado por
recursos externos, incluindo a quantidade e qualidade percebida do suporte recebido de familiares e amigos;
características da deficiência, como duração e severidade; e recursos internos, incluindo o bem-estar
subjetivo. Os autores indicam duas fontes de suporte: familiares e amigos. Em nossa opinião, o modelo
seria beneficiado com a incorporação do suporte dos concorrentes de mercado (como a qualidade do auxílio
provido pelos atendentes no varejo e a existência de recursos de acessibilidade), uma vez que as
características físicas e interpessoais do mercado de consumo interagem com as características individuais
e moldam o engajamento do consumidor. (Falchetti, 2015, p. 41)

Sabe-se que os consumidores reagem de forma diferente frente às situações de
vulnerabilidade no consumo, porque possuem características pessoais únicas e reagem às
influências externas de maneira diversa. Muito dessa diferença deve-se ao fato de que esses
indivíduos que experimentam a vulnerabilidade não são sujeitos passivos mas, sim, pessoas que
desenvolveram estratégias para lidar com essa situação (Falchetti, 2020).
As estratégias de enfrentamento, ou coping strategies, tornam os sujeitos mais resistentes
ou menos vulneráveis a determinadas situações (Antoniazzi, Dell'aglio, & Bandeira, 1998),
porque são pensamentos ou comportamentos que, quando adotados, os ajudam a lidar com as
demandas advindas dos eventos estressantes. Essas estratégias podem estar focadas (a) no
problema que estão enfrentando, atuando para mudar a situação que deu origem ao stress; (b)
na emoção, buscando regular o estado emocional do indivíduo, ou (c) no significado, que
associado a valores e crenças, leva à revisão de objetivos e prioridades pessoais (Folkman,
2010).
Neste estudo, como referência para identificação das estratégias de coping utilizadas pelo
DV, quando consome turismo, utilizaram-se os achados de Fachetti et al. (2016), quais sejam:
escolha do local de consumo preferido, levando em conta a conformidade entre o serviço
prestado e as necessidades; mudança nos produtos e serviços escolhidos, para simplificar a
compra; busca por auxílio de outras pessoas, para consumo; esforço para educar a sociedade;
compras on-line e uso de dispositivos eletrônicos para obtenção de informações e realização de
transações.
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2.1.3 Diferentes enfoques da deficiência visual

Pode-se estudar a perda da visão por ângulos distintos (Amiralian, 1997): pelas condições
do aparelho ocular que não propicia adequada percepção visual; pelas condições pedagógicas
necessárias para o desenvolvimento do DV e, por fim, pelas interações sociais sofridas e
produzidas pela deficiência visual, que serão foco deste trabalho.
O conceito médico mede a capacidade visual das pessoas com deficiência no órgão da
visão, ou seja, considera a acuidade visual do indivíduo, sendo estabelecidos dois tipos de
deficiência: a cegueira e a baixa visão.
Segundo a OMS, cegueira, do ponto de vista médico e quantitativo, é a capacidade visual de 0 a 6/60 ou
inferior, no melhor olho, após a possibilidade máxima de correção óptica e tratamentos, significando que
aquilo que uma pessoa enxerga normalmente a 60m, o cego enxerga de 0 a 6m. São denominados cegos
também aqueles cujo campo visual é restrito a um ângulo 20° (visão tubular), ainda que possam ter acuidade
normal nessa região, pois ficam impedidos da principal função dada pela percepção visual, a capacidade de
captar o ambiente físico na sua totalidade. O quadro da deficiência visual abrange também o que se
denomina, na terminologia mais recente, baixa visão, definida nesses termos como acuidade visual residual
entre 6/60 e 6/20, no melhor olho, após a máxima correção, utilizando-se o mesmo referencial citado acima,
para compreensão dessa medida oftalmológica. (Ormelezi, 2000, p. 18)

Já, do ponto de vista educacional, a definição é baseada no desempenho funcional de cada
indivíduo, ou seja, cego é aquele que não possui qualquer resíduo de visão e não percebe
diferentes projeções de luz, sendo, portanto, necessária a utilização do sistema Braile no
processo ensino/aprendizagem. A baixa visão, por sua vez, caracteriza aquelas pessoas que
dispõem de resíduo visual suficiente para indicar alguma projeção de luz e ler textos impressos
a tinta, com o auxílio de recursos didáticos ou equipamentos especiais (Nakanami, 2009).
Em resumo, pode-se entender que os cegos apresentam desde a ausência total de visão
até a percepção ou projeção de luz suficiente para distinguir vultos, claro e escuro e contar
dedos a uma certa distância. Porém, não conseguem ler e escrever sem a utilização do sistema
Braile e, então, outros sentidos, como olfato, tato, cinestesia e paladar, são utilizados para
conhecimento e interação com o mundo externo. Já as pessoas com baixa visão conseguem
indicar parcialmente a projeção de luz e conseguem utilizar a visão residual para escrita, leitura
e realização de tarefas da vida diária (Ormelezi, 2000).
Por fim, para avaliar as interações sociais sofridas e produzidas pela deficiência visual,
em especial no consumo turístico, entendeu-se importante agregar o momento da aquisição da
deficiência ao entendimento de quanto o indivíduo consegue ou não enxergar.
Já está provado que a falta ou o baixo desempenho da visão altera a percepção da realidade
por um DV, em comparação com uma pessoa que enxerga (Falchetti, 2015; Lira & Schlindwein,
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2008). Porém, diferentes estudos mostram que a idade do indivíduo no momento da incidência
da deficiência influencia sua personalidade e o peso dado à ausência da visão: quanto mais cedo
ocorre a deficiência, maior a influência na personalidade e maior o peso dado a ela; por outro
lado, o sujeito que fica cego depois de ter enxergado por um período maior que os cinco
primeiros anos de vida8 atribui à perda da autonomia e aos efeitos sociais da deficiência uma
importância muitas vezes maior que a própria perda visual (Amiralian, 1997; Ormelezi, 2000;
Picanço Junior, 2003).
Os deficientes congênitos, aqueles que nasceram cegos ou perderam a visão até os cinco
anos de idade, não têm exata noção do que é a cegueira, a não ser por refletirem a respeito ou
por conviverem com os parâmetros sociais vigentes. Além disso, constroem seu conhecimento
de mundo a partir dos outros sentidos, o que vai influenciar a forma como entendem esse
ambiente e se relacionam com ele (Amiralian, 1997; Ormelezi, 2000).
As pessoas que adquirem a deficiência de maneira súbita ou progressiva entendem o
mundo e relacionam-se com ele, a partir de uma eventual retenção de referência visual, que
pode torná-las capazes de visualizações. Porém, esses DVs sofrem pela perda dos padrões de
mobilidade, recreação, trabalho e comunicação que já conheciam, o que pode influenciar na
forma de viver e aceitar essa nova realidade.
Podemos reafirmar que as características de personalidade dos sujeitos com cegueira adquirida estão muito
mais relacionadas às condições pessoais anteriores à perda da visão e à simbologia da cegueira possuída
por ele e seus familiares do que à condição específica de ausência de percepção visual. Podemos, neste
momento, relembrar a afirmação de Scott (1969) de que o cego é feito e não nascido. (Amiralian, 1997, p.
70)

Os indivíduos com baixa visão utilizam o resíduo visual para realizar tarefas como
organização de espaços, locomoção de forma independente, coordenação de movimentos e
aprendizagem por imitação, o que o imaginário comum entende não ser possível para uma
pessoa não vidente. Sofrem, portanto, pelo fato de as pessoas não saberem como se relacionar
com eles e, consequentemente, muitas vezes não conseguirem satisfazer suas necessidades.
Embora exista clara definição do conceito da baixa visão, a sociedade, de uma forma geral, tem
dificuldade de assimilar essa realidade, impactando a forma como esse DV entende o mundo
ao seu redor e com ele se relaciona (Amiralian, 2004).

8

Quando a perda da visão ocorre até os cinco anos de idade, não há formação de memória visual, porque a criança
não retém imagens visuais até essa idade.
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Em virtude da significativa diferença existente entre o cego congênito, o indivíduo com
cegueira adquirida e a pessoa com baixa visão, o que implica atitudes e personalidades distintas
entre os grupos, concluiu-se que era necessário investigar o processo de escolha de destinos e
a influência dos inibidores e facilitadores de consumo em todos eles, para que o problema da
pesquisa seja mais bem respondido.

2.1.4 Números da Deficiência: um movimento ascendente, um mercado consumidor a ser
incluído

A OMS estima que cerca de 314 milhões de pessoas no mundo têm problema de visão,
seja por doenças oculares ou por erros de refração não corrigidos. Deste total, 45 milhões são
cegas, e a tendência é de crescimento desse número, uma vez que a população está
envelhecendo e doenças crônicas como diabetes, que causam problemas da visão, são
consideradas epidemias mundiais que necessitam de controle. Há de se considerar, também, a
grande ocorrência de fatores ambientais, como acidentes, desastres naturais, conflitos e abuso
de drogas, que elevam a incidência das deficiências de um modo geral, incluindo-se, aí, a visual.
Por tudo isso, estima-se que, em 2020, serão 76 milhões de pessoas cegas no mundo (WHO,
2011).
Ao lado disso, embora não haja estimativas globais do número de pessoas com baixa
visão funcional, autoridades trabalham com números que variam de 40 a 65 milhões de
indivíduos. Percebe-se, novamente, uma tendência de elevação desse universo, considerandose que o envelhecimento da população mundial aumenta a incidência de degeneração macular,
glaucoma e retinopatia diabética, todas doenças que levam à baixa visão e, eventualmente, à
cegueira (WHO, 2007).
No Brasil, o censo demográfico de 2010 apontou 45,6 milhões de brasileiros com pelo
menos um tipo de deficiência, sendo a visual a predominante.

Desse universo,

aproximadamente 8,5 milhões (18,8%) declararam apresentar deficiência visual, sendo que
mais de seis milhões de pessoas declararam ter grande dificuldade para enxergar e, destas, 506
mil afirmaram ser cegas (IBGE, 2010).
Olhando-se a realidade do turismo, a partir desses dados, fica claro que destinos (geridos
pelo setor público) e produtos (criados e oferecidos pela iniciativa privada) precisam estar
preparados para receber esse público, adequando-se aos mais variados requisitos de
acessibilidade necessários antes e durante a viagem.
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Muitos ambientes de turismo são incapacitantes por natureza. Um ponto de partida é reconhecer as
barreiras. A indústria do turismo, as autoridades governamentais, os serviços de invalidez, as organizações
advocatícias e os turistas precisam trabalhar para um ambiente de turismo mais propício. A abordagem
social da deficiência prega remover barreiras atitudinais, sociais, físicas e informativas que atualmente
impedem ou reduzem as opções de viagem para pessoas com deficiência. (Buhalis & Darcy, 2011, p. 31)

A deficiência está relacionada às características biológicas do indivíduo que podem trazer
limitações físicas ou cognitivas. Porém, o maior problema que essas pessoas enfrentam está
relacionado às restrições impostas pela sociedade, tornando-as incapazes de realizar tarefas e
participar de experiências vividas pelos não-deficientes. Torna-se cada vez mais necessário tirar
o foco do defeito, da não-possibilidade do deficiente, e buscar entender que fatores contribuem
ou limitam sua real inclusão em todos os aspectos da vida em sociedade e, mais
especificamente, na atividade turística, analisada a seguir.

2.2 TURISMO ACESSÍVEL

A relação entre inclusão, deficiência e turismo vem sendo objeto de estudo de diferentes
áreas como Medicina, Economia, Marketing, Arquitetura, Geografia e políticas públicas, dentre
outras, o que demonstra a relevância do tema, quando se pretende entender a cadeia produtiva
e a demanda no turismo (Darcy & Buhalis, 2011). O turismo é um sistema complexo que tem
na acessibilidade o componente-chave para garantir sua universalização (Eichhorn & Buhalis,
2011).
Embora o turismo acessível não seja foco direto deste trabalho, entendeu-se necessária
sua breve contextualização, visto que tal temática surgiu ao longo das entrevistas. Outro ponto
que justifica essa abordagem é a necessidade de um esforço para delimitação da abrangência
das diferentes terminologias (turismo acessível, turismo inclusivo e turismo para todos) que
foram identificadas ao longo da revisão de literatura e que, muitas vezes, podem ser
compreendidas como sinônimas, sem necessariamente sê-lo. Por fim, entender os quesitos que
tornam um destino turístico acessível ajudará a demonstrar a variedade e a complexidade dos
fatores que influenciam a escolha de um deficiente visual, pois podem funcionar como
inibidores ou facilitadores de consumo, tema que será abordado posteriormente.
A expressão “turismo acessível” começou a ser utilizada na década de 1980, quando a
OMT reconheceu o turismo como um direito fundamental devendo, portanto, ser acessível a
todos, e o qualificou como principal meio para o desenvolvimento humano (Costa, 2016).
Verificam-se, desde então na literatura, inúmeras tentativas, ainda sem consenso, de
conceituação da expressão, que parece já estar evoluindo e vem sendo substituída por “turismo

38
para todos”. De qualquer forma, a maioria dos autores entende que a acessibilidade só começa
a ser discutida porque se passou a priorizar o caráter social do turismo. Sendo assim, pode-se
afirmar que:
O turismo acessível pode ser considerado uma forma de turismo social9, pois procura vencer obstáculos
que impedem um indivíduo de exercer o seu direito de fazer turismo, de viajar, de conhecer outras regiões
e países, sendo este um direito considerado universal. (Coelho, 2014, p. 29)

Justifica-se, então, o turismo acessível como um braço do turismo social (Pagan, 2012),
que, a partir de uma concepção mais ampla, abarca a luta contra as desigualdades e exclusão de
potenciais turistas (Devile, 2007), tal qual o turismo acessível, centrado na supressão das
barreiras que permitem essas desigualdades e exclusão.
A imagem a seguir organiza as terminologias citadas.
Figura 2- Abordagens para o turismo acessível

Fonte: Autora (2020).

Fica evidente na revisão de literatura que o conceito de turismo acessível está centrado
nas pessoas (Coelho, 2014) e pode ser analisado sob a ótica da supressão de barreiras (Alles,
2009; Darcy & Buhalis, 2011) ou da adequação dos componentes da oferta (Devile, 2007, 2014;
Peixoto & Neumann, 2009). A evolução desse conceito resulta no termo “turismo para todos”
Entende-se por turismo social o “conjunto de medidas materializadas por várias entidades, com o objetivo de
democratizar o acesso ao turismo, promovendo especialmente a participação das camadas mais desfavorecidas da
população e posicionando-se assim na luta contra a exclusão social.” (Coelho, 2014, p. 29)
9
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(Darcy, Ambrose, Schweinsberg, & Buhalis, 2011). O que distingue um conceito do outro é
que o primeiro considera a eliminação dos inibidores que impedem a prática da atividade por
pessoas com deficiência, e o segundo entende que a adoção do desenho universal10 de produtos
e serviços ocasionará o uso indistinto dos espaços, ou seja, qualquer turista poderá ter sua
experiência em igualdade de condições, sem necessidade de adaptação (Coelho, 2014).
É possível encontrar, com certa frequência, o termo turismo inclusivo como sinônimo de
turismo acessível, mas entende-se, neste trabalho, que a terminologia turismo inclusivo seja
mais adequada quando se pretende uma visão mais ampla do sistema turístico, pensado não
somente nas pessoas com algum tipo de necessidade especial mas, também, nos mais
vulneráveis e naqueles impactados diretamente pela atividade, como defendem Irving e Fragelli
(2012):
adota-se uma definição mais ampla, relacionada à inclusão política e à participação democrática de todos
os envolvidos no fenômeno turístico, principalmente as populações locais e, especialmente, as que se
encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica e ambiental. (Irving & Fragelli, 2012, p. 1438)

Além de ser uma questão de direitos humanos, ao proporcionar alternativas turísticas para
pessoas com deficiência, o turismo acessível é uma oportunidade excepcional de negócio e
geração de renda (UNWTO, 2016b) que, para se concretizar, demanda uma mudança de
mentalidade dos prestadores de serviços, que muitas vezes marginalizam e desencorajam esse
público (Pagan, 2012), e das autoridades responsáveis pela estruturação dos destinos turísticos.
Essa mudança começa na percepção de que prover acessibilidade contribui para a melhoria do
produto turístico oferecido, impactando positivamente a competitividade do próprio destino 11
(Rucci, Simon, Garbero, & Almond, 2019).
O tema tem tamanha relevância que, em 2013, na sua 20ª Assembleia Geral, a OMT
aprovou recomendações sobre o turismo acessível, atualizando diretrizes lançadas em 2005.
Em 2016, as recomendações foram publicadas como um Manual que define medidas adequadas
por desenho universal: “o design de produtos e ambientes a serem utilizados por todas as pessoas, na
maior medida do possível, sem a necessidade de adaptação ou design especializado . . . a intenção do conceito de
design universal é simplificar a vida de todos, fabricando produtos, formas de comunicação e ambientes para serem
utilizados por mais pessoas a pouco ou nenhum custo extra. O conceito de desenho universal tem como alvo todas
as pessoas de todas as idades, tamanhos e habilidades.”(CENTER FOR UNIVERSAL DESIGN, 2008 citado
por(Boes, 2014, p. 19)
10Entende-se

11

Um destino turístico acessível possui algumas características que o tornam peculiar: acessibilidade dos atrativos
e serviços, mão de obra capacitada e sensibilizada para o atendimento das diversas deficiências e diferenciação na
prestação de serviços (Costa, 2016).
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para garantir que as pessoas com deficiência possam usufruir, em igualdade de condições, dos
espaços físicos, meios de transporte, informação, comunicação e instalações abertas ao público
(UNWTO, 2016a).
Segundo esse Manual, a acessibilidade deve estender-se de maneira integral,
considerando todos os elos da cadeia turística, composta pelos elementos abaixo:
Figura 3- Cadeia de acessibilidade do turismo

Fonte: UNWTO (2016a).

Não se pode pensar em competitividade turística sem políticas responsáveis e sustentáveis
de desenvolvimento. Destinos que querem manter-se no mercado precisam entender a
acessibilidade como um pilar de sustentação (Vieira, 2017), combinando políticas sociais
inclusivas, técnicas de desenho universal e utilização de novas ferramentas de informação que
ofereçam ao turista com deficiência condições de inserção no mercado de viagens (UNWTO,
2016b).
Como para qualquer indivíduo, as viagens de lazer representam, para as pessoas com
deficiência, uma oportunidade de sair da rotina e se recompor do desgaste do cotidiano. Mas,
para esse público, trata-se também de uma oportunidade única de se sentir autoconfiante,
independente e capaz (Pagan, 2012). Diante disso, um passo importante para garantir a inclusão
da pessoa com deficiência no turismo é conscientizar gestores, empresários e trabalhadores de
que o turismo é para todos (UNWTO, 2016a) e, a partir daí, com o auxílio de ferramentas,
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know-how e informações adequadas, que podem surgir de estudos como este, tornar a
acessibilidade parte de toda e qualquer experiência turística.

2.3 FACILITADORES E INIBIDORES DO CONSUMO TURÍSTICO

A participação das pessoas com deficiência na atividade turística é um processo dinâmico,
resultado da interação de diferentes fatores oriundos do contexto pessoal, social e turístico onde
estão inseridos esses indivíduos (Devile, 2014; Eichhorn & Buhalis, 2011): tais fatores facilitam
ou dificultam a efetiva concretização da ação.
Porém, apesar do grande volume de estudos que se debruçam sobre os facilitadores e
inibidores do lazer, a aplicação desses conceitos no turismo tem sido pouco explorada, ainda
mais quando se busca associar esse contexto às pessoas com deficiência. Exceções são os
trabalhos de Devile (2014), Faria e Motta (2013) e Kong e Loi (2017).
A maioria dos estudos realizados no âmbito dos inibidores de turismo adotou metodologias captadas
diretamente do contexto do lazer, concluindo que há semelhanças entre os inibidores do lazer e do turismo.
Mas, em alguns casos, isto pode não ser igualmente aplicável, dada a diferença da sua natureza, sobretudo
ao nível da sua dimensão estrutural. (DEVILE, 2014, p. 86)

É importante destacar que, embora lazer e turismo frequentemente sejam percebidos
como sinônimos, esses fenômenos não se sobrepõem, possuindo apenas um núcleo comum e
conservando suas partes autônomas (Camargo, 2000), conforme demonstra a figura a seguir. O
turismo não se reduz ao lazer, pois há outras motivações para que ele exista e, por outro lado,
nem tudo o que pode ser classificado como lazer compreende o turismo (Faria & Motta, 2013).
As viagens de férias, finais de semana ou feriados, objetos de estudo deste trabalho, acontecem
a partir do interesse dos indivíduos em utilizar seu tempo de lazer para se deslocar e conhecer
novos lugares, o que a literatura identifica como lazer turístico.
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Figura 4- Lazer turístico

Fonte: Autora (2020).

Estudos acadêmicos têm apontado o lazer turístico como forma de incluir socialmente as
pessoas com deficiência (Sassaki, 2003), promover convívio de qualidade entre elas e seus
familiares, oportunizar experiências felizes que resultarão em boas memórias afetivas e afastálas, temporariamente, da rotina difícil e estressante a que são submetidas cotidianamente (Kong
& Loi, 2017).

2.3.1 Inibidores do lazer turístico

Devile (2014), em sua tese de doutoramento, realizou um estudo com o objetivo de
analisar e identificar fatores que restringem ou facilitam, para portugueses com deficiência
visual ou física, a decisão de viajar, buscando entender de que forma os positivos (facilitadores)
e os negativos (inibidores) influenciam a participação dessas pessoas em atividades turísticas.
Foram levantados, também, os determinantes da tomada de decisão da participação em viagens
de lazer. A autora propõe um modelo conceitual, inspirado nos estudos da área de lazer,
incorporando as adaptações necessárias na dimensão estrutural citada acima, o que servirá
como base para o desenvolvimento desta pesquisa, acrescido de elementos trazidos por Faria e
Motta (2013), que estudaram os sete fatores de restrição ao consumo de serviços de lazer
turístico para pessoas com deficiência visual, e Kong e Loi (2017), que conduziram uma
pesquisa de levantamento dos fatores que afetam a decisão de viagem, no momento de escolha
do destino, pelos DVs e seus familiares.
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A construção da proposta de Devile (2014), baseou-se na investigação dos inibidores do
lazer, buscando estudar os fatores que limitam a formação de preferências que inibem ou
impedem a participação e o gozo da atividade.
O desenvolvimento desse campo de estudo (inibidores do lazer), objeto de atenção das
Ciências Sociais, passou por fases distintas, até que se consolidasse (Devile, 2014).
Inicialmente buscou-se entender o porquê da participação ou não dos indivíduos nas atividades
de lazer, explorando-se, sobretudo, a identificação de inibidores relacionados com variáveis
socioeconômicas e demográficas. Posteriormente, passou-se a analisar, além dos fatores
impeditivos, aqueles que limitavam a participação (Devile, 2014).
Um salto importante nas pesquisas deu-se a partir dos estudos de Crawford e Godbey
(1987), que incluíram as preferências individuais como mais um agente influenciador na
participação ou gozo do lazer. Os autores propuseram duas categorias de inibidores: os
antecedentes (que influenciam as preferências e desejos de participação em determinada
atividade de lazer) e os estruturais (que inibem ou impedem a participação, depois que o desejo
ou a preferência estão formados).
No início da década de 1990, estudiosos passaram a considerar que os limitadores
poderiam ser, além de físicos ou externos, relacionados a questões psicológicas ou sociais,
decorrentes de relações interpessoais (Devile, 2014). Evolui-se, então, para o modelo de
Crawford, Jackson e Godbey (1991), que, embora muito questionado pela imposição do caráter
hierárquico, ainda é um dos principais constructos nesta área, sugerindo uma classificação
tridimensional de inibidores, a saber:
•

Inibidores intrapessoais: estão no primeiro nível da hierarquia e são fatores
individuais que influenciam a formação das preferências do lazer, tais como stress,
ansiedade, depressão, medos, segurança, restrições físicas, falta de interesse, idades,
problemas de saúde, dentre outros.

•

Inibidores interpessoais: no segundo nível da hierarquia, afetam a formação das
preferências do lazer, tais como falta de companhia, influência de amigos, interesses
da família, responsabilidades pessoais, status, fornecedores de serviços, dentre
outros.

•

Inibidores estruturais: no último nível da hierarquia, ocorrem depois da formação das
preferências, mas antes da efetivação da participação no lazer, definindo essa
participação ou não. São recursos financeiros, disponibilidade de tempo,
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acessibilidade,

responsabilidades

profissionais,

infraestrutura,

informação

disponível, dentre outros.

Um aspecto importante a ser destacado em relação aos inibidores, embora não seja objeto
de análise neste estudo, é que as pessoas buscam e negociam alternativas para viabilizar sua
participação nas atividades de lazer. Devile (2014) concluiu, em seu trabalho, que indivíduos
com incapacidade recorrem a diferentes mecanismos, para atenuar ou superar os inibidores da
participação em atividades turísticas, desenvolvendo esforços para mudar a situação ou resolver
o problema, o que pode ser comparado às estratégias de coping, anteriormente referidas. Ao
longo do tempo, essas pessoas vão adquirindo experiência de viagem que as ajudará no
desenvolvimento de competências turísticas. A bagagem adquirida minimiza riscos, facilita o
enfrentamento de eventuais obstáculos e dá maior segurança à escolha de locais e serviços que
respondam melhor às necessidades individuais. Quase sempre os inibidores com que se
deparam os entrevistados tornam-se oportunidades de aprendizagem, ajudando a evitar, na
viagem seguinte, situações potencialmente problemáticas ou desagradáveis. A autora afirma
que indivíduos com elevada eficácia de negociação costumam estar mais propensos a viajar,
sofrendo menos influência dos inibidores do consumo turístico.

2.3.2 Facilitadores do lazer turístico

Para se compreender, na totalidade, o envolvimento das pessoas com o lazer e,
analogamente, com o lazer turístico, é necessário que se pense também nos fatores facilitadores
dessa participação, que promovem a formação de preferências ou encorajam o envolvimento
dos indivíduos (Raymore, 2002; Um & Crompton, 1990).
Importante esclarecer que o facilitador não é sinônimo de motivação, que será estudada
mais à frente, mas é uma condição do próprio indivíduo que o encoraja a participar da atividade.
Essa condição pode ser gerada por questões internas, ser influenciada por um indivíduo ou um
grupo de referência e, até mesmo, pelo conjunto de fatores externos que compõem a
superestrutura do sistema turístico. “Os facilitadores e inibidores não são explicações
alternativas para a participação, são, antes, abordagens complementares para compreender o
envolvimento no lazer” (Devile, 2014, p. 77).
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Entende-se por facilitador “uma condição que existe, tanto interna ao indivíduo como em
relação ao outro indivíduo, ou a uma estrutura social, que encoraja a participação” (Devile,
2014, p. 78). Tais quais os inibidores, podem ser classificados (Raymore, 2002) em:
• Facilitadores intrapessoais: características, qualidades e crenças individuais que
promovem a preferência do lazer e encorajam a participação na atividade.
• Facilitadores interpessoais: relacionados com os indivíduos ou grupos que promovem
a formação de preferências e encorajam a participação no lazer.
• Facilitadores estruturais: englobam os elementos externos, tais como organizações e
instituições sociais e o sistema de crenças disseminado na sociedade, que estimulam a
formação de preferências e encorajam a participação no lazer.

Devile (2014) e Raymore (2002) defendem a utilização conjunta da abordagem dos
facilitadores e inibidores, para melhor compreensão do fenômeno, já que, dessa forma, fica
mais fácil perceber como esses fatores interagem e articulam-se para definir a participação ou
a não-participação do indivíduo.

2.3.3 Inibidores e facilitadores integrantes do esquema conceitual proposto

Chega-se, então, aos elementos que irão compor, juntamente com as questões
relacionadas à escolha do destino, propriamente, o esquema conceitual utilizado neste estudo.
Partindo-se do pressuposto de que a maioria das barreiras são socialmente construídas
(Eichhorn & Buhalis, 2011) e os indivíduos com deficiência convivem com inibidores
específicos, muitas vezes decorrentes do desconhecimento e despreparo dos atores da cadeia
turística (Darcy et al., 2011; Devile, 2014), serão priorizados aqueles fatores que podem
influenciar a decisão do destino, deixando de lado outros - por exemplo, tempo disponível - que
são comuns à população em geral, conforme quadros abaixo. O mesmo raciocínio servirá à
definição dos facilitadores.
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Figura 5- Elementos integrantes do esquema conceitual – Inibidores do Consumo Turístico

Inibidores do Consumo Turístico
Estruturais
Inibidor

Hospedagem

Definição

Condições de
acessibilidade
do alojamento

Atrativos e
Serviços

Condições de
acessibilidade
nos atrativos
turísticos

Serviços e
Materiais de
Apoio

Disponibilidade
de equipamentos,
pessoas ou
materiais para
melhorar a
experiência
turística

Transporte

Acessibilidade
no e para o
destino

Intrapessoais
Autores

Devile (2014);
Faria e Motta
(2013)

Devile (2014)

Devile (2014);
Kong e Loi
(2017)

Devile (2014);
Kong e Loi
(2017);
Faria e Motta
(2013)

Inibidor

Definição

Dependência
Psicológica

Dependência
não-física de
terceiros, para
realização de
atividades
cotidianas

Experiências
Turísticas
Anteriores

Situações
relatadas que
desmotivam o
desejo de voltar
a viajar

Competência
Social

Capacidade e
disponibilidade
do DV de
interagir com
outras pessoas

Questões
Pessoais

Restrições
impostas,
justificadas pelo
receio de
enfrentar
situações novas

Interpessoais
Autores

Devile (2014)

Devile (2014)

Devile (2014)

Faria e Motta
(2013)

Inibidor

Definição

Autores

Contexto
Familiar

Influência da
família na
decisão de
viajar do DV

Devile (2014);
Kong e Loi
(2017)

Atitudes de
Terceiros

Falta de
sensibilidade ou
conhecimento
para lidar com o
DV ou recebê-lo
de maneira
adequada

Dependência de
Terceiros

Dependência de
terceiros para
realização de
atividades
cotidianas

Nãoconhecimento
das
necessidades do
DV durante a
viagem

Decisão, por
terceiros, do que
se adequa ou
não às
necessidades do
DV

Devile (2014);
Kong e Loi
(2017);
Faria e Motta
(2013)

Devile (2014);
Faria e Motta
(2013)

Kong e Loi
(2017)
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Inibidores do Consumo Turístico (continuação)
Estruturais

Intrapessoais

Inibidor

Definição

Autores

Informação

Existência de
informação
turística
adequada e
suficiente para a
tomada de
decisão

Devile (2014

Regras e
Regulamentos

Existência de
regramentos que
influenciam
negativamente a
participação do
DV na atividade
turística

Custos
Acrescidos

Elevação dos
custos da
viagem, em
virtude de
necessidades
específicas do
DV

Inibidor

Devile (2014)

Devile (2014)

Qualificação e
Devile (2014);
capacitação dos
Faria e Motta
Mão de Obra
prestadores de
(2013)
serviços
Fonte: Adaptado de Devile, 2014; Faria e Motta, 2013; Kong e Loi, 2017.

Definição

Interpessoais
Autores

Inibidor

Definição

Autores
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Figura 6- Elementos integrantes do esquema conceitual – Facilitadores do Consumo Turístico

Facilitadores do Consumo Turístico
Estruturais
Facilitador

Definição

Acessibilidade

Existência de
hospedagem,
atrativos e serviços
que facilitem e
encorajem a
participação do DV
nas atividades
turísticas

Informação

Existência de
informação
adequada e
suficiente para a
tomada de decisão e
para a vivência da
experiência turística

Intrapessoais
Autores

Devile (2014)
Raymore (2002)

Devile (2014)

Fonte: Adaptado de Devile, 2014; Raymore, 2002.

Facilitador

Definição

Aceitação da
Deficiência

Características
pessoais que
auxiliam na
superação das
adversidades
decorrentes da
condição de
deficiência

Vida Ativa

Conjunto de
atitudes e práticas
que inserem o
indivíduo na
sociedade

Experiências
Turísticas
Anteriores

Situações
relatadas que
motivem o desejo
de voltar a viajar

Interpessoais
Autores

Autores

Facilitador

Definição

Devile (2014)

Estímulo da
família e de
terceiros para
realização de
viagens pelo DV

Estímulo da família
e de terceiros para
realização de
viagens pelo DV

Interação com
profissionais

Suporte adequado
de profissionais do
turismo, que
melhora a
experiência turística

Devile (2014)

Companhia

Existência de
pessoas que possam
acompanhar o DV
durante a viagem

Devile (2014)

Atitudes de
Terceiros

Atitude cordial e
disponível das
pessoas, que gera
conforto e
segurança para o
DV

Devile (2014)

Devile (2014)

Devile (2014)
Raymore (2002)

Devile (2014)
Raymore (2002)
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2.4 ESCOLHA DE DESTINOS TURÍSTICOS

Turistas com incapacidade têm uma variedade de motivações, experiências desejadas e
necessidade de suporte (Darcy & Buhalis, 2011) que tornam o processo de planejamento de
viagem mais longo e cuidadoso, devido ao elevado grau de percepção de risco dessas pessoas
(Devile, 2014). Porém, quanto mais experiente esse indivíduo for, menos complexo será o
processo (Pagan, 2012).
A tomada de decisão em turismo é um tema bastante recorrente na literatura, sendo
possível identificar distintos enfoques nos estudos publicados. Saito e Strehlau (2018) sugerem
seis grandes grupos de abordagem: (1) modelos de decisão ou escolha de destino; (2) fatores
motivadores para o turismo; (3) características ou fatores pessoais determinantes na escolha do
destino; (4) características e atrativos do destino determinantes na escolha; (5) influência da
imagem do destino e (6) influência da informação e comunicação na escolha do destino.
Não se justificando, neste estudo, uma análise detalhada de todas essas abordagens – visto
que os objetivos aqui sejam identificar quais fatores influenciam a escolha do destino de viagem
do deficiente visual quando está a lazer; entender se a existência de serviços e atrativos
turísticos adaptados são determinantes na escolha do destino turístico e apontar se existe
hierarquia entre os fatores que determinam a escolha de um destino turístico -, optou-se por se
assumirem as premissas básicas dos modelos existentes e, posteriormente, à luz de seus
elementos, explicar o processo de tomada de decisão por parte dos turistas com incapacidade.
Sendo assim, considerar-se-á que a tomada de decisão do consumo de turismo por pessoas
com deficiência é um processo sequencial, constituído de escolhas sobre diferentes aspectos da
viagem12 (Decrop & Snelders, 2005; Devile, 2014; Sirakaya & Woodside, 2005), feitas depois
que a decisão genérica de viajar já foi tomada. Em relação ao processo, presumiu-se que os
DVs utilizam a abordagem denominada “abordagem de conjunto de escolhas” (Sirakaya &
Woodside, 2005), na qual, a partir de um conjunto inicial de opções de destino, o turista vai
coletando informações e realizando, ao longo do tempo, escolhas que resultam na eliminação
de opções, até a definição final (Saito & Strehlau, 2018).
Optou-se por essa abordagem, porque o foco sai do processo de decisão e centra-se nas
variáveis psicocomportamentais e na forma como os consumidores decidem, a partir de
julgamentos afetivos e cognitivos, intenções e expectativas. Esses julgamentos podem ser
afetados pelas últimas experiências vividas - uma vez que os turistas tendem a avaliar os
12

Aonde ir, quando, com quem, quanto tempo ficar, o que fazer, onde ficar, como ir, o que ver, quanto gastar etc.
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atributos do destino a ser visitado, baseados em ganhos e perdas relacionados ao local mais
recentemente visitado (Masiero & Qiu, 2018) - e, também, por elementos como a identificação
ou não com determinados grupos de visitantes que costumam se direcionar a um destino
específico (Alvarez & Brida, 2019).
Estudos voltados especificamente para os turistas com deficiência (Devile, 2014;
McKercher, Packer, Yau, & Lam, 2003; Shaw & Coles, 2004; Yau et al., 2004) têm
recomendado que a investigação sobre a escolha de destinos considere a experiência como um
todo e não apenas as questões relacionadas à acessibilidade, aceitando, inclusive, os
aprendizados de viagens anteriores (Blichfeldt & Nicolaisen, 2011), que devem influenciar a
seleção do destino seguinte.
A partir dos principais apontamentos encontrados na literatura e da decisão de se utilizar
a “abordagem do conjunto de escolhas”, entende-se necessária e especial atenção para duas das
abordagens sugeridas por Saito e Strehlau (2018), que também são referidas na literatura
consultada sobre inibidores e facilitadores do turismo. São elas: (1) fatores motivadores para o
turismo e influência da imagem e (2) informação e comunicação na escolha do destino.
Ainda a respeito das abordagens sugeridas por Saito e Strehlau (2018), entende-se que as
questões relacionadas às características ou fatores pessoais determinantes na escolha do destino
e às características e atrativos do destino determinantes nessa escolha serão identificadas no
levantamento dos inibidores e facilitadores do consumo turístico, já abordados no item anterior.

2.4.1 Fatores motivadores para consumo turístico

Uma motivação que desencadeie o processo de decisão sobre o destino a ser visitado é a
premissa básica para a existência dos modelos já desenvolvidos. Em geral, a motivação
acontece quando um indivíduo quer satisfazer uma necessidade e precisa, então, tomar uma
atitude. Essa atitude, geral mas não exclusivamente, materializa-se na compra de bens e serviços
(Goossens, 2000). Porém, há de se considerar que os turistas de uma forma geral e, em especial,
aqueles com deficiência são diferentes entre si e, portanto, os fatores que os motivam serão
diversos e podem mudar ao longo do tempo, em decorrência de transformações de caráter
pessoal (Swarbrooke & Horner, 2002), o que pode demandar atualização periódica dos dados
levantados em pesquisas sobre o tema.
A motivação é apenas uma das variáveis que contribuem para explicar o consumo
turístico; por si só, ela não esgota o assunto. O modelo denominado Push and Pull (Crompton,
1979) é referência, quando se estudam as motivações turísticas relacionadas ao lazer (Shi, Cole,
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& Chancellor, 2012). Ele decompõe a escolha do destino pelo turista a partir de duas forças:
aquela que empurra (push) o turista para fora de casa e a que o puxa (pull) para um determinado
destino (Bansal & Eiselt, 2004). Os “fatores push”, que totalizam sete categorias, decorrem do
contexto interno do indivíduo, emergindo de aspectos sociais e psicológicos. Os “fatores pull”,
que totalizam duas categorias, estão relacionados aos atributos do destino.
Shi et al. (2012) aplicaram o modelo proposto por Crompton (1979) em um estudo com
deficientes físicos, para entender o que motivava estes a viajarem com frequência. Os
resultados indicaram motivações similares entre os turistas com deficiência e sem deficiência,
além de motivações exclusivas relacionadas à deficiência. Embora o público pesquisado não
seja deficiente visual, os resultados apresentados podem ser assumidos como aplicáveis em
trabalhos que estudem os DVs, e irão compor o esquema conceitual proposto para este trabalho.
Alguns autores questionam o estudo das motivações, considerando apenas os fatores Push
and Pull, pois entendem que eles são “os dois lados da mesma moeda motivacional” (Goossens,
2000, p. 302). Se os turistas são empurrados para fora de casa por necessidades específicas e
são puxados pelos destinos que oferecem os benefícios desejados, há um fator psicológico que
conecta esses dois lados: a emoção. Sendo assim, fatores hedônicos e as necessidades
emocionais e experienciais são aspectos a serem considerados na identificação das motivações
de consumo turístico (Goossens, 2000; Moscardo et al., 1996), pois os indivíduos são
“empurrados” por necessidades emocionais específicas e “puxados” por benefícios emocionais
desejados.
Sob a perspectiva da motivação, chega-se, então, aos elementos que comporão o esquema
conceitual utilizado neste estudo.
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Figura 7- Elementos integrantes do esquema conceitual – Fatores Motivadores do Consumo Turístico

Fatores Motivadores do Consumo Turístico
Fatores Push

Definição

Autores

Fuga do Espaço Cotidiano

Motivação de cunho sociopsicológico que
ressalta a necessidade de mudar
temporariamente de ambiente

Crompton (1979)

Exploração e Avaliação do Self

Possibilidade de viver situações e experiências
não cotidianas que auxiliem no processo de
Crompton (1979)
autorreflexão

Relaxamento

Descanso mental proporcionado pela quebra da
Crompton (1979)
rotina

Aprimoramento das Relações
com Familiares e Amigos

Maior tempo disponível para interação entre
familiares e amigos, o que proporciona
estreitamento das relações

Crompton (1979)

Facilitação da Interação Social

Enriquecimento pessoal, decorrente do
encontro de pessoas fora dos círculos
convencionais de convívio

Crompton (1979)

Regressão

Possibilidade de voltar a fazer coisas ou ter
determinadas atitudes esquecidas ou
impossibilitadas pela rotina e pelo estilo de
vida

Crompton (1979)

Prestígio

Busca por uma diferenciação do indivíduo
frente ao grupo social, por realizar determinada Crompton (1979)
viagem

Independência

A viagem representa a possibilidade de retomar
o controle de vida, muitas vezes perdido em
Shi et al. (2012)
função da deficiência

Desejo de Estar em um Ambiente
Natural

Motivação advinda da vontade de viver
experiências na natureza

Shi et al. (2012)

Aventura/Risco

Motivação advinda da vontade de se
autodesafiar na vivência de uma situação nova
e não cotidiana

Shi et al. (2012)

Fazer Hoje (do it today)

Motivação relacionada à urgência de realizar
atividades desejadas, por não se ter certeza das
condições de saúde futuras

Shi et al. (2012)
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Fatores Motivadores do Consumo Turístico (continuação)
Fatores Push

Definição

Autores

Novidade

Possibilidade de vivenciar coisas inéditas

Crompton (1979)

Educação

Motivação relacionada à vontade de aprender e
adquirir conhecimento, visitando locais
Crompton (1979)
específicos

Fatores Pull
Acessibilidade
Atividades

Definição

Autores

Existência de elementos acessíveis no e do
destino, como informação, alojamento,
acolhimento etc.
Aquilo que pode ser feito no destino e que
desperta o interesse do turista

Shi et al. (2012)
Moscardo et al.
(1996)

Fatores Hedônicos

Definição

Autores

Imaginário

Conjunto de percepções, ideias, projeções e
informações que criam estímulo de consumo

Goossens (2000)

Emoções

Sentimentos sobre determinado local que
podem ou não despertar o desejo de visitá-lo

Goossens (2000)

Fonte: Adaptado de Crompton, 1979; Goossens, 2000; Moscardo et al., 1996; Shi et al., 2012.

Vale ressaltar que muito relacionada aos fatores hedônicos está a imagem do destino,
conjunto de impressões e representações que o turista tem de um local onde não reside
(Scalabrini, Remoaldo, & Lourenço, 2015).
A formação da imagem de um destino turístico dá-se a partir de fatores pessoais
(percepções cognitivas relacionadas com os atributos percepcionados de determinado destino e
sentimentos que se têm por esse local) e dos estímulos recebidos por meio das informações que
se têm do destino (Baloglu & Mccleary, 1999; Chagas, 2009).
Antes da viagem e, portanto, no momento da decisão do destino, essa imagem pode ser
atraente, positiva, contraditória, pobre, neutra, negativa, repulsiva, mista, estereotipada,
distorcida e confusa (Chagas, 2009). Após a visita efetivada, a imagem fica mais realista,
complexa e diferenciada (Echtner & Ritchie, 1991).
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2.4.2 Influência da informação e da comunicação na escolha do destino

A busca de informações é considerada crucial no processo de escolha de destinos
turísticos. Além de servir para contextualizar os turistas sobre os atributos do local, percebe-se
que, gradualmente, muitos turistas estão se tornando mais independentes, ao comprarem
diretamente dos fornecedores, sem passarem pelos intermediários (Jacobsen & Munar, 2012).
Deville (2014) ressalta que, para os turistas com deficiência, a busca por informações
rigorosas e detalhadas sobre os diferentes serviços envolvidos, acessibilidade e segurança é
parte decisiva do processo de planejamento da viagem, e sua ausência pode inviabilizar a
escolha. As necessidades de informação integram diferentes dimensões que passam pela
qualidade da informação, fontes existentes e instrumentos de comunicação utilizados.
A inclusão digital dos deficientes visuais está longe do ideal e faltam iniciativas efetivas para aumentar a
empregabilidade da tecnologia para esses usuários. É uma realidade e é um dos reflexos da sociedade
construída com base em indivíduos sem deficiência (Reinaldi, de Camargo Júnior, & Calazans, 2011, p.
35).

A internet é uma das fontes principais de busca de informação, no momento do
planejamento da viagem e durante a sua realização (Jacobsen & Munar, 2012). Apesar dessa
importância, muitos sites de turismo não estão preparados para servir às pessoas com
deficiência (Israeli, 2002), não cumprindo, em sua maioria, as diretrizes de acessibilidade
WCAG13 e impondo barreiras que impedem a inclusão digital (Macedo & Sousa, 2019).

2.5 ESQUEMA CONCEITUAL DA INVESTIGAÇÃO

Finda a revisão de literatura, que forneceu um panorama detalhado sobre os temas
relevantes deste trabalho, apresenta-se a seguir o modelo teórico conceitual que se propõe a
integrar os constructos mais importantes para entendimento do processo de escolha de destinos
turísticos por deficientes visuais, ilustrando a dinâmica da “abordagem de conjunto de
escolhas”.

13

O WCAG, Diretrizes Para o Conteúdo de Acessibilidade Web, é um documento que estipula os padrões de
acessibilidade digital a serem seguidos pelos sites.
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Figura 8-Esquema conceitual

Fonte: Autora (2020).

56
3 ABORDAGEM METODOLÓGICA

3.1 ASPECTOS GERAIS

Diferentes formas de conhecimento possibilitam ao homem entender a realidade e agir,
quando conveniente, no rumo dos acontecimentos. Contudo, para que o conhecimento seja
considerado científico, é necessária a aplicação de um conjunto de regras ou critérios que
registrem, quantifiquem, ordenem e classifiquem os dados observados. Além disso, deve-se ter
como base uma teoria que permita interpretar esses dados e, por fim, agir segundo o método
científico estabelecido (Dencker, 2007).
O presente capítulo pretende descrever como esse conjunto de regras foi seguido e
justificar, dentre os diferentes percursos possíveis para a realização deste trabalho, as escolhas
que auxiliaram no atingimento dos objetivos inicialmente previstos, levando a resultados que
contribuirão para o desenvolvimento científico no campo do comportamento do consumidor,
mais especificamente do consumo turístico de consumidores vulneráveis, por apresentarem
deficiência visual. Há de se ressaltar que a deficiência visual gera desafios ao desenho de
qualquer pesquisa, pois a falta de compreensão das necessidades específicas desse grupo pode
significar um trabalho excludente ou falho (Ceris, 2019), razão pela qual foram seguidos
rigorosamente os passos descritos a seguir, a fim de se minimizar o risco de tal erro.
Em primeiro lugar, considerando-se que são os paradigmas do conhecimento científico
que orientam o pesquisador nas escolhas metodológicas, ontológicas e epistemológicas, durante
a pesquisa (Guba & Lincoln, 1994), entende-se necessário situar este trabalho como póspositivista, por sua característica reducionista, lógica, empírica e determinista, baseada em
teorias a priori (Creswell, 2014).
A escolha do paradigma pós-positivista mostra-se apropriada, uma vez que o trabalho
apresenta as seguintes características listadas por Creswell (2014): série de passos relacionados
logicamente, apresentação de perspectivas múltiplas dos participantes em vez de uma realidade
única, desenvolvimento de métodos rigorosos de coleta e análise de dados qualitativos,
utilização de múltiplos níveis de análise rigorosa de dados e emprego de programas de
computador para auxílio na análise.
Justificado o caráter pós-positivista do estudo, o próximo passo é detalhar o percurso
metodológico desenvolvido. A Figura a seguir ilustra as etapas percorridas ao longo da
pesquisa.
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Figura 9- Percurso Metodológico

Tipo de
Pesquisa

•Exploratória

Abordagem •Qualitativa

Método de
Pesquisa

•Entrevista em
Profundidade

Corpus da
Pesquisa

•Seleção por
conveniência e
bola de neve

Técnica de
Coleta

•Entrevista com
especialistas e
deficientes
visuais
Tratamento
de Dados

•Análise de
conteúdo
com apoio
do Atlas TI

Fonte: Autora (2020).

3.2 TIPO DE PESQUISA

Entendeu-se pertinente a realização de uma pesquisa exploratória, como definida por Gil
(2017), visto que a escolha de destinos turísticos por deficientes visuais é, ainda, um fenômeno
relativamente desconhecido e, portanto, possível de se investigar com o propósito de se buscar
maior familiaridade com o tema.
A pesquisa exploratória busca identificar “as razões e motivações subentendidas para
determinadas atitudes e comportamentos das pessoas” (Révillion, 2015, p. 23), sendo utilizada,
principalmente, quando o problema de investigação foi pouco estudado ou não tenha sido ainda
abordado. Embora estudos relacionados à escolha de destino turístico sejam frequentes, a
produção científica relacionada às práticas turísticas dos consumidores com incapacidade é
incipiente (Devile, 2014) e mais restrita, ainda, quando se pensa no deficiente visual (Darcy &
Buhalis, 2011).
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3.3 ABORDAGEM DE PESQUISA

O turismo é um fenômeno complexo que demanda, muitas vezes, abordagem
transdisciplinar, holística e indutiva, que ajude a entender razões e significados de determinadas
evidências geradas a partir das crenças e valores dos turistas, que têm comportamentos não
facilmente interpretáveis, sendo, portanto, necessário desvendá-los (Dencker, 2007).
Por isso, desde a década de 1980, estudos sobre turismo, com os objetivos descritos
acima, tendem a metodologias qualitativas (Decrop, 1999; Dencker, 2001), apesar da grande
resistência imposta pelos pesquisadores que estudam o fenômeno pela ótica da Economia,
Geografia, Psicologia e do Marketing e que continuam defendendo a realização de pesquisas
estruturadas e quantitativas (Decrop, 1999).
A pesquisa qualitativa é um meio para explorar e para entender o significado que os indivíduos ou os grupos
atribuem a um problema social ou humano. . . . aqueles que se envolvem nessa forma de investigação
apoiam uma maneira de encarar a pesquisa que honra um estilo indutivo, um foco no significado individual
e na importância da interpretação da complexidade de uma situação. (Creswell, 2010, p. 26)

Mesmo ciente da dificuldade que possa ser publicar, em periódicos de turismo, um estudo
qualitativo, conforme os autores acima referidos, assumiu-se aqui que a necessidade de explicar
um fenômeno social - neste caso, o consumo turístico de pessoas vulneráveis por sua
incapacidade visual - demandava a abordagem escolhida, por ela permitir aprofundamento no
contexto e nos casos, para esmiuçar-se a questão em estudo (Gibbs, 2009).

3.4 MÉTODO E TÉCNICA DE COLETA DE DADOS

A presente pesquisa tem como objetivo entender quais fatores influenciam a escolha do
destino de viagem do deficiente visual quando está a lazer. Para cumprir o que se propõe, foi
necessária a escolha de um método que favorecesse um percurso investigativo que propiciasse
a construção de análises a partir das reflexões dos próprios deficientes visuais, sendo a
entrevista em profundidade (Quivy & Campemhoudt, 2003) a técnica que cria espaço de
diálogo e de partilha de conhecimento e opiniões. Apesar de suas limitações14, foi então
utilizada neste trabalho, por ser especialmente indicada para o levantamento de experiências

14

Creswell (2007) entende que as informações obtidas pelas entrevistas podem ser influenciadas pelo ponto de
vista dos entrevistados. Pode haver, também, intervenção no resultado, em função do local onde a interação ocorre
e das características pessoais e facilidade de articulação dos sujeitos entrevistados.
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(Dencker, 2007) e por permitir a coleta de informações de forma aberta e flexível, o que
favoreceu a interação entre sujeito e entrevistador.
Escolheu-se realizar, com pessoas que nasceram cegas, que adquiriram a cegueira ao
longo da vida e com indivíduos com baixa visão, entrevistas semiestruturadas (Dencker, 2007),
para garantir a liberdade do pesquisador de explorar mais amplamente as questões que
considerasse pertinentes, conforme sugere Creswell (2014). (John W Creswell, 2014).
Foram adotadas as recomendações de Morris (2019), relacionadas aos aspectos práticos
e éticos da pesquisa com deficientes visuais. As informações prévias sobre o tema, ajustes de
local e data de entrevista, além das questões relacionadas ao anonimato e à confidencialidade
dos dados, foram fornecidas de maneira oral, por meio do aplicativo Whattsap, para que
ficassem registradas. As entrevistas foram realizadas em local definido pelo entrevistado, para
garantir que se sentisse confortável e seguro no seu deslocamento até lá.
Visando a evidenciar a precisão do estudo, atribuindo a ele um aceitável grau de validade
(Ullrich, de Oliveira, Basso, & Visentini, 2012) e buscando atender às orientações de Quivy &
Campemhoudt (2003)15, foram realizadas, na fase inicial do trabalho (meses de maio e julho de
2018), três entrevistas de caráter exploratório, com o intuito de aprofundar o conhecimento que
se tinha sobre deficiência visual e inclusão, validar a necessidade de estudar separadamente os
diferentes tipos de deficientes (congênito, adquirido e baixa visão) e identificar aspectos
relacionados a facilitadores e inibidores da prática turística.
Dois dos entrevistados são funcionários de fundações que atendem aos deficientes visuais
(Fundação Dorina Nowill e Fundação Laramara) e têm conhecimento das necessidades e hábito
de consumo das pessoas com deficiência, por trabalharem com esse público há mais de 10 anos.
Atuam nas áreas de parcerias e inserção no mercado de trabalho e relataram que, uma vez
empregados, os deficientes visuais costumam viajar no período de férias: alguns se inserem em
grupos de agências convencionais, outros planejam sozinhos seus roteiros e há aqueles que
buscam grupos especializados em viagens de pessoas com deficiência.
Essas escolhas estão condicionadas ao grau de independência do sujeito, tempo de
deficiência e necessidade de suporte. Foi relatado, nessa entrevista, que os serviços
especializados ainda são poucos e, muitas vezes, oferecem apenas roteiros curtos. Interessante
perceber que o fator preço pode ser um dos maiores condicionantes da escolha, abordando-se

15

Os autores sugerem que a realização de entrevistas a testemunhas privilegiadas, na fase de delineamento da
pesquisa, contribui para alargar e precisar os horizontes de leitura, ampliando o entendimento, as dimensões e
aspectos de um determinado problema.
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que os DVs costumam ter remuneração menor que os trabalhadores sem deficiência e, muitas
vezes, têm um custo de vida mais elevado, por demandarem serviços e assistência diferenciada.
Dessa forma, sobram menos recursos para gastos com lazer. Evidenciou-se, também, que as
viagens desse público costumam demandar equipamentos e serviços mais caros - os hotéis, por
exemplo, geralmente são mais centrais e precisam ter sinalização em braile, necessidade suprida
apenas por estabelecimentos maiores e mais bem estruturados. Os gastos com deslocamento no
destino também tendem a ser mais elevados, porque se dá preferência ao táxi, em detrimento
do transporte público, por fim, para a visita aos atrativos turísticos, costuma necessitar-se mais
do suporte de guias individualmente.
O terceiro entrevistado, deficiente visual congênito, tem cerca de 50 anos e integra o
Comitê Paralímpico Brasileiro, viajando com frequência a lazer e a trabalho. Um dos pontos
mais ressaltados por ele diz respeito às diferenças entre os deficientes visuais. A personalidade,
o tipo e o tempo da deficiência ajudam a diversificar o público pesquisado e, consequentemente,
os fatores que influenciarão a escolha do destino de viagem. Novamente a questão do custo
mais elevado da viagem, justificado pela necessidade de serviços mais estruturados e
possivelmente mais caros foi foco de atenção, ratificando-se a visão dos entrevistados
anteriores.
As entrevistas de caráter exploratório contribuíram para a construção de um panorama da
prática turística dos DVs, reafirmando achados da revisão de literatura. Os resultados serviram
para clarificar que a abordagem sobre a escolha de destinos, e os facilitadores e inibidores de
consumo poderiam ser mais úteis para responder ao problema de pesquisa e ajudaram também
a confirmar a necessidade de se entrevistarem os três públicos distintos: pessoas que nasceram
cegas, pessoas que adquiriram a cegueira ao longo da vida e indivíduos com baixa visão.
A partir dos insumos colhidos nas entrevistas de caráter exploratório e da revisão de
literatura, elaborou-se um roteiro de entrevista preliminar, submetido, na primeira quinzena de
fevereiro de 2019, a um teste de validade ou pré-teste (Dencker, 2007), com o objetivo de
verificar se o instrumento construído tinha condições de obter os resultados esperados.
Foram desenvolvidas duas entrevistas, para identificar se as perguntas estavam bem
formuladas, eram objetivas, não davam margem a dúvidas sobre seu conteúdo (ambiguidade) e
tinham linguagem acessível. O tempo disponível, antes da conclusão do prazo para depósito do
relatório de qualificação, foi fator determinante para o número de entrevistas realizadas.
A primeira entrevistada, psicóloga, tem 64 anos, é solteira, viaja a lazer frequentemente
e tem uma doença genética, degenerativa da retina, que limita sua visão a ponto de ela ser
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classificada como cega adquirida. A conversa durou 1 hora e 11 minutos e, ao final, nenhuma
consideração sobre o questionário foi apontada.
Retomou-se, na segunda entrevista, o contato com o deficiente visual congênito,
integrante do Comitê Paralímpico Brasileiro, com quem anteriormente já tinha sido feita a
entrevista exploratória. A decisão de submetê-lo ao pré-teste considerou que ele poderia
contribuir de maneira relevante, avaliando se os apontamentos anteriormente levantados
estavam contemplados no roteiro. Ademais, ele tem experiência em consumo de viagens e
apresenta deficiência diferente da entrevistada anterior (é cego congênito), o que garantiu o
teste com dois dos três públicos-alvo deste estudo. A conversa durou quarenta e cinco minutos
e, ao final, houve a sugestão de se incluir uma questão sobre transporte, além de se perguntar
mais diretamente se o deficiente visual deixa de viajar por não ter companhia. Entendeu-se que
a questão sobre transporte fugia do objetivo proposto e, por isso, não foi considerada; por outro
lado, a questão da companhia pareceu importante e foi incluída no roteiro.
Um ponto identificado foi o fato de que a influência da imagem construída do destino,
como fator influenciador da decisão, não estava sendo devidamente abordada. No questionário
final, essa questão foi corrigida.
A etapa de teste do roteiro de entrevista ratificou a necessidade de se abordarem cegos
congênitos, adquiridos e baixa visão.
eu digo isso porque, talvez, ela tenha uma experiência diferente da minha, embora ela seja baixa visão,
consiga enxergar muita coisa, tem as dificuldades dela. E o cego congênito é outro bem interessante, porque
ele já foi criado naquele mundo, então, ele deve viajar sozinho sim, e se virar, porque a maioria usa bengala,
poucos usam cão-guia e eles não têm medo. A gente tem muito medo, eles não. Saem, metem a cara.
(entrevistado 01)

A discussão sobre a relevância e pertinência de se entrevistarem os diferentes públicos
foi levada à banca de qualificação e, mesmo entendendo que a diversidade de público poderia,
pelo volume de informações gerado, dificultar a análise e discussão de resultados, optou-se por
manterem-se os três perfis de entrevistados, uma vez que pouco se conhece de cada um, e fazer
a seleção de um em detrimento do outro seria prejudicial ao resultado final.
Houve, também, durante a qualificação, a sugestão de se enriquecer a revisão de literatura,
inserindo-se a discussão da vulnerabilidade do deficiente visual como consumidor de turismo.
Em virtude da inclusão desse conteúdo, optou-se por acrescentar questões que fizessem
referência ao tema, no roteiro de entrevistas anteriormente desenvolvido.
A partir dos testes e das discussões, durante a etapa de qualificação, elaborou-se o roteiro
final (Apêndice A) composto por quatro blocos. O primeiro qualifica o entrevistado
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identificando idade, gênero, tipo de deficiência, escolaridade, profissão, estado civil e aborda
questões relacionadas à sua deficiência - como tempo de convívio com ela, limitações,
vulnerabilidade e sentimentos relativos à incapacidade. O segundo bloco está direcionado à
caracterização dos hábitos de consumo turístico dessas pessoas, levantando frequência de
viagem, predisposição, companhia de viagem e processo de planejamento. No terceiro bloco,
identificam-se os fatores motivadores para o consumo turístico de DVs, características ou
fatores pessoais determinantes na escolha do destino, influência da informação e comunicação
na escolha do destino, influência da imagem do destino.

No último bloco, coletam-se

informações sobre os facilitadores e inibidores de consumo do destino turístico, conforme
matriz de amarração apresentada a seguir.
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Figura 10- Matriz de Amarração
Tópicos
Principais da
Teoria

Abordagem no trabalho

Aplicação na pesquisa

Deficiência
Visual

Conceituação dos tipos de
deficiência e análise das
diferentes abordagens
existentes: médica e
social;

Caracterização dos
diferentes respondentes:
congênitos, adquiridos e
baixa visão.

Vulnerabilidade
de Consumo e
Coping

Apresentação do modelo
de vulnerabilidade
utilizado como base e
identificação das
estratégias de coping
existentes

Identificação da
autopercepção dos
entrevistados sobre serem
vulneráveis no momento
do consumo e sobre que
técnicas de enfrentamento
utilizam nessas situações

Facilitadores e
Inibidores para
o Consumo
Turístico

Identificação dos fatores
que restringem ou
facilitam a decisão de
viajar.

Levantamento dos
elementos estruturais,
inter e intrapessoais que
influenciam a escolha do
destino;

Roteiro de
Entrevistas

Autoresreferência

Parte I

Amiralian
(1997);
Masini (1994);
Ormelezi (2000)

P.1 a P.5

Parte I
P.6 a P.9

Parte II
P.10 a P.14
Parte III
P.19
Parte IV

Balabanis et
al.(2012)
Falchetti et.al
(2016)
Folkman (2010)

Devile (2014);
Faria e Motta
(2013);
Kong e Loi
(2017);
Raymore (2002)

P.25 e P.26

Escolha de
Destino
Turístico

Apresentação dos
elementos que compõem
o processo de escolha de
destino turístico,
considerando motivações,
características pessoais e
personalidade do turista,
além dos aspectos do
destino, como
disponibilidade de
informação e imagem
construída;

Identificação dos
seguintes aspectos:
• fatores motivadores
para o turismo;
• influência da
informação e
comunicação
disponível sobre o
destino, para a
escolha;
• influência da imagem
do destino, para a
escolha;

Parte III
P.15 a P18
P. 20 a P.21
Parte IV
P.22 a P.24

Crompton
(1979);
Goossens (2000);
Pagan (2012);
Shi et al. (2012);
Shirakaya e
Woodside (2005)

Fonte: Adaptado de Mazzon, 1981 citado por Telles, 2001.

3.5 CORPUS DA PESQUISA

Considerando-se que os diferentes tipos de deficiência visual e a aceitação da deficiência
impactam nas experiências de consumo e vivências de cada indivíduo (Devile, 2014; Falchetti
et al., 2016), optou-se por entrevistas com sujeitos que tenham nascido cegos ou perdido a visão
até os cinco anos (cegos congênitos), sujeitos que tenham adquirido a cegueira há até cinco
anos e indivíduos que tenham baixa visão, segundo o conceito médico atualmente vigente. Essa
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escolha justifica-se porque a visão tem papel preponderante nas relações cotidianas, já que é
através das imagens que costumamos apreender o mundo externo e, no turismo, essa relação
fica ainda mais evidenciada.
Entendeu-se necessário identificar se a falta de um repertório de imagens (cegos
congênitos), a existência de memória visual (cegueira adquirida há até cinco anos) e a percepção
parcial do ambiente (baixa visão) têm influência nos fatores considerados importantes para a
escolha de um destino turístico de férias.
Outro fator importante para garantir a confiabilidade do estudo foi a seleção de
entrevistados que não tivessem outros distúrbios físicos ou mentais associados à cegueira,
evitando-se que essas outras variáveis influenciassem o resultado.
Por fim, os respondentes também precisaram ter uma situação de vida (pessoal e
financeira) que permitisse a realização de viagens de férias.
Entre os meses de junho e julho de 2019, foram feitas 21 entrevistas. E, considerando-se
que o ponto de saturação foi obtido na 15ª, analisaram-se apenas essas 15, com maior tempo de
duração e nas quais os entrevistados forneceram informações mais completas sobre o que estava
sendo perguntado, oferecendo, desta forma, mais elementos para análise. Respeitou-se o
quantitativo definido com a banca de qualificação, ou seja, 5 entrevistados por tipo de
deficiência.
A partir da mobilização de voluntários da Fundação Dorina Nowill e do Comitê
Paralímpico Brasileiro, os entrevistados foram escolhidos numa amostra não-probabilística por
Juris (Dencker, 2001). Entende-se por amostra não-probabilística aquela que, por não ser
objeto de certos tipos de tratamento estatístico, torna desconhecida a possibilidade de escolha
de um determinado elemento do universo (Dencker, 2007). A estratégia de seleção da amostra
por Juris justifica-se, pois foram escolhidos os entrevistados que, por suas experiências e
vivências específicas, auxiliariam na composição da melhor amostra possível para o estudo do
problema proposto (Dencker, 2001; Falchetti, 2015).
No caso dos deficientes congênitos, para se atingir o número mínimo de entrevistados,
foi necessário complementar o grupo, a partir da técnica da “bola de neve” (Atkinson & Flint,
2001; Browne, 2005; Noy, 2008), ou seja, o processo de solicitar a um entrevistado a indicação
de pessoas em condições de contribuir com o estudo (Atkinson & Flint, 2001; Devile, 2014),
por atenderem os pré-requisitos estabelecidos na pesquisa.
Para garantir a fidelidade do material a ser analisado, e com o consentimento dos
entrevistados, todas as entrevistas foram gravadas e, posteriormente, transcritas integralmente.
Embora alguns autores entendam que “a transcrição integral absorve tempo e energia que

65
poderiam ser investidos de forma mais racional em sua interpretação” (Flick, 2008, p. 184),
optou-se por relatar todo o conteúdo coletado, entendendo-se que o contexto pode auxiliar na
correta interpretação das informações.
A figura a seguir apresenta o perfil dos entrevistados, considerando o tipo de deficiência,
o gênero, a idade, o estado civil, o grau de instrução, a profissão e se tem, no momento, cãoguia.
Ficou nítido, ao longo do processo de coleta de dados, que o cão-guia influencia
fortemente no processo de escolha do destino. Por isso, decidiu-se pela criação de um quarto
grupo de análise, a ser detalhado no próximo item. Por ora, é importante ressaltar que os
entrevistados foram divididos e identificados a partir de grupos distintos, a saber: Deficientes
Congênitos (C), Pessoas com Deficiência Visual Adquirida (A), Baixa Visão (BV) e
Deficientes com Cão-guia (CG). No caso dos entrevistados que têm o cão-guia, acrescentaramse à identificação inicial, que explicita o tipo de deficiência, as letras CG, lendo-se, então, CCG
Deficiente Congênito Proprietário de Cão-guia e ACG, Deficiente Adquirido Proprietário de
Cão-guia.
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Figura 11- Caracterização dos Entrevistados
Identificação Tipo de Deficiência Gênero
A1

Adqurida

M

Idade

Duração da
Entrevista
(Minutos)

Estado
Civil

Grau de Instrução

Profissão

Cão Guia

53

17

Casado

Superior

Engenheiro Industrial

Não
Não

A2

Adqurida

M

72

25

Casado

Superior

Engenheiro Civil e
Corretor de Seguros

ACG1

Adqurida

F

64

94

Solteira

Superior

Psicóloga

Sim

ACG2

Adqurida

F

37

44

Casado

Superior

Cientista de Dados

Sim
Sim

ACG3

Adqurida

F

36

23

Solteira

Superior

Turismóloga e
Influenciadora Digital

BV1

Baixa Visão

F

31

25

Solteira

Superior

Pedagoga e Advogada

Não

BV2

Baixa Visão

F

62

29

Divorciada

Superior

Turismóloga e Bancária

Não

BV3

Baixa Visão

M

43

21

Divorciado

Ensino médio

Aposentado

Não

BV4

Baixa Visão

F

63

21

Casada

Superior

Advogada

Não

BV5

Baixa Visão

F

56

20

Casada

Ensino médio
incompleto

Dona de Casa

Não

C1

Congênita

M

51

63

Casado

Superior

Pedagogo

Não

C2

Congênita

M

56

30

Divorciado

Superior

Programador

Não

C3

Congênita

F

38

36

Casada

Superior

Psicóloga e Ouvidora

Não mas
já teve

CCG1

Congênita

M

25

23

Solteiro

Superior

Funcionário Público

Sim

CCG2

Congênita

F

33

36

Solteira

Superior

Nutricionista e Escrevente

Sim

Fonte: Autora (2020).

3.6 TÉCNICA DE ANÁLISE DE DADOS

Nos estudos qualitativos, a análise de dados pode ser considerada o núcleo central do
trabalho (Gibbs, 2009). Ela consiste na preparação e organização dos dados, para que possam
ser processados e condensados em códigos que serão, então, representados e comparados
(Creswell, 2010).
Para atingir os objetivos propostos e responder ao problema de pesquisa, realizou-se uma
análise de conteúdo com o suporte do Atlas TI, que funcionou como instrumento de apoio,
auxiliando na criação de categorias, codificação, controle, filtragem e busca de resultados. A
utilização desse software revelou-se de grande utilidade para organizar toda a informação em
uma única base de dados, facilitando a filtragem e posterior análise do material. E, por meio de
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das informações obtidas
(Bardin, 2016), tal análise obtém indicadores que permitem descrever o conteúdo manifesto de
uma comunicação (Rossi, Serralvo, & Joao, 2014), possibilitando a realização de inferências
que permitirão o desenho de conclusões ou interpretações de modo rigoroso e metódico (Devile,
2014).

67
Como sugerido por Bardin (2016), os dados foram tratados em três etapas: pré-análise,
exploração do material e tratamento dos dados.
Na etapa de pré-análise, foi realizada a leitura flutuante (Devile, 2014) das 15 entrevistas,
já transcritas, para absorção dos conteúdos principais e reforço das impressões obtidas durante
a interação presencial com os entrevistados.
Na etapa seguinte, de exploração do material, iniciou-se o processo de codificação da
informação, para transformar dados brutos em dados organizados. Há, na literatura, diferentes
abordagens e procedimentos para a criação das categorias, sem consenso entre os autores sobre
a melhor maneira de fazê-lo (Creswell,2010), portanto, optou-se pela utilização de um método
misto (Devile, 2014; Rossi et al., 2014), no qual a produção das categorias ocorreu a partir dos
campos conceituais identificados no quadro teórico apresentado no item 2.5 (categorias
definidas a priori), acrescidos de outros temas que emergiram da leitura do material transcrito
(categorias definidas a posteriori). Essa pareceu ser a forma mais adequada de trabalhar com
as informações, para garantir que toda a riqueza e relevância do material fosse aproveitada,
propiciando que não só as variáveis do modelo proposto fossem validadas mas, também, que
ele sofresse enriquecimento, a partir das novas variáveis que surgiram ao longo do processo.
Para dar maior confiabilidade à codificação, o material já codificado pela autora foi
encaminhado para checagem por dois experts, conforme sugerido por Flick (2008) e Ullrich et
al. (2012). Findo esse processo, chegou-se a nove grupos de códigos, que agruparam 84
códigos, assim distribuídos:
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Figura 12- Códigos de Análise

Fonte: Autora (2020)
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Na última etapa, tratamento dos resultados, os dados foram interpretados e ganharam um
significado que resultou nos capítulos intitulados Análise das entrevistas e Discussão dos
resultados.
Como exposto anteriormente, ficou nítido, ao longo do processo de coleta de dados, que
a existência de um cão-guia influencia fortemente no processo de escolha do destino. Por isso,
decidiu-se pela criação de um quarto grupo de análise, não previsto anteriormente, que é o dos
deficientes proprietários de animais. O acréscimo desse novo grupo auxiliará, primordialmente,
na avaliação dos hábitos de viagem e do processo de escolha. Para os demais aspectos
apresentados no capítulo, como aceitação da deficiência e vulnerabilidade de consumo,
entende-se que o cão-guia não foi fator diferencial a ser destacado.
Estruturou-se uma análise de conteúdo quantitativa do tipo relacional, com abordagem da
ciência cognitiva, buscando-se, além de identificar conceitos, explorar a relação entre eles
(Rossi et al., 2014). A análise de conteúdo quantitativa foi complementada com uma análise
de conteúdo qualitativa, de abordagem acumulativa, definida como aquela que “vai além da
simples contagem, para incluir análise de conteúdo latente, que se refere à interpretação do
conteúdo.” (Rossi et al., 2014, p. 47). Essas análises serão detalhadas nos próximos capítulos.
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4 RESULTADO DAS ENTREVISTAS

Neste capítulo, fez-se uma síntese dos principais pontos de cada grupo de entrevistas. A
partir das narrativas dos respondentes, foram analisados: aceitação da deficiência, autonomia
como turista, vulnerabilidade de consumo percebida, estratégias de enfrentamento utilizadas
(coping), inibidores e facilitadores do consumo turístico, motivadores do consumo turístico e
aspectos relacionados à informação e comunicação do destino.

4.1 GRUPO 1: DEFICIENTES CONGÊNITOS

Foram inseridos neste grupo cinco pessoas, sendo três homens e duas mulheres, com
idades entre 25 e 56 anos, todas empregadas e com ensino superior completo.
Antes de se iniciar a análise das entrevistas, entende-se necessário retomar o conceito de
deficiente congênito, como aquele que nasceu cego ou perdeu a visão até os cinco anos de idade,
não tendo, portanto, memória visual. A construção do conhecimento de mundo se dá, nesses
casos, a partir dos outros sentidos, o que vai influenciar a forma como o indivíduo entende o
ambiente e se relaciona com ele.
Eu sou superfeliz apesar da deficiência visual. Eu não fui cerceado do direito de ser feliz. Eu faço muita
coisa, eu tenho família, viajo, faço as coisas. Tenho problemas como qualquer pessoa, entendeu? Os
aspectos específicos da deficiência, para mim, ficam muito em segundo plano . . . essa minha vida de
estudar em colégio interno, de morar sozinho, de ter uma autonomia, isso me trouxe essa condição de
interagir com naturalidade, de pedir ajuda... então, para mim não é problema. . . . quando eu vou na
sociedade e penso, percebo que tem pessoas que não têm deficiência e enfrentam problemas muitas vezes
maiores que os meus, eu chego à conclusão de que, verdadeiramente, somos muito mais iguais do que
imaginamos. (C1, 51)

Esse grupo de pessoas não tem a exata noção do que seja a cegueira, a não ser por refletir
a respeito ou por conviver com os parâmetros sociais vigentes (Amiralian, 1997; Ormelezi,
2000), como se nota na fala do entrevistado.

4.1.1 Aceitação da deficiência e autonomia como turista

Percebe-se que a aceitação da deficiência não é um problema para este grupo. Todos os
entrevistados relataram conviver bem com a situação e mostram ter uma vida praticamente
independente.
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Eu sou palestrante e costumo brincar que muitas pessoas interpretam a deficiência como limitação. Eu,
porém, interpreto como oportunidade. É uma oportunidade de mercado. Hoje, se eu não tivesse a
deficiência, talvez não palestrasse16. (CCG1, 25)

É uma característica muito presente neste grupo a necessidade de sentir-se autônomo e,
assim sendo, ter respeitado o seu papel de consumidor ativo e decisor das próprias aquisições.
Nós somos uma massa muito grande de consumidores. O mercado de trabalho e a lei de cotas permitiram
isso. Ela abriu muita vaga, garantiu esse direito e, uma vez que você tem trabalho, você tem renda. E, se
você tem renda, você quer gastar. Tem fornecedores que já estão pensando nisso, eu vejo um movimento
muito maior, há um crescente em tudo isso para que melhore. Somos geradores de renda e, como tal, a
gente pode gastar. (C3,38)

O reflexo dessa postura materializa-se na opção de quatro dos cinco respondentes: não
utilizar agência para organizar sua viagem, realizar viagens sem companhia e a decisão de o
destino passar, necessariamente, pelo crivo deles.

4.1.2 Vulnerabilidade de consumo e estratégias de enfrentamento (coping)

Aceitar a deficiência e prezar pela autonomia não impede que exista consciência de que
são consumidores vulneráveis. Ao serem questionados se a deficiência, de alguma maneira,
dificultava as decisões de consumo, de forma geral, todos os entrevistados responderam que
sim. Essa vulnerabilidade caracteriza-se, principalmente, por aspectos relacionados à
necessidade de suporte social para o consumo, a aspectos de mercado como, por exemplo, a
impossibilidade de compra de roupa pela internet, e a dificuldades ligadas ao contexto social,
como falta de capacitação de atendentes e falta de acessibilidade em sites e ausência de etiquetas
em braile, por exemplo.
A deficiência, às vezes, faz com que eu restrinja um pouco o que vou escolher, porque se for escolher algo
que vá me trazer certa chateação, prefiro não escolher . . . Eu acho que a base de tudo é a comunicação.
Então, desde que eu chegue no lugar e seja bem atendida, se a pessoa consegue me atender, mesmo sem
saber, se ela vai perguntando e a gente vai desenrolando, eu acho o máximo. Agora, se a pessoa fica com
medo, tem preconceito, fica soando antipático, discriminatório, não dá. (C3, 38)

Vale ressaltar, porém, que esse grupo de entrevistados parece sentir menos os efeitos da
vulnerabilidade, uma vez que, conforme apontam Falchetti et al. (2016), apresentam boa

16

Neste capítulo, optou-se por deslocar do texto todas as falas dos entrevistados, incluindo-se aquelas com menos
de 40 palavras, contrariando, assim, as normas APA. Essa decisão objetiva valorizar cada uma dessas falas e,
portanto, cada uma das pessoas entrevistadas para este trabalho.
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aceitação da sua deficiência e utilizam diversificadas técnicas de enfrentamento, para consumar
suas experiências de compra, como demonstra a tabela a seguir:
Tabela 1: Estratégias de Coping utilizadas por Deficientes Visuais Congênitos

Tipos de Estratégias de Coping

Congênitos Gr=216; GS=5
Fa

Fr

Autossuficiência (Gr=8)

4

12,12%

Auxílio de terceiros (Gr=25)

6

18,18%

Busca por informação (Gr=4)

2

6,06%

Compras on-line (Gr=2)

2

6,06%

Educação da sociedade (Gr=6)

6

18,18%

Escolha de local preferido (Gr=5)

2

6,06%

Fuga (Gr=1)

0

Mudança nos produtos e serviços (Gr=9)

4

12,12%

Planejamento das ações (Gr=14)

7

21,21%

Uso de dispositivos eletrônicos (Gr=1)

0

Total

33

100%

Fonte: Autora (2020)
Gr = quantidade de citações que receberam codificação no Atlas TI (magnitude)
Gs = quantidade de entrevistas que fazem parte deste grupo
Fa = frequência absoluta
Fr = frequência relativa à coluna (Congênitos)

Dentre as estratégias citadas, destacam-se: (1) o planejamento da ação de compra (isso
aparece muito fortemente, quando se fala no consumo turístico, sendo a etapa de planejamento
da viagem algo demorado e detalhado); (2) a busca de apoio em terceiros, para tomar a decisão
final; e (3) a educação da sociedade, mais especificamente dos vendedores, para que prestem
um melhor serviço.
Eu sempre prefiro ir com alguém porque não confio em vendedor, né? Às vezes, o vendedor fala que a cor
está maravilhosa, mas a roupa é transparente. Eu não compro pela internet. Posso comprar celular, creme,
coisa para o meu cachorro, mas roupa não. (CCG2, 33)

Há de se ressaltar, entretanto que, para alguns, depender de uma pessoa para auxiliar na
decisão de consumo significa perda de autonomia.
Eu diria que a maioria das pessoas com deficiência visual leva uma pessoa junto. Eu, particularmente, gosto
eu mesmo de comprar as minhas coisas. Quando trago o conceito da necessidade de ter alguém junto, para
mim, perde a autonomia. Para mim é mais autônomo, mesmo que eu tenha dificuldade, eu e a vendedora,
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do que ter alguém interferindo. Se chego com alguém, fica para a vendedora, que nunca viu um cego, a
sensação de que a fulana trouxe o cego para comprar, quando, na verdade, quem vai comprar, quem vai
pagar, sou eu. (C1, 51)

A mesma vulnerabilidade sentida no consumo geral é reportada em relação ao turismo,
todavia seu impacto afeta mais a escolha do destino do que, propriamente, o ato de viajar em
si.
Campos do Jordão, por exemplo, é muito turístico, porém é muito visual. Eu não sei se eu iria para Campos.
Sei lá, talvez se eu namorasse, beleza. Aquela cidade das flores, Holambra, é muito visual também. Eu não
iria porque, nem sempre eu vou poder tocar nas flores para ver como é. Já o Museu do Futebol tem a
exposição tátil, que eu posso tocar. Se eu puder optar, vou pra Termas, que é um parque aquático onde eu
consigo brincar e me divertir (CCG1, 25).

Dos cinco entrevistados desse grupo, três relatam que viajam sozinhos, mas é recorrente
o discurso de que as características da cidade podem gerar mais ou menos interesse, em virtude
da deficiência.

4.1.3 Inibidores do consumo turístico

Não se pode deixar esquecido que o comportamento e as decisões de caráter turístico, das
pessoas com deficiência, são influenciados por facilitadores e inibidores do consumo, que
podem ser intrapessoais, interpessoais e/ou estruturais (Crawford et al., 1991; Devile, 2014;
Kong & Loi, 2017; Raymore, 2002), cabendo, portanto, um olhar atento ao comportamento do
grupo de Deficientes Visuais Congênitos, frente a esses fatores.
Em relação aos inibidores do consumo turístico, pelo perfil do grupo (pessoas que aceitam
e convivem bem com a deficiência e que, por terem experiência de viagem, desenvolveram
competências turísticas para avaliar riscos e enfrentar eventuais obstáculos), as entrevistas
forneceram elementos que corroboram a proposta de hierarquia, presente no modelo de
Crawford, Jackson e Godbey (1991).
Os inibidores intrapessoais, localizados no primeiro nível da hierarquia, foram muito
pouco identificados. Os interpessoais, no segundo nível da hierarquia, apareceram com um
pouco mais de relevância e, por fim, os inibidores estruturais destacaram-se na narrativa,
conforme detalhado na tabela seguinte.
Como são viajantes mais maduros, é natural que as questões individuais já tenham sido
superadas, e que a influência desses inibidores seja, então, sentida nos aspectos relacionados

74
aos comportamentos das pessoas com quem se tem relação durante a viagem e com questões
relacionadas ao próprio destino.
Tabela 2: Inibidores do consumo turístico para Deficientes Visuais Congênitos

Inibidores do Consumo Turístico

Congênitos Gr=216; GS=5
Fa

Fr

I. Intra. Cão-guia (Gr=14)

3

5%

I. Intra. Competência social (Gr=0)

0

I. Intra. Dependência psicológica (Gr=3)

0

I. Intra. Experiências turísticas anteriores (Gr=2)

1

2,5%

I. Intra. Questões pessoais (Gr=4)

1

2,5%

Total I. Intrapessoais

5

10%

I. Inter. Atitude de terceiros (Gr=7)

1

2,5%

I. Inter. Contexto familiar (Gr=0)

0

I. Inter. Dependência de terceiros

0

I. Inter. Não-conhecimento de terceiros (Gr=15)

9

22,5%

Total I. Interpessoais

10

25%

I. E. Atrativos e serviços (Gr=9)

3

7,5%

I. E. Custos acrescidos (Gr=1)

0

I. E. Hospedagem (Gr=1)

0

I. E. Indisponibilidade financeira (Gr=4)

2

I. E. Informação (Gr=3)

0

I. E. Mão de obra (Gr=21)

10

25%

I. E. Regras e regulamentos (Gr=3)

2

5%

I. E. Serviços e materiais de apoio (Gr=4)

1

2,5%

I. E. Sites não ou pouco acessíveis (Gr=9)

4

10%

I. E. Transportes (Gr=9)

4

10%

Total I. Estruturais

26

65%

Total Geral

41

100%

5%

Fonte: Autora (2020)
Gr =quantidade de citações que receberam codificação no Atlas TI (magnitude)
Gs = quantidade de entrevistas que fazem parte deste grupo
Fa = frequência absoluta
Fr = frequência relativa à coluna (Congênitos)

Cabe aqui uma explicação inicial sobre a questão do cão-guia, cuja importância como
inibidor do consumo fica clara, quando se torna o item mais citado dentro da categoria inibidor
intrapessoal. A despeito do que se encontrou na literatura, que não faz menção ao animal como
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inibidor do consumo turístico, percebeu-se, ao longo do processo, que ele influencia fortemente
na escolha do destino e nas atividades que serão realizadas. Optou-se, assim, por inseri-lo como
um inibidor intrapessoal, pois entendeu-se que é uma opção do deficiente ter ou não esse
suporte.
No grupo, estão dois indivíduos que possuem cão-guia e um que já teve no passado, mas,
no momento, utiliza bengala. Todos relatam que, quando estão viajando com o animal, sentemse mais limitados.
. . . a um lugar muito agitado eu não ia. Na verdade, ele influencia até em algum passeio, porque, se eu ia
para a balada, não gostava de levar. Eu acho, como não é humano, acho “desanimal.” (C3, 38)

Diferentes autores, como Amiralian (2004), Buhalis (2011), Ormelezi (2000), dentre
outros, defendem ser a deficiência uma construção social, e as barreiras atitudinais são as
maiores responsáveis por esse cenário. Percebe-se, pelo resultado das entrevistas, que essa
realidade é bastante presente para os turistas com deficiência, tanto que os elementos mais
apontados nas categorias inibidor interpessoal e inibidor estrutural foram: não-conhecimento
de terceiros e mão de obra. Eles praticamente se complementam e remetem a questões
relacionadas ao atendimento e desconhecimento das necessidades do DV como consumidor e
como indivíduo pertencente à sociedade. Muitas narrativas explicitam o desconhecimento geral
de como agir, o que leva à superproteção ou, ao oposto, a uma falta de qualidade no serviço.
Essas questões comportamentais... você vai num lugar, num quiosque, a pessoa coloca a cerveja, o
refrigerante no meio da mesa e não fala nada. A gente tem muito problema ainda. Tem gente super humilde,
que percebe o erro e pede desculpa, tem vontade de aprender, mas tem gente que não está nem aí, considera
que isso não é um problema. Isso é questão de acessibilidade, de atitude do ponto de vista de treinamento,
de capacitação. (C1, 51)

Apareceram também com destaque, dentro dos inibidores estruturais, o transporte e os
sites pouco ou não acessíveis, problema já identificado por Israeli (2002) e Macedo e Sousa
(2019).
No transporte, mais especificamente, a qualidade do serviço prestado pelas companhias
aéreas fere a questão da autonomia e, por questões de regras e regulamentos, impede maior
agilidade no embarque e desembarque. Foi veemente a reclamação de um dos entrevistados:
. . . o que mais me irrita é a companhia aérea. Ressalta isso em algum lugar, porque enche as paciências!
Essa determinação da ANAC, por exemplo, política de desembarque: a gente embarca primeiro e
desembarca por último. Isso eu me rebelo sempre.... . . . O serviço é terceirizado e o processo de
desembarque da pessoa com deficiência nasce quando a aeronave desce. Aí é que eles vão acionar. Está
tudo muito ruim. Outra coisa importante: eles chegam e falam “olha, vamos colocar você sentadinho aqui
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e depois nós vamos levar todo mundo”. Desculpa, mas eu não quero. A minha individualidade precisa ser
garantida. . . Saindo da esfera da companhia aérea, você não tem apoio nem da Infraero, nem das empresas
que ganharam as licitações para administrar os aeroportos. Se eu precisar de um serviço, de banco, de
correio, “estou no sal”. O serviço nos terminais rodoviários é infinitamente melhor. A Socicam presta um
atendimento super bacana (C1, 51).

É consenso dentro do grupo que a internet é a fonte principal de busca por informação
tanto do destino quanto dos serviços e atrativos que nele se encontram. Mesmo que amigos e
familiares sejam eventualmente consultados, se já tiverem visitado o destino em estudo, todos
os entrevistados relatam que a primeira busca sempre é feita nos sites de avaliação de serviços
e/ou venda de passagens.
. . . Eu vou a sites, daí leio a história do lugar, eu adoro história. Vejo quais os pratos típicos, o que as
pessoas mais fazem lá, aí pesquiso os preços de pousada. Tenho o Booking, então muitas vezes eu vejo a
pousada, daí vou procurar essa pousada na internet, para ver o conceito, a descrição. Eu adoro fazer isso,
só não tenho tempo. . . . os sites de roteiro, em sua grande maioria, são acessíveis. O que não é muito
acessível ainda, são os sites de companhias aéreas. (C3, 38)

Causa surpresa que seja unânime a queixa sobre a impossibilidade de acessar conteúdos
nos sites que não são adaptados, principalmente quando os menos acessíveis são os de
companhias aéreas, que deveriam estar preparadas para vender a qualquer público.

4.1.4 Facilitadores do consumo turístico

Relembrando que, no processo de decisão do consumo turístico, inibidores e facilitadores
são fatores que interagem e se articulam, definindo a participação ou não-participação do
indivíduo, torna-se vital entender, também, como os entrevistados são influenciados pelos
facilitadores do consumo, durante seu processo de escolha.
Considerando-se que esse grupo de Deficientes Visuais Congênitos tem como
características marcantes a autonomia e a aceitação da deficiência e que, ciente de seu papel
como consumidor, demanda por serviços de qualidade, não causa surpresa os facilitadores mais
citados estarem relacionados às questões interpessoais, porque estes passam pela percepção e
aceitação das atitudes alheias. Há 12 citações que remetem à importância da interação com os
profissionais do setor que, dando suporte adequado ao turista, são responsáveis pela melhoria
da experiência turística.
Outro ponto interessante a ser analisado é que, dentre os facilitadores estruturais, o que
apareceu com maior destaque também tem relação com a questão da autonomia, qual seja, o
local da hospedagem.

77

O atendimento e a estrutura acho que são as duas coisas primordiais. A estrutura com relação à localização,
e o atendimento porque, quando você viaja, quer ser bem atendido. No mínimo, um bom atendimento. A
pior coisa de viajar é ter um atendimento ruim. (CCG1, 25).

A hospedagem ser próxima dos pontos turísticos não é um elemento facilitador
mencionado nos trabalhos de Devile (2014) e Raymore (2002), aparecendo como outro achado
deste estudo que pode contribuir com os modelos existentes até o momento.
A tabela a seguir apresenta os facilitadores do consumo turístico identificados durante a
entrevista.
Tabela 3: Facilitadores do consumo turístico para Deficientes Visuais Congênitos

Facilitadores do Consumo Turístico

Congênitos Gr=216; GS=5
Fa

Fr

F. Intra. Aceitação da deficiência (Gr=10)

4

8%

F. Intra. Experiências turísticas anteriores (Gr=5)

3

6%

F. Intra. Familiaridade com o lugar (Gr=8)

1

2%

F. Intra. Vida ativa (Gr=5)

2

4%

Total Facilitadores Intrapessoais

10

20%

F. Inter. Atitudes de terceiros (Gr=6)

4

8%

F. Inter. Companhia (Gr=17)

5

10%

F. Inter. Estímulo familiar (Gr=0)

0

F. Inter. Interação com profissionais (Gr=21)

12

24%

Total Facilitadores Interpessoais

21

42%

F. E. Acessibilidade (Gr=15)

3

6%

F. E. Benefícios financeiros para deficientes (Gr=1)

0

F. E. Custo acessível (Gr=8)

3

6%

F. E. Deslocamento/mobilidade na cidade (Gr=4)

2

4%

F. E. Diversidade de atrações (Gr=8)

4

8%

F. E. Informação (Gr=5)

1

2%

F. E. Local de hospedagem (Gr=12)

6

12%

Total Facilitadores Estruturais

19

38%

Total Geral

50

100%

Fonte: Autora (2020)
Gr = quantidade de citações que receberam codificação no Atlas TI (magnitude)
Gs = quantidade de entrevistas que fazem parte deste grupo
Fa = frequência absoluta
Fr = frequência relativa à coluna (Congênitos)
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Ainda analisando-se os facilitadores estruturais, os entrevistados também destacaram o
custo acessível como um ponto importante, aspecto esse que Devile (2014) não considera em
seu trabalho, justificando:
Partindo do pressuposto de Daniels et al. (2005), segundo o qual os indivíduos com incapacidade enfrentam,
sistematicamente, inibidores e facilitadores específicos que não são devidamente valorizados pelos atores
do setor de turismo, focalizamo-nos, apenas, naqueles que assumem uma importância acrescida nos
contextos das experiências de viagem das pessoas com incapacidade, deixando de lado todos os outros, que
são comuns à população em geral. (DEVILE, 2014, p. 95)

Entende-se, entretanto, que o custo, para o deficiente visual, seja um fator crucial, no
momento da escolha, porque a priori tende a ser maior para esse público do que o de um turista
sem limitações. Os DVs buscam hotéis mais bem localizados e com maior infraestrutura,
consequentemente mais caros; utilizam guias locais para deslocamento e informação e, muitas
vezes, priorizam o transporte individual em detrimento do transporte público.
. . . se eu for escolher ir para Ilha Grande, por exemplo, a primeira coisa que vou reparar é o preço. . . . Se
gostei do preço e gostei do atendimento, aí eu começo a ir para as especificações. Aí falo que tenho
deficiência visual e pergunto: se eu precisar, de repente, de um guia; se precisar disso ou daquilo... Se eu
percebo que é sossegado, já vou fechar. (C3, 38)

Retomando-se alguns dos objetivos norteadores deste trabalho - quais sejam, entender se
a existência de serviços e atrativos turísticos adaptados são determinantes na escolha do destino,
pelos deficientes visuais que viajam a lazer, e identificar se existe hierarquia entre os fatores
que levam à escolha de uma determinada localidade, a quantidade similar de apontamentos dos
facilitadores estruturais, a diversidade de atrações e a acessibilidade – fica patente que a questão
da acessibilidade, não só física mas principalmente atitudinal, é complementarmente importante
para melhorar a experiência vivida.
Eu acho que as duas coisas são conjuntas. Se o lugar não for acessível, você não vai ter experiência
nenhuma. Se não tiver meio de transporte, como você vai chegar no lugar? Se é um lugar em que eu preciso
alugar um carro, como vou fazer? Eu acho que uma coisa leva à outra porque a experiência que você tem é
baseada naquilo que viveu. Então, se vai para um lugar que não tem acessibilidade, não tem nada, porque,
assim, acessibilidade não são só as barreiras arquitetônicas, mas também as barreiras atitudinais, a reação
das pessoas. Então, se o lugar não é acessível, mas você vê uma super boa vontade, isso está ok. (CCG2,
33)

Esse resultado reforça os achados de Devile (2014) e Kong (2017), ressaltando que os
turistas com deficiência visual não demandam estruturas físicas totalmente adaptadas, se
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tiverem à disposição complementos que auxiliem na melhoria da experiência vivida. Isso quer
dizer que a falta de um cardápio em braile, por exemplo, pode ser facilmente corrigida com um
atendente atencioso que explique as opções ou um guia que se preocupe em descrever a
paisagem ou a obra de um determinado museu.

4.1.5 Motivadores do consumo turístico

Pensando a motivação de viagem como um processo por meio do qual o indivíduo decide
enfrentar as condições facilitadoras ou limitadoras do consumo turístico (Devile, 2014),
percebe-se que os fatores Push, Pull e Hedônicos do modelo de Crompton (1979), enriquecido
neste estudo com contribuições de Shi et al.(2012), Moscardo et al. (1996) e Goosens (2000),
explicam as preferências desse grupo de entrevistados, conforme apresenta a tabela abaixo.
Tabela 4: Fatores motivadores do consumo turístico para Deficientes Visuais Congênitos

Fatores Motivadores do Consumo Turístico

Congênitos Gr=216; GS=5
Fa

Fr

F. M. PUSH. Aprimoramento de relações (Gr=5)

2

3,92%

F. M. PUSH. Aventura/risco (Gr=4)

1

1,96%

F. M. PUSH. Conscientização da sociedade (Gr=2)

0

F. M. PUSH. Do it Today (Gr=1)

0

F. M. PUSH. Educação (Gr=4)

1

1,96%

F. M. PUSH. Estar em ambiente natural (Gr=5)

2

3,92%

F. M. PUSH. Exploração do Self (Gr=1)

0

F. M. PUSH. Fuga do cotidiano (Gr=1)

0

F. M. PUSH. Independência (Gr=10)

7

13,74%

F. M. PUSH. Interação social (Gr=3)

2

3,92%

F. M. PUSH. Novidade (Gr=3)

1

1,96%

F. M. PUSH. Prestígio (Gr=1)

0

F. M. PUSH. Regressão (Gr=0)

0

F. M. PUSH. Relaxamento (Gr=4)

3

5,88%

Total Fatores Push

19

37,26%

F. M. PULL. Acessibilidade (Gr=8)

5

9,80%

Continua...
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Conclusão

Fatores Motivadores do Consumo Turístico

Congênitos Gr=216; GS=5
Fa

Fr

F. M. PULL. Atividades (Gr=29)

14

27,45%

F. M. PULL. Sentir-se seguro (Gr=9)

5

9,80%

Total Fatores Pull

24

77,05%

F. H. Emoções (Gr=4)

0

F. H. Imaginário (Gr=22)

8

15,69%

Total Fatores Hedônicos

8

15,69%

Total Geral

51

100%

Fonte: Autora (2020)
Gr = quantidade de citações que receberam codificação no Atlas TI
Gs = quantidade de entrevistas que fazem parte deste grupo
Fa = frequência absoluta
Fr = frequência relativa à coluna (Congênitos)

O modelo denominado Push and Pull (Crompton, 1979) decompõe a escolha do destino
pelo turista, a partir de duas forças: aquela que empurra (push) o turista para fora de casa e a
que o puxa (pull) para um determinado destino.
Os “fatores push”, decorrem do contexto interno do indivíduo, emergindo de aspectos
sociais e psicológicos. Os DVs congênitos que compõem este grupo de entrevistados parecem
superar mais facilmente as barreiras que a deficiência acarreta, por aceitarem sua condição,
pelas experiências turísticas anteriores e pela rotina de vida ativa. Sendo assim, não parece
surpresa que independência tenha sido o item mais citado ao longo das narrativas:
Essa viagem que a gente fez para a Inglaterra para mim foi muito legal, porque teve um dia que eu quis sair
para fazer compra e me informei onde podia comprar uma coisa. Então, fui; tomei o ônibus e fui até o local.
Era uma espécie de farmácia, mas que tinha tudo, tipo um mercado. Lá comprei o que eu queria e voltei de
táxi. Eu fui com os meus amigos cegos, a gente foi passear lá no centro de Londres, no centro de
Birmingham, a gente passou o dia passeando. Foi muito legal. (C2, 56)

Interessante perceber, entretanto, que a vulnerabilidade é uma condição não esquecida
pelos entrevistados, tanto que o segundo item a emergir das entrevistas é a segurança: os DVs
congênitos são motivados a viajar, se o lugar para onde estão indo fizer com que se sintam
seguros.
Eu gosto muito de conhecer a gastronomia do lugar, aliás a gastronomia que eu mais gosto é a árabe. Mas,
a Arábia, por exemplo, não é um lugar aonde iria sozinha. Imagina, mulher, na Arábia Saudita, ainda cega?
Eu não volto. Acho que a gente tem que pesquisar um pouco a cultura do país, para ver se posso ir sozinha.
Saber qual a segurança que você vai ter. Eu ficar me aventurando por nada, “tô” passando. (CCG2, 33)
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Os “fatores pull” estão relacionados aos atributos do destino que motivam a escolha. Há
de se ressaltar, porém, que, para esse público específico, a deficiência leva à maior valorização
de determinados atributos, quando da decisão dos lugares a visitar.
. . . Então, um local em que você dependa de carro para ir, ou que você dependa de alguém. . . Por exemplo,
meu amigo foi para Fernando de Noronha e me descreveu que, para chegar na praia tinha uns 800 metros
que precisava andar, num lugar aberto. Nessa situação, você depende de alguém. . . . As cidades históricas
de Minas, por exemplo. . . eu não sei como é lá, não sei como são as calçadas. Onde você sabe que é um
pouco aberto, que você vai depender de alguém para chegar a alguns lugares como, por exemplo, cidades
que têm praia, não dá para ir sozinho. (C2, 56)

Ao se estudar a tabela 4, parece natural que, pelas características do grupo, a indicação
das atividades disponíveis seja o motivador mais citado. Mas aparece, também, com relativa
importância, a acessibilidade.

Esse resultado reforça a posição de que atratividade e

acessibilidade são itens complementares.
O clima me motivaria a conhecer um lugar. Eu sou muito verão, calor, praia. Eu acho que a comida também.
Apesar de tentar ter uma vida atlética eu adoro comida. Socorro, por exemplo é um lugar que eu quero ir
porque é interior, deve ter uma comida maravilhosa e eu quero conhecer a acessibilidade que todo mundo
fala que tem. (CCG1, 25)

Por fim, há um fator psicológico que conecta os dois lados do caminho percorrido pelo
turista, a partir do momento em que ele é “empurrado” para fora de casa, por necessidades
específicas, e “puxado” pelo destino que oferece os benefícios desejados: a emoção. Sendo
assim, os fatores hedônicos e as necessidades emocionais e experienciais são aspectos
importantes de serem compreendidos (Goossens, 2000; Moscardo et al., 1996).
No caso do grupo estudado, questões relacionadas ao imaginário foram unanimidade.
Eu gosto da Europa. Isso pode ser preconceito, mas eu não vou sair, viajar, para um lugar pior que o meu
país, para ver coisa pior. Queria ir para a Suíça, Suécia, Bélgica. . . Obviamente para “curiá” sobre a
acessibilidade, porque a gente vive isso. Eu tenho curiosidade de ir para esses lugares para verificar, porque
a gente sabe que, quando tem alta acessibilidade, você vai ter alta acessibilidade em todos os lugares,
inclusive museus. Na verdade, não quero ir só por isso, mas porque todo mundo fala que é legal (CCG2,
33).

Vale pontuar que o conjunto de percepções, ideias, projeções que criam o estímulo de
consumo parece estar muito ligado à quantidade e qualidade das informações recebidas pelos
DVs, que processam esse conjunto segundo sua transformada - pela ausência da visão organização egoica (Amiralian, 1997), sem que se saiba ao certo como eles estruturam seu
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mundo mental e como se apropriam do conhecimento das coisas que não podem vivenciar pelo
tato, olfato e audição (Ormelezi, 2000).

4.1.6 Informação e comunicação do destino

Mais do que qualquer outro público, os turistas com deficiência visual necessitam de
informação objetiva sobre o destino e sobre os serviços disponíveis, para que consigam planejar
a viagem com a antecedência necessária, sentindo-se confiantes e confortáveis.
A inexistência de informação adequada influencia, assim, o processo de decisão de
compra de produtos turísticos e pode ser um grande inibidor da participação em atividades
turísticas, impactando, inclusive, a experiência durante o consumo (Devile, 2014).
A tabela a seguir detalha as dimensões que integram as necessidades de informação qualidade da informação, fontes existentes e instrumentos de comunicação utilizados - e mostra
a importância dada a cada uma delas pelos entrevistados.
Tabela 5: Aspectos relevantes relacionados à comunicação e informação do destino, para Deficientes Visuais
Congênitos

Fontes de Comunicação e Informação do Destino

Congênitos
Gr=216; GS=5
Fa

Fr

Acessibilidade das fontes de informação (Gr=2)

0

Atributos do destino (Gr=9)

3

18,75%

Internet (Gr=7)

6

37,50%

Qualidade da informação (Gr=3)

0

Referência de terceiros (Gr=12)

7

43,75%

Total

33

100%

Fonte: Autora (2020)
Gr = quantidade de citações que receberam codificação no Atlas TI (magnitude)
Gs = quantidade de entrevistas que fazem parte deste grupo
Fa = frequência absoluta
Fr = frequência relativa à coluna (Congênitos)

Percebe-se que a internet é uma fonte importante para a busca de informações.
Dependendo do lugar a que eu quero ir, converso com as pessoas. Se tenho algum amigo que já foi, eu vou
conversar. Mas a programação, o que interessa, é mais na internet mesmo. . . . eu entro lá, pesquiso
comentários, avaliação. Não dá para se ater só às fotos, porque fotos você escolhe. Eu procuro saber, falar
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com as pessoas que vão me receber. . . tudo, tudo eu procuro cuidar antes. Muitas vezes, pesquiso até o
restaurante que eu vou frequentar. (C1, 51)

Todos os entrevistados afirmam que utilizam sites, como o Tripadvisor, para uma
primeira busca e, na sequência, complementam as informações, com auxílio de terceiros ou
ligando diretamente para os empreendimentos e serviços que utilizarão no destino.

4.1.7 Deficientes congênitos: uma síntese

Em síntese, para o grupo dos Deficientes Visuais Congênitos, a deficiência é uma questão
superada. Esse grupo de pessoas não tem a exata noção do que seja a cegueira, a não ser por
refletir a respeito ou por conviver com os parâmetros sociais vigentes. Isso não quer dizer,
todavia, que não exista consciência de que são consumidores vulneráveis. Ao serem
questionados se a deficiência, de alguma maneira, dificultava as decisões de consumo de forma
geral, todos os entrevistados responderam que sim, mas isso não é um empecilho para que
efetuem as compras. Essa mesma lógica aplica-se ao turismo, no momento da escolha do
destino. É uma característica muito presente neste grupo a necessidade de sentir-se autônomo
e, assim sendo, ter respeitado o seu papel de consumidor ativo, decisor das próprias aquisições
e indivíduo pertencente à sociedade.
Cientes do fato de serem geradores de renda e poderem arcar com os custos de um
determinado serviço, exigem qualidade. Isso ficou refletido na indicação dos principais
inibidores e facilitadores do consumo, ou seja, mão de obra e desconhecimento de terceiros
(para os inibidores) e interação com profissionais e local de hospedagem (para os facilitadores).
Para esse público, a motivação, as opções do que fazer no destino e a relação
custo/benefício são os fatores que influenciam verdadeiramente a escolha. A acessibilidade, se
existente, valoriza a experiência.

4.2 GRUPO 2: PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL ADQUIRIDA

Foram inseridos neste grupo cinco pessoas, sendo dois homens e três mulheres, com
idades entre 36 e 72 anos, todas empregadas e com ensino superior completo. Três indivíduos
possuem cão-guia.
Retomando-se o conceito, entende-se por deficiência visual adquirida aquela resultante
de um evento súbito ou de uma doença progressiva. Para essas pessoas, o relacionamento com
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o mundo passa a se dar a partir de uma eventual retenção de referência visual, o que muitas
vezes torna-as capazes de alguma visualização, sem que isso, todavia, diminua o sofrimento
pela perda de mobilidade, recreação, trabalho e comunicação. Muitas dessas pessoas não
superam a perda da visão e têm dificuldade de aceitar a nova realidade (Amiralin, 1997).

4.2.1 Aceitação da deficiência e autonomia como turista

Apesar de ser bastante comum a não aceitação da nova condição, quando acontece a perda
gradual ou repentina da visão, dentro do grupo de entrevistados, a situação parece superada,
embora nem sempre o processo tenha sido fácil.
Quando começou, com 27 anos, que eu precisei encarar que era deficiente visual, foi muito difícil. O
processo de aceitação não foi fácil. Eu demorei um tempo para encarar a bengala e falar bengala. Precisei
trabalhar para superar meu próprio preconceito porque eu tinha muita vergonha de usar a bengala. Eu não
queria que as pessoas me vissem como uma pessoa frágil, não queria que ninguém tivesse dó de mim. E,
tinha medo de que fosse dependente das pessoas para a vida inteira. Hoje eu lido muito bem com a
situação, tanto que tenho um blog para falar sobre a minha vida, então eu literalmente exponho para todo
mundo a minha deficiência visual e, pelo contrário, mostro que não somos coitadinhos. (ACG3, 36)

Embora todos os entrevistados tenham, em algum momento do processo de perda da
visão, passado pelo ritual da readaptação e hoje sejam autônomos, prezando sua independência,
percebe-se que esse grupo desenvolveu maior consciência de suas limitações, e os indivíduos
buscam, com mais frequência, o auxílio para as atividades que querem desenvolver,
principalmente quando estão em um ambiente desconhecido.
Eu chego no metrô, peço para alguém me levar na plataforma do Cometa. Alguém vai lá e me leva . . . Se
eu chego lá na cidade, aprendo, você está comigo e me explica que, quando eu sair do quarto, tenho que ir
para a direita, que tem uma escada para descer, que está tudo demarcado, aí vou estar segura . . . a gente
tem que aprender a fazer um determinado caminho. Não é assim simples. Está tudo acessível, você vai e
mete a cara. (ACG1, 64)

O reflexo dessa postura mais temerosa em relação às limitações decorrentes da deficiência
materializa-se na não realização de viagens, sem companhia.
Eu nunca viajei sozinho . . . em 2016 eu e mais cinco amigos, que somos nascidos no mesmo ano em
1966, fazíamos 50 anos, então resolvemos fazer esse passeio como uma forma de comemorar. . . . Esse
passeio, por exemplo, só consegui fazer porque estava com amigos que conhecem a minha situação e foram
muito colaborativos na chegada dos lugares, nas explicações, no detalhamento dos lugares onde a gente
passou, nas brincadeiras que a gente fez. Então, eles acabaram ajudando muito nesse sentido. (A1, 53)
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Apenas dois dos entrevistados relataram viajar sozinhos; um deles, entretanto, só para
lugares que já conhecia.
Como eu enxerguei a vida toda, conheci muitos lugares. A Nova York eu fui muito, porque minha irmã
mora lá há 40 anos . . . e, depois, puxava até Los Angeles. Eu fiquei dez anos com baixa visão, então fui
várias vezes para Nova York, sozinho, com baixa visão. Eu estive em Londres, Paris e Berlim. Depois que
perdi a visão fui para Londres, Nova York e Los Angeles sozinho. Só esses três lugares. (A2, 72)

Outro ponto que chama a atenção é o fato de não se posicionarem como decisores
principais do destino (três compartilham a decisão e um a terceiriza) e de buscarem apoio de
uma agência de turismo, no momento de planejar a viagem, o que pode demonstrar maior
insegurança para lidar com situações desconhecidas.
Geralmente, quem escolhe é meu marido17. Ele é mais atirado do que eu, é mais ousado. Eu sou um pouco
mais medrosa, mas vou na dele. Às vezes, manifesto que queria conhecer tal lugar e, em geral, a gente bate
de gosto, então ele tenta pesar isso e diz: - vamos para lá. Eu sempre pergunto como, e ele responde: - Nós
vamos, já estou vendo. Aí, a gente vai montando o roteiro, e vai fazendo meio que junto, mas a decisão de
para onde ir geralmente é dele. (ACG2, 37)

É forte e recorrente, também, a narrativa da mudança de comportamento, na escolha do
destino e das atividades, a partir da chegada da deficiência. Todos os entrevistados relatam
terem mudado hábitos em função da perda da visão.
. . . à medida que eu fui tendo a perda visual, isso [viajar] foi se tornando mais difícil, mais limitado mesmo.
Não são todos os lugares que eu escolho para viajar, porque vou ter mais dificuldade. Quando eu ainda
tinha baixa visão, e que me virava, talvez, não 100%, sei lá, mas 70%, eu escolhia, gostava muito de lugares,
mesmo que fossem difíceis de caminhar. Eu fiz pantanal, eu fiz. . . sabe, descer pedra sobre pedra. . .
essas viagens mais assim. . . eu sempre fiz. Depois, eu fui mudando um pouco; com a minha perda visual,
eu já falo: - ah, não! Lá já vai ser difícil. . . Eu vou acabar dando trabalho para as pessoas, mas, por outro
lado, eu também fui me adaptando dentro daquilo que eu podia fazer. (ACG1, 64)

A diferença percebida, até o momento, entre os dois grupos já analisados (Congênitos e
Adquiridos) ratifica o posicionamento da OMS de que cada deficiente visual tem sua forma de
lidar com a deficiência e que, na verdade, o que vai definir o tipo e o grau de restrição ao qual
ele será submetido é muito mais o ambiente onde se estabelecem as barreiras e os facilitadores
para sua inserção na sociedade (WHO, 2011).

17

O marido da entrevistada é deficiente visual congênito.
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4.2.2 Vulnerabilidade de consumo e estratégias de enfrentamento (coping)

É bastante presente neste grupo a consciência de que, em função da deficiência, são
consumidores mais vulneráveis. Ao serem questionados se a deficiência, de alguma maneira,
dificultava as decisões de consumo de forma geral, todos os entrevistados responderam que
sim. Para esse grupo, a vulnerabilidade caracteriza-se, principalmente, por aspectos
relacionados à necessidade de suporte social para o consumo; a aspectos de mercado como, por
exemplo, a dificuldade de compra pela internet, por falta de acessibilidade dos sites; a
dificuldades de aceitação da própria deficiência.
Muitas coisas eu gostaria de poder ter uma autonomia melhor para decidir, não estão totalmente acessíveis.
Isso me dificulta, às vezes, de tentar sozinho escolher ou decidir ou até executar uma compra. Se eu vou na
internet, nem todos os sites de loja são completamente acessíveis aos leitores de tela. Então, existe uma
dificuldade. Em alguns casos, eu consigo ver o produto, mas não consigo finalizar as compras ou consigo
ter mais detalhes da compra, mas não consigo ver os detalhes dos produtos. Fisicamente, dependendo de
pra onde eu vou, numa loja no shopping, eu preciso de auxílio para poder chegar até o local e, depois, da
orientação de uma vendedora para me auxiliar na escolha dos produtos. (A1, 53)

Assim como o grupo anterior, os deficientes que perderam a visão utilizam diversificadas
técnicas de enfrentamento, para consumar suas experiências de compra, como demonstra a
tabela abaixo:
Tabela 6: Estratégias de coping utilizadas por pessoas com Deficiência Visual Adquirida

Tipos de Estratégias de Coping

Deficiência Adquirida
Gr=225; GS=5
Fa

Fr

Autossuficiência (Gr=8)

3

10,71%

Auxílio de terceiros (Gr=25)

12

42,86%

Busca por informação (Gr=4)

1

3,57%

Compras on-line (Gr=2)

0

Educação da sociedade (Gr=6)

0

Escolha de local preferido (Gr=5)

1

Fuga (Gr=1)

0

Mudança nos produtos e serviços (Gr=9)

6

21,43%

Planejamento das ações (Gr=14)

6

21,43%

Uso de dispositivos eletrônicos (Gr=1)

0

Total

29

Fonte: Autora (2020).

3,57%

100%
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Dentre as estratégias citadas, destacam-se: (1) a busca de apoio em terceiros, para tomar
a decisão final; (2) o planejamento das ações, principalmente quando se trata de viagens; e (3)
a mudança nos produtos e serviços adquiridos:
Se eu quiser comprar uma roupa, o caimento, por exemplo, tem que ter uma pessoa olhando para dizer se
ficou boa ou não ficou. Embora para mim esteja super bem, eu não sei se está realmente bem. Então, precisa
sempre de uma outra pessoa junto, para dar uma opinião. (A2, 72)

Há de se ressaltar, entretanto, que, novamente, depender de uma pessoa para auxiliar na
decisão de consumo significa perda de autonomia.
Eu tento pedir ajuda, o que para mim é ruim, porque eu sempre fui muito independente. E nem sempre a
pessoa está disponível para fazer o negócio na hora que você precisa e, aí, acaba atrapalhando um pouco,
ou então eu peço ajuda para um terceiro e pago um pouco mais caro para poder conseguir aquilo. (ACG3,
36)

De uma forma geral, as escolhas diferentes em relação aos produtos são consequência da
não-acessibilidade. A compra virtual, por exemplo, acaba acontecendo em uma loja física, nem
sempre do mesmo fornecedor. Já, quando essa estratégia é utilizada para consumo de produtos
turísticos, isso tem a ver com a dificuldade de consumo que a deficiência acarreta:
Eu fui procurando me adaptar àquilo que eu podia fazer, por exemplo, fui para Jericoacoara com uma amiga
que tinha baixa visão. O primeiro passeio era uma caminhada para ir à Pedra Furada. Era cheio de “sobes
e desces”, pedras, buracos. . . No caminho, eu falei: - olha, eu acho melhor a gente não ir com todo mundo,
porque o guia não vai poder ficar dando atenção só para a gente. E, aí, a gente vai ficar para trás, vai ter
dificuldade e, ao invés de curtir, vai se estressar. Então, vamos conhecer o lugar, ver se tem um outro
transporte para levar a gente até lá. (ACG1, 64)

A mesma vulnerabilidade sentida no consumo geral é reportada em relação ao turismo,
mas a utilização do planejamento antecipado e detalhado de toda a viagem aparece como forma
de enfrentamento do problema (coping), situação idêntica à relatada por Devile (2014), em seu
estudo.
Eu tive a maior preocupação em pesquisar uma cidade que me oferecesse o mínimo de acessibilidade e
onde eu saberia que seria mais tranquilo para poder fazer as coisas. Aí, eu escolhi Curitiba, porque ela tinha
uma boa avaliação. Hoje eu não vou mais nesse ponto. O eu que preciso tomar cuidado, por exemplo,
dependendo se vou para alguma praia, para algum lugar mais rústico que não tem tanta estrutura, é me
assegurar que não terei problemas indo sozinha. . . . Eu faço uma pesquisa sobre a cidade em si, sobre os
passeios. Como eu tenho cão-guia, tenho que analisar o que é tranquilo para ela fazer ou não fazer, o que é
indicado ou não é indicado. (ACG3, 36)
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Parece consenso entre autores que estudam o processo de decisão dos turistas com
deficiência (Devile, 2014; Israeli, 2002; McKercher et al., 2003; Shaw & Coles, 2004; Yau et
al., 2004) que as estratégias de coping, mais especificamente as de planejamento de viagem,
ajudam a minimizar as incertezas, evitando problemas, o que, de certa forma, neutraliza os
inibidores que podem ocorrer durante os percursos. Os achados deste grupo de entrevistados
ratificam as pesquisas aqui citadas.

4.2.3 Inibidores do consumo turístico

Em relação aos inibidores do consumo turístico, novamente o perfil do grupo forneceu
elementos que corroboram a proposta de hierarquia presente no modelo de Crawford, Jackson
e Godbey (1991). Desta vez, estamos tratando de um grupo de pessoas que convivem bem com
a deficiência, mas são conscientes de suas vulnerabilidades, sendo, portanto, mais sensíveis às
dificuldades que uma situação nova, como visitar um lugar desconhecido, pode apresentar,
cercando-se de cuidados para minimizar os efeitos dos inibidores de consumo.
Percebe-se, conforme detalhado na tabela seguinte, que os inibidores intrapessoais,
localizados no primeiro nível da hierarquia, e os interpessoais, que estão no segundo nível,
apareceram praticamente com a mesma relevância, porém esse fato está principalmente
relacionado à presença do cão-guia.
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Tabela 7: Inibidores do consumo turístico para pessoas com Deficiência Visual Adquirida

Inibidores do Consumo Turístico

Deficiência Adquirida
Gr=225; GS=5
Fa

Fr

I. Intra. Cão-guia (Gr=14)

11

22,92%

I. Intra. Competência social (Gr=0)

0

I. Intra. Dependência psicológica (Gr=3)

2

4,17%

I. Intra. Experiências turísticas anteriores (Gr=2)

1

2,08%

I. Intra. Questões pessoais (Gr=4)

1

2,08%

Total I. Intrapessoais

15

31,25%

I. Inter. Atitude de terceiros (Gr=7)

6

12,50%

I. Inter. Contexto familiar (Gr=0)

0

I. Inter. Dependência de terceiros

3

6,25%

I. Inter. Não-conhecimento de terceiros (Gr=15)

5

10,42%

Total I. Interpessoais

14

29,17%

I. E. Atrativos e serviços (Gr=9)

2

4,17%

I. E. Custos acrescidos (Gr=1)

1

2,08%

I. E. Hospedagem (Gr=1)

1

2,08%

I. E. Indisponibilidade financeira (Gr=4)

1

2,08%

I. E. Informação (Gr=3)

0

I. E. Mão de obra (Gr=21)

9

18,76%

I. E. Regras e regulamentos (Gr=3)

1

2,08%

I. E. Serviços e materiais de apoio (Gr=4)

0

I. E. Sites não ou pouco acessíveis (Gr=9)

3

6,25%

I. E. Transportes (Gr=9)

1

2,08%

Total I. Estruturais

19

39,58%

Total Geral

48

100%

Fonte: Autora (2020).
Gr = quantidade de citações que receberam codificação no Atlas TI (magnitude)
Gs = quantidade de entrevistas que fazem parte deste grupo
Fa = frequência absoluta
Fr = frequência relativa à coluna (Deficiência Adquirida)

Como aconteceu com o grupo anterior, os três indivíduos com cão-guia relataram que,
quando estão viajando com o animal, tomam decisões em função do bem-estar dele.
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. . . .tem uma coisa que pesa bastante, e até nem depende tanto da gente, que é a questão dos cães-guias. A
gente tem dois e, em geral, “leva eles”. Eles vão com a gente então, a gente pensa muito também no bemestar deles . . . Procuramos pegar hotéis bem localizados, que tenham restaurantes do lado, uma praça para
levar os cães para o banheiro deles e para a gente explorar também o local sozinho. (ACG2, 37)

Eliminando-se o cão-guia das análises, os demais inibidores citados aparecem com pouca
relevância, à exceção dos relatos que remetem à dependência psicológica. Nos dois momentos
em que foi citada, ela reflete a necessidade que os entrevistados têm de uma companhia, seja
para apreciar a experiência ou como forma de evitar que atrapalhem os demais participantes da
viagem.
. . . viajar depois da deficiência eu tiro de letra, porque a minha esposa é companheira e ela vai me contando,
vai me lembrando dos lugares a que já formos. Então, para mim é normal. . . Eu não encontro barreiras para
viajar porque sempre estou acompanhado. Se estivesse sozinho, encontraria muitos. Sozinho não dá para
ir, sozinho não dá para viajar. Tem que ir acompanhado por um vidente. (A2, 72)

Mais uma vez as barreiras atitudinais, responsáveis pelo agravamento da sensação de
vulnerabilidade e não-inclusão das pessoas com deficiência (Amiralian, 2004; Buhalis, 2011;
Ormelezi, 2000), destacam-se na narrativa dos entrevistados, tanto que os elementos mais
apontados nas categorias inibidor interpessoal e inibidor estrutural foram: atitude de terceiros,
não-conhecimento de terceiros e mão de obra. As narrativas explicitam a falta de percepção do
prestador de serviço para a necessidade de inclusão, o desconhecimento dos produtos e serviços
mais adequados e a postura preconceituosa de forma geral:
Olha, eu acho que pior que o estrutural é o interpessoal. As pessoas que te deixam de fora. É obvio que, se
você está num grupo e vai ter uma brincadeira, você sabe se pode ou não participar. Mas, nada impede que
ele crie uma depois, que todo mundo possa participar. Ter essa preocupação é importante. Principalmente
se você estiver em um pacote turístico. O guia tem que tomar o cuidado de te descrever algumas coisas.
Qual excursão tem audiodescrição? Nenhuma. É claro que não vai poder parar o trabalho do guia e ficar
descrevendo coisas, mas, por exemplo, num intervalo, ele pode dizer, estando passando em um castelo, que
o teto é vermelho, as janelas douradas. Pronto! Ele já me deu uma noção. (ACGC1, 64)

Percebe-se que o despreparo da mão de obra que atende ao deficiente visual gera situações
de desconforto, chegando, algumas vezes, a situações que os colocam em perigo:
A gente sempre liga para perguntar o que tem. Uma vez que a agência ou o hotel já sabe que sou uma pessoa
com deficiência visual, ela deveria pensar no que pode me oferecer, no que será mais aproveitável, mas
sem tratamento diferenciado . . . A gente chegou em hotéis que, porque sabiam que a gente ia com os cães,
nos deram o quarto de cadeirantes. Só que o banheiro de cadeirante para a gente é horrível, porque é cheio
de barra para todos os lados, né? E a gente bate, bate a perna, bate o braço, não é funcional. Mas eles botam
todos os deficientes no mesmo balaio. (ACGC2, 37)
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Com menos relevância, diferentes inibidores estruturais foram pontuados, ao longo das
entrevistas, demonstrando que, uma vez superados os inibidores intra e interpessoais, ainda são
foco importante de preocupação as questões relacionadas ao que se vai enfrentar no momento
da consumação da viagem.
Como também apontado pelo grupo anterior, os sites pouco ou não acessíveis, foram
destaque.
Acho que esses sites de consulta de viagens, de pacotes, de hotel, de locação de carros, todas as coisas
tinham que ter uma sensibilidade maior. O que eu diria é para que essas empresas se preocupem em fazer
algo universal, para que tanto a pessoa vidente como o deficiente visual consigam interagir e ver. Não
adianta chegar o Decolar e falar “Venha conhecer Lisboa, Porto e não sei o quê! Veja as fotos!”, e você não
tem descrição nenhuma das fotos. Eu quero poder fazer a escolha para negociar preço e, aí, não consigo
avançar para ver um preço, com as opções de financiamento. Se eu quiser fazer uma compra, não consigo.
Às vezes, um telefone para informação está escrito lá em um “bannerzinho”, que é uma imagem com texto
dentro. (A1, 53)

Não prover sites acessíveis significa tirar dos deficientes visuais a oportunidade de
pesquisar e planejar sua viagem. Não se pode esquecer que o DV tem necessidade de
informações diversificadas e específicas sendo, portanto, imprescindível uma reflexão sobre a
necessidade urgente de se melhorar a acessibilidade dos sistemas de informação disponíveis.

4.2.4 Facilitadores do consumo turístico

São características marcantes deste grupo a aceitação da deficiência (o que favorece um
estilo de vida mais ativo e, consequentemente, a predisposição para viajar) e a consciência da
necessidade de apoio para a realização de tarefas que, em decorrência da deficiência, não são
mais possíveis de ser realizadas de forma autônoma. Sendo assim, não causa surpresa que o
facilitador mais citado tenha sido companhia.
A tabela a seguir apresenta os facilitadores do consumo turístico identificados durante a
entrevista.
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Tabela 8: Facilitadores do consumo turístico para pessoas com Deficiência Visual Adquirida

Facilitadores do Consumo Turístico

Deficiência Adquirida
Gr=225; GS=5
Fa

Fr

F. Intra. Aceitação da deficiência (Gr=10)

4

10%

F. Intra. Experiências turísticas anteriores (Gr=5)

1

2,5%

F. Intra. Familiaridade com o lugar (Gr=8)

2

5%

F. Intra. Vida ativa (Gr=5)

1

2,5%

Total Facilitadores Intrapessoais

8

20%

F. Inter. Atitudes de terceiros (Gr=6)

1

2,5%

F. Inter. Companhia (Gr=17)

9

22,5%

F. Inter. Estímulo familiar (Gr=0)

0

F. Inter. Interação com profissionais (Gr=21)

6

15%

Total Facilitadores Interpessoais

16

40%

F. E. Acessibilidade (Gr=15)

5

12,5%

F. E. Benefícios financeiros para deficientes (Gr=1)

1

2,5%

F. E. Custo acessível (Gr=8)

3

7,5%

F. E. Deslocamento/mobilidade na cidade (Gr=4)

0

F. E. Diversidade de atrações (Gr=8)

2

5%

F. E. Informação (Gr=5)

4

7,5%

F. E. Local de hospedagem (Gr=12)

2

5%

Total Facilitadores Estruturais

17

40%

Total Geral

50

100%

Fonte: Autora (2020).
Gr = quantidade de citações que receberam codificação no Atlas TI (magnitude)
Gs = quantidade de entrevistas que fazem parte deste grupo
Fa = frequência absoluta
Fr = frequência relativa à coluna (Deficiência Adquirida)

Há nove citações que remetem à importância de ter alguém confiável que possa dar o
suporte necessário durante a viagem.
Eu sempre viajei muito com os meus amigos e, quando estava namorando, viajava com o namorado. Hoje,
viajo com o meu namorado. Então fica mais fácil, porque ele sabe das minhas limitações, me ajuda e sei
que eu posso ir a qualquer lugar, que é mais tranquilo. . . . é lógico que, se meu namorado me convida para
ir para a Índia, eu vou querer ir. Nunca fui, não conheço a cultura da Índia, mas já vou pensando que lá vou
ter que ficar colada nele, porque não tem tanta acessibilidade assim. (ACG1, 64)
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Assim como aconteceu no grupo dos deficientes congênitos, destacou-se a importância
da interação com os profissionais do setor que, dando suporte adequado ao turista, são
responsáveis pela melhoria da experiência.
Fiz um passeio de jipe em Pomerode, o cara extremamente atencioso. Então, esse eu vou indicar, como eu
já indiquei. E as pessoas vão saber que aquela pessoa sabe atender a uma pessoa com deficiência. Então,
são essas coisas que fazem muita diferença (ACG3, 36)

Retomando-se os objetivos de (1) entender se a existência de serviços e atrativos turísticos
adaptados são determinantes na escolha do destino e (2) identificar se há hierarquia entre os
fatores que levam à escolha de uma determinada localidade, perceber que a acessibilidade
aparece como um ponto importante (porém não relacionada, na maioria das vezes, às questões
de facilitação de acesso ou deslocamento mas, sim, à melhoria da experiência) reforça a
hipótese de que a diversidade de atrações e acessibilidade são, na verdade, elementos
complementares.
Se estou conhecendo vários lugares, é legal ter a informação por alguém que está comigo ou pelo próprio
ambiente, então que me descreva o que estou vendo, senão eu vou entrar no lugar e para mim é vago, né?
(A2, 72)

Por fim, também para o grupo de pessoas com deficiência visual adquirida, o custo
aparece como um fator relevante no momento da escolha, tendo sido destacada por um dos
entrevistados a utilização de benefícios financeiros disponíveis em virtude da deficiência.
Eu sei que nós, deficientes, temos direito a um desconto para o acompanhante, então eu fui para Caldas
Novas, em novembro, que eu estava de férias e, aí, procurei a agência, que me reservou a passagem, me
mandaram os formulários, eu preenchi, peguei laudo médico e fiz o procedimentos. (ACG1, 64)

A citação do custo, também por este grupo, como um facilitador do consumo, reforça a
contribuição deste estudo para a melhoria dos modelos existentes até o momento, uma vez que
ele não apareceu, até o momento, nos estudos existentes.

4.2.5 Motivadores do consumo turístico

O modelo de Crompton (1979), enriquecido neste estudo com contribuições de Shi et al.
(2012), Moscardo et al. (1996) e Goosens (2000), também parece funcionar bem para explicar
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as motivações do consumo turístico do grupo de pessoas com Deficiência Visual Adquirida,
conforme apresenta a tabela a seguir.
Tabela 9: Fatores motivadores do consumo turístico para pessoas com Deficiência Visual Adquirida

Fatores Motivadores do Consumo Turístico

Deficiência Adquirida
Gr=225; GS=5
Fa

Fr

F. M. PUSH. Aprimoramento de relações (Gr=5)

1

2,70%

F. M. PUSH. Aventura/risco (Gr=4)

3

8,11%

F. M. PUSH. Conscientização da sociedade (Gr=2)

2

5,41%

F. M. PUSH. Do it Today (Gr=1)

0

F. M. PUSH. Educação (Gr=4)

1

F. M. PUSH. Estar em ambiente natural (Gr=5)

0

F. M. PUSH. Exploração do Self (Gr=1)

1

2,70%

F. M. PUSH. Fuga do cotidiano (Gr=1)

1

2,70%

F. M. PUSH. Independência (Gr=10)

2

5,41%

F. M. PUSH. Interação social (Gr=3)

0

F. M. PUSH. Novidade (Gr=3)

1

F. M. PUSH. Prestígio (Gr=1)

0

F. M. PUSH. Regressão (Gr=0)

0

F. M. PUSH. Relaxamento (Gr=4)

1

2,70%

Total Fatores Push

13

35,13%

F. M. PULL. Acessibilidade (Gr=8)

2

5,41%

F. M. PULL. Atividades (Gr=29)

12

32,43%

F. M. PULL. Sentir-se seguro (Gr=9)

0

Total Fatores Pull

14

37,84%

F. H. Emoções (Gr=4)

3

8,11%

F. H. Imaginário (Gr=22)

7

18,92%

Total Fatores Hedônicos

10

27,03%

Total Geral

37

100%

Fonte: Autora (2020).
Gr = quantidade de citações que receberam codificação no tlas TI (magnitude)
Gs = quantidade de entrevistas que fazem parte deste grupo
Fa = frequência absoluta
Fr = frequência relativa à coluna (Deficiência Adquirida)

2,70%

2,70%
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Em relação aos “fatores push”, que explicam os aspectos sociais e psicológicos associados
à motivação, não há um, em especial, que tenha sobressaído; porém, ao constatarmos que
aventura/risco e independência foram citados em diferentes entrevistas, pode-se inferir que a
viagem tem a função de dar ao DV a sensação de normalidade e pertencimento que, no dia a
dia, ele não vivencia.
No comecinho foi um pouco difícil meu processo de aceitação e, aí, quando a Hilary chegou para mim, em
2014, eu precisava saber que eu era independente de novo. Então, em 2015, fiz uma viagem sozinha, minha
primeira viagem sozinha depois da perda severa da minha visão. (ACG3, 36)
A gente gosta muito mais de aventura, de andar muito, de sentir a parte da arquitetura, de subir e descer,
escada, morro. . . de aventura mesmo. E, nesse ponto, a gente abusa. A gente foi lá para a Turquia, fez o
balão, fez as cidades subterrâneas, que são oito andares para baixo da terra. E aí, se você for falar que tem
acessibilidade lá, não tem, é zero. Completamente zero ali, mas a gente não coloca barreira nesse sentido,
a gente quis ir. . . como teve vários lugares que apareceram ao longo desses passeios, e a gente comenta
com o pessoal, que diz: “ah, eu não teria coragem! Vocês desceram 600 degraus e subiram de novo?” Às
vezes, para quem enxerga, não faz tanto sentido esse cansaço mas, para a gente, é uma liberdade de você
sentir o local, por mais difícil que seja para andar, como naquelas cidades históricas. . . mas, para a gente
não é barreira. A gente mete as caras e vai. (ACG2, 37)

Em relação aos “fatores pull”, relacionados aos atributos do destino que motivam a
escolha, as atividades disponíveis apareceram como o motivador mais citado.
. . . de andar o dia inteiro, subir, descer morros, essas experiências: andar de barco, sair do barco e subir
ladeira, menos ficar dentro de museu, de igreja. Já fizemos isso também, mas fizemos andando de uma para
a outra, subindo em cúpula, descendo e subindo em torre. . . . Portugal é um lugar que me interessa conhecer
todos os lugares, porque parece que cada um que você vai é um país diferente. Ele tem as praias que estão
quentes, tem a parte dos vinhos, tem o interior que é mais pacato. Eu o acho bem diversificado. (ACG2,
37)

Interessante notar que, para esse grupo de entrevistados que não costuma viajar sozinho,
a acessibilidade (relacionada às questões de facilitação de acesso ou deslocamento)
praticamente não tem importância.
Não mudou [a forma como escolhe o destino de viagem]. Para mim não, porque não tem tempo quente. Eu
quero conhecer lugares, quero ir para lugares diferentes e não importa se sou deficiente ou não. . . A
acessibilidade, como eu vou com a minha esposa e não vou sozinho, a acessibilidade a gente se vira. A
acessibilidade eu não levo em consideração. (CCG1, 25)

Por fim, também para esse grupo de entrevistados, o imaginário é o grande responsável
pela escolha do destino.
Eu sempre gostei muito de dançar e meu sonho era dançar uma valsa em Viena. Fui e dançamos a Danúbio
Azul em um barco no rio Danúbio, dançamos a Valsa do Imperador, no Palácio de Schonbrunn, e a Contos
dos Bosques de Viena, em um bosque que visitamos. Viena é sensacional. (A2, 72)
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Embora a formação da imagem de um destino seja o conjunto de estímulos externos e
fatores pessoais aliados a percepções cognitivas (atributos percepcionados de determinado
destino) e afetivas (sentimentos que se têm em relação ao local), nos dois grupos analisados até
o momento, percebe-se que os fatores pessoais e as percepções afetivas são aqueles que
realmente contribuem para a formação do imaginário dessas pessoas.

4.2.6 Informação e comunicação do destino

Seja como forma de obter subsídios para o planejamento da viagem ou como elemento
que contribui no processo de definição do destino, as pessoas com Deficiência Visual Adquirida
entrevistadas neste estudo relatam buscar informações durante o processo de decisão.
A tabela abaixo detalha as dimensões que integram as necessidades de informação, e
mostra a importância dada a cada uma delas pelos entrevistados.
Tabela 10: Aspectos relevantes relacionados à comunicação e informação do destino para pessoas com
Deficiência Visual Adquirida

Fontes de comunicação e informação do destino

Deficiência Adquirida
Gr=225; GS=5
Fa

Fr

Acessibilidade das fontes de informação (Gr=2)

1

8,33%

Atributos do destino (Gr=9)

3

25%

Internet (Gr=7)

2

16,67%

Qualidade da informação (Gr=3)

2

16,67%

Referência de terceiros (Gr=12)

4

33,33%

Total

12

100%

Fonte: Autora (2020).
Gr = quantidade de citações que receberam codificação no Atlas TI (magnitude)
Gs = quantidade de entrevistas que fazem parte deste grupo
Fa = frequência absoluta
Fr = frequência relativa à coluna (Deficiência Adquirida)

Mesmo tendo como característica a divisão ou terceirização da escolha, no momento de
buscar informação, os entrevistados parecem se envolver no processo.
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. . . quando vou decidir algum turismo, procuro ter mais informações, procuro buscar informação de alguém
que descreva melhor por onde eu vou passar, o que eu vou fazer, com as opções . . . eu sempre procuro ver
quais são as condições para me favorecer. (A1, 53)

É interessante notar que, diferentemente do que ocorre no grupo de Deficientes
Congênitos, a opinião de terceiros é bastante considerada.
. . . eu poderia até procurar (em sites de pessoas com deficiência visual que viajam) mas, eu tento no círculo
de amigos mesmo. Se tem alguém que já foi, se recomenda. Geralmente a gente compartilha. Eu participo
de dois grupos grandes de pessoas usuárias de cão-guia, então, quando alguém viaja, sempre reporta,
sempre dá a visão dela e a gente vai se informando assim. (ACG2, 37)

Mais uma vez, a qualidade da informação e a falta de acessibilidade de muitos sites foi
colocada como fator dificultador da busca por informação.

4.2.7 Deficiência Visual Adquirida: uma síntese

Em síntese, para o grupo dos deficientes visuais que perderam a visão ao longo da vida,
a deficiência é uma questão superada, embora nem sempre o processo tenha sido fácil. Apesar
de a aceitação da deficiência não parecer um problema, este grupo tem maior consciência de
suas limitações e busca, com mais frequência, o auxílio para as atividades que querem
desenvolver, sendo mais cauteloso que o anterior, em relação às escolhas.
Tal comportamento, mais comedido, reflete-se nos fatores valorizados no momento da
seleção do destino e na dependência de companhia para fazer a viagem. Muitos relatam que
deixaram de fazer coisas a que estavam acostumados, a partir do momento em que sentiram a
perda da visão.
Cientes de serem consumidores vulneráveis, sentem fortemente as consequências das
barreiras sociais identificando como principais inibidores do consumo o despreparo da mão de
obra, a atitude e o desconhecimento de terceiros em relação às reais necessidades desse
consumidor
Por estarem acompanhados, na maioria das vezes em que viajam, a acessibilidade física
não é fator decisivo de escolha. Para esse público, a vontade de visitar lugares e as opções do
que fazer no destino são os fatores que influenciam verdadeiramente a escolha. A
acessibilidade, se existente, valoriza a experiência.
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4.3 GRUPO 3: BAIXA VISÃO

Foram inseridos neste grupo cinco pessoas, sendo um homem e quatro mulheres, com
idades entre 31 e 63 anos. A formação e a ocupação deste grupo de entrevistados são bastante
heterogêneas: três pessoas têm curso superior e duas cursaram o ensino médio, sendo que uma
não concluiu. Há um aposentado e uma dona de casa. Nenhum dos componentes desse grupo
possui cão-guia.
Cabe salientar que um indivíduo com baixa visão dispõe de resíduo visual suficiente para
indicar alguma projeção de luz e ler textos impressos a tinta, com o auxílio de recursos didáticos
ou equipamentos especiais (Nakanami, 2009). É, sem dúvida, o grupo mais complexo de ser
caracterizado, pois a dificuldade visual de cada indivíduo pode ser única.
O baixa visão é conflitante. Logo que eu entrei aqui no Comitê Paralímpico, a gente fez uma resenha sobre
isso. Reunimos numa sala várias pessoas com baixa visão. Eu, por exemplo, tenho baixa visão, mas ela é
nítida, consigo ver você perfeitamente. Se eu encostar aqui no papel, eu vejo a letra perfeitamente. Já o meu
colega enxerga embaçado. O meu outro colega já tem a visão do meio melhor e o periférico ruim. Há quem
seja o contrário, entendeu? A baixa visão não é só uma diminuição. O jeito que eu enxergo, o outro não vai
enxergar, não vai ser bom para ele. O que é generalizado na baixa visão é a questão da claridade. A claridade
impacta muito a baixa visão. Isso, em resumo. O que nós tivemos da nossa resenha. Tanto que a luz que
fica em cima de mim, é diminuída. (BV1, 31)

Além da questão relacionada à acuidade visual, pesa sobre o indivíduo com baixa visão
o fato de a sociedade, de forma geral, não o reconhecer como pessoa com deficiência. Uma vez
que o resíduo visual permite a realização de tarefas comuns a quem não tem deficiência, a
sociedade não sabe como se relacionar com o BV, muitas vezes não conseguindo satisfazer suas
necessidades. Embora exista clara definição do conceito da baixa visão, a sociedade, de forma
geral, tem dificuldade de assimilar essa realidade, impactando a forma como esse DV relaciona
e entende o mundo ao seu redor (Amiralian, 2004).

4.3.1 Aceitação da deficiência e autonomia como turista

A aceitação da deficiência não é uma questão unânime para todos os entrevistados.
Percebe-se que os três entrevistados que já nasceram com o problema estão adaptados e aceitam
bem a condição, que está estabilizada.
As duas entrevistadas que convivem com uma doença degenerativa progressiva, ainda
estão em fase de aceitação, e a possível perda total da visão é uma realidade nada simples de
ser encarada.
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A deficiência visual não foi um obstáculo para mim. Não me incomodou ao longo dos anos. Agora, de
cinco anos para cá, que eu estou enxergando menos, está começando a me preocupar porque preciso fazer
algumas adaptações na minha vida. . . . Eu estou em uma fase da vida de me adaptar às questões da
deficiência. As coisas ficaram mais sérias ultimamente então, daqui para frente, estou começando a ver
como vou me adaptar a essa nova realidade. (BV4, 63)

Embora a necessidade de sentir-se autônomo não tenha sido claramente expressa pela
maioria dos entrevistados, como ocorreu em outros grupos, pode-se notar, na narrativa, que há
uma busca pela independência, sempre que possível.
Meu marido é super. É meu marido, meu amigo, meu companheiro, meu irmão, é tudo. Graças a Deus, a
gente convive muito bem. Ele me ajuda bastante, às vezes até demais, porque eu não quero ser um ônus
para ele. . . . Ele sempre me ajuda, às vezes ele é meio over, e eu falo: - deixa que eu me viro. Isso, às vezes,
prejudica um pouco, mas ele é uma ótima pessoa. Não tenho nada de mal para falar dele. (BV4, 63)

Ter a deficiência reconhecida e, consequentemente, o desejo de ter respeitado o seu papel
de consumidor é uma característica muito marcante deste grupo.
As pessoas não me identificam. Eu sofro quando sento no lugar reservado do metrô, quando entro na fila
do supermercado, quando estou na sala de aula fazendo uma prova, as pessoas não me identificam. Acham
que eu sou um normal, que não tenho dificuldade. No meu caso, que a deficiência não é visível, tenho que
falar para a pessoa da minha deficiência. É diferente de um cadeirante, de quem tem algo visível. (BV1,
31)

Eu chego com a bengala e as pessoas não entendem o que eu tenho, porque eu enxergo um pouco. Todo
mundo fica pensando: afinal ela enxerga ou não enxerga? Com isso eu tenho dificuldade. (BV5, 56)

Foi possível perceber ao longo das entrevistas, inclusive com pessoas que hoje são cegas
mas que, há alguns anos, apresentavam baixa visão, que o comportamento de consumo vai
mudando conforme a deficiência se agrava.
Eu já não tenho mais vontade de ir para um shopping, porque ver uma vitrine já é complicado, caminhar
no shopping sozinha é complicado e, até mesmo, ficar em lugar muito lotado é tudo complicado, por conta
da visão. Então, essa história de ir ao shopping para ver o que está usando e aí comprar, isso eu já não tenho
mais vontade. Eu acho que não só para essas questões de roupa, mas no sentido geral, até artigos para casa,
essa coisa toda. Hoje, sair, ir para um restaurante, barzinho, não é uma coisa que eu tenha vontade de fazer.
Eu faço, porque recebi o convite de um amigo. Cinema, que eu adorava, está ficando difícil. Teatro, eu
ainda vou, mas também não é uma coisa que me interessa. Então, eu acho que a deficiência interferiu no
meu consumo. (BV2, 62)

Muitas vezes, o agravamento da doença vai gerando insegurança e frustração.
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Eu tenho um resíduo visual no olho direito, que é muito difícil de eu achar, então fico meio chateada com
o que eu não consigo ver. Na última viagem, quando fui para a Espanha, na estrada tinha umas coisas que
o guia ia falando e eu tentava olhar e não conseguia. Aí, eu fico meio chateada. . . . Na Argentina, tinha um
pavão que eu queria ter visto e eu não consegui. Não consigo ver detalhes. (BV4, 63)

Os entrevistados com baixa visão relatam preferir viajar acompanhados. Dos cinco
entrevistados, apenas um afirma que viajaria sozinho, desde que fosse para um lugar conhecido
e que tivesse a certeza de ter suporte ao chegar ao destino.
A heterogeneidade do grupo reflete-se na forma como esses indivíduos organizam sua
viagem e no protagonismo que têm sobre a decisão sobre o destino, conforme detalha a tabela
a seguir:

Tabela 11: Organização da viagem e o protagonismo sobre a decisão, por estágio de aceitação da deficiência

Aceitação da

Aceitação da

deficiência:

deficiência: em

positiva

processo

GS=3

GS=2

Fa

Fr18

Fa

Fr

Organização da Viagem: Mista (Gr=4)

1

20%

1

20%

Organização da Viagem: Não utiliza agência (Gr=8)

1

20%

1

20%

Organização da Viagem: Utiliza agência (Gr=2)

1

20%

0

Total

3

60%

2

Decisão de Destino: Decisor Principal (Gr=3)

2

40%

0

Decisão de Destino: Terceirizada (Gr=3)

1

20%

2

40%

Total

3

60%

2

40%

40%

Decisão de Destino: Compartilhada (Gr=5)

Fonte: Autora (2020).
Gr = quantidade de citações que receberam codificação no Atlas TI (magnitude)
Gs = quantidade de entrevistas que fazem parte deste grupo
Fa = frequência absoluta
Fr = frequência relativa à GS

Não é possível identificar um padrão no grupo, mas é possível inferir que a aceitação da
deficiência leva a um comportamento mais propenso ao protagonismo no consumo (Devile,
2014; Falchetti et al., 2016), o que se reflete em ser o decisor principal no momento da escolha

18

Nesta tabela, especificamente, o cálculo da Fr refere-se ao grupo e não à coluna.
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do destino. No caso dos entrevistados que ainda estão em processo de aceitação, foi unânime a
terceirização da decisão; o que aconteceu, por outro lado, apenas com um dos três entrevistados
que já superaram a questão.

4.3.2 Vulnerabilidade de consumo e estratégias de enfrentamento (coping)

Está presente no discurso dos entrevistados a consciência de que são consumidores
vulneráveis, principalmente pela falta de acessibilidade. Se, para o deficiente visual congênito
ou adquirido, a acessibilidade já é uma questão problemática, para o baixa visão esse é um
ponto de maior incômodo, porque há a percepção de que a sociedade está melhor preparada
para lidar com o cego do que com o indivíduo que tem baixa visão, até porque, muitas vezes
não se sabe quais suas reais necessidades.
Eu acredito que a maneira como as pessoas me propõem os produtos, sem adaptação, isso me dificulta.
Hoje eu me sinto adaptado, então existem meios para eu conseguir obter o que eu quero, mas nem toda
empresa, nem toda loja, nem todo site se preocupa em fazer adaptações simples, para que eu possa ter um
acesso melhor. (BV3, 43)

A vulnerabilidade deste grupo de entrevistados também se caracteriza, principalmente,
por aspectos relacionados à necessidade de suporte social para o consumo, que se materializa,
especialmente, na busca de auxílio de terceiros, conforme demonstra a tabela a seguir.
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Tabela 12: Estratégias de coping utilizadas por deficientes com Baixa Visão

Tipos de Estratégias de Coping

Baixa Visão
Gr=142; GS=5
Fa

Fr

Autossuficiência (Gr=8)

1

7,14%

Auxílio de terceiros (Gr=25)

7

50%

Busca por informação (Gr=4)

1

7,14%

Compras on-line (Gr=2)

0

Educação da sociedade (Gr=6)

0

Escolha de local preferido (Gr=5)

2

14,29%

Fuga (Gr=1)

1

7,14%

Mudança nos produtos e serviços (Gr=9)

0

Planejamento das ações (Gr=14)

1

7,14%

Uso de dispositivos eletrônicos (Gr=1)

1

7,14%

Total

29

100%

Fonte: Autora (2020).
Gr = quantidade de citações que receberam codificação no Atlas TI (magnitude)
Gs = quantidade de entrevistas que fazem parte deste grupo
Fa = frequência absoluta
Fr = frequência relativa à coluna (Baixa Visão)

Chega a parecer contraditório que, embora busquem autonomia, sintam-se mais seguros
quando estão acompanhados.
Como eu sempre estou acompanhada, então é muito mais fácil, mas eu sempre chego ao local e vou me
informar com alguém. É porque, geralmente, as placas não são tão visíveis, as informações não estão
sempre disponíveis. Por exemplo, para você é fácil enxergar um ponto de informação, para nós é bem mais
dificultoso. Então, eu sempre procuro informações com o atendente, com alguém que está na porta, antes
de adentrar o local, para saber como funciona. (BV1, 31)

Buscar locais conhecidos, onde conseguem comprar sem auxílio, pode ser o ponto de
equilíbrio entre saber-se dependente e querer ser autônomo.
Vou, principalmente aos lugares que conheço, aí eu não uso bengala, não uso nada. Quando eu preciso de
alguma coisa, tem software de voz . . . E quando eu preciso mesmo e estou sem software de voz, ou sem
alguém que me ajude, peço auxílio às pessoas. Eu pergunto se elas podem me ajudar, porque tenho baixa
visão. Eu explico minha situação e, com jeitinho, vou conseguindo. (BV4, 63)
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Cabe destacar que, quanto maiores a vulnerabilidade social, a dependência de auxílio de
outras pessoas e a falta de aceitação da deficiência, menos estratégias de coping são referidas
pelos entrevistados, como apontado por Falchetti (2020).

4.3.3 Inibidores do consumo turístico

Em relação aos inibidores do consumo turístico, desta vez o resultado das entrevistas
indica que a proposta de hierarquia presente no modelo de Crawford, Jackson e Godbey (1991)
não se aplica efetivamente a esse grupo, que se mostra de entendimento mais complexo e menos
linear.
Pelo perfil dos entrevistados, mais dependente e menos experiente em viagens, esperavase que os fatores intra e interpessoais tivessem um peso ao menos semelhante ao dos estruturais.
O que aconteceu, na verdade, foi que, mesmo somados, esses inibidores intrapessoais - primeiro
nível da hierarquia - e os interpessoais - segundo nível - têm muito menos relevância do que os
inibidores estruturais, conforme detalhado na tabela abaixo.

Tabela 13: Inibidores do consumo turístico para pessoas com Baixa Visão

Inibidores do Consumo Turístico

Baixa Visão
Gr=142; GS=5
Fa

Fr

I. Intra. Cão-guia (Gr=14)

0

I. Intra. Competência social (Gr=0)

0

I. Intra. Dependência psicológica (Gr=3)

2

I. Intra. Experiências turísticas anteriores (Gr=2)

0

I. Intra. Questões pessoais (Gr=4)

2

8,35%

Total I. Intrapessoais

4

16,70%

I. Inter. Atitude de terceiros (Gr=7)

0

I. Inter. Contexto familiar (Gr=0)

0

I. Inter. Dependência de terceiros

4

16,67%

I. Inter. Não-conhecimento de terceiros (Gr=15)

1

4,17%

Total I. Interpessoais

5

20,77%

I. E. Atrativos e serviços (Gr=9)

4

16,67%

Continua...

8,35%
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Conclusão
Inibidores do Consumo Turístico

Baixa Visão
Gr=142; GS=5
Fa

Fr

I. E. Custos acrescidos (Gr=1)

0

I. E. Hospedagem (Gr=1)

0

I. E. Indisponibilidade financeira (Gr=4)

1

4,17%

I. E. Informação (Gr=3)

3

12,50%

I. E. Mão de obra (Gr=21)

2

8,35%

I. E. Regras e regulamentos (Gr=3)

0

I. E. Serviços e materiais de apoio (Gr=4)

3

12,50%

I. E. Sites não ou pouco acessíveis (Gr=9)

2

8,35%

I. E. Transportes (Gr=9)

0

Total I. Estruturais

15

62,54%

Total Geral

24

100%

Fonte: Autora (2020).
Gr = quantidade de citações que receberam codificação no Atlas TI (magnitude)
Gs = quantidade de entrevistas que fazem parte deste grupo
Fa = frequência absoluta
Fr = frequência relativa à coluna (Baixa Visão)

As experiências turísticas envolvem um conjunto de desafios físicos e emocionais, aos
quais as pessoas reagem de forma distinta e que, muitas vezes, também são reflexo de suas
características pessoais (Devile, 2014), facilitando ou dificultando sua participação nas
atividades turísticas. Portanto, considerando as características já apontadas do grupo de BV,
não causa surpresa que dependência psicológica, questões pessoais e dependência de terceiros
sejam os inibidores mais apontados pelos entrevistados, no nível dos inibidores intra e
interpessoais.
Eu não vou viajar para um lugar onde eu tenha que fazer trilha, em um lugar desconhecido onde eu tenha
que andar só. Sempre vou com alguém em uma viagem. De preferência um lugar de fácil acesso. . . . Nas
viagens de ônibus ou de avião, sempre peço para alguém me ajudar a chegar na cadeira certa. Sempre vai
ter alguém entrando comigo no avião. (BV1, 31)

A dependência psicológica, aquela não-física para realização de atividades em um
contexto de viagem, parece estar muito relacionada à insegurança e à incerteza em relação ao
ambiente desconhecido.
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Olha, eu fico com medo. Uma vez em Portugal, eu já tinha problema nos olhos, a gente estava andando
numa avenida. Aí, meu marido me falou para sentar em uma mesa, tinha música tocando no lugar, inclusive
era música brasileira. Estávamos em uma avenida bem larga, não me lembro do nome. Ele avisou que ia
buscar alguma coisa para a gente tomar e comer e fiquei esperando. Eu estava ouvindo a música e ele
começou a demorar. Entrei em pânico porque pensava no que ia fazer sozinha em Portugal, se me perdesse
do meu marido. Eu não sabia nem o nome do hotel. Quando ele chegou, eu estava chorando. . . . Senti
insegurança, muita insegurança. Me senti em pânico. (BV4, 63)

Por fim, pela primeira vez, os limitadores estruturais apareceram, colocando a
acessibilidade física como uma questão importante. Atrativos e serviços além de serviços e
materiais de apoio foram destacados como quesitos que, quando não totalmente acessíveis,
dificultam o consumo turístico.
As calçadas, às vezes, são ruins. Em muitos lugares falta piso tátil. Algumas lojas são muito pequenas e
ficam cheias de coisas para as pessoas comprarem, tipo lembrancinhas. E aí é difícil para eu entrar. Quem
enxerga, entra de boa, vê de boa, eu já tenho dificuldade. Às vezes, não consigo nem passar. (BV5, 56)

A questão da qualidade da informação turística extrapolou a questão relacionada à nãoacessibilidade dos sites, mostrando que o olhar para o grupo de pessoas com baixa visão tem
que ser diferente.
A dificuldade está no fato de que a agência de turismo não prepara material para você. É sempre tudo muito
visual. As propagandas, mesmo na TV, falam: -venham para tal lugar! Mostram o preço, mas não falam.
Nunca há uma descrição mais voltada para a gente. (BV3, 43)
Uma pessoa que tem baixa visão deveria ter outra opção de fonte. O braile não funciona para mim. Ele
funciona para o totalmente cego. Para mim é a fonte grande, em um bom contraste. Hoje, eu pego um
cardápio de restaurante e fico sofrendo para entender. Eu chego a uma loja, o preço está lá, a caneta. Isso
não resolve, é um problema. (BV1, 31)

O Baixa Visão deseja, muitas vezes, um material que seja diferente daquele que se faz
para o indivíduo que não tem resíduo visual. Essa peculiaridade precisa ser entendida e atendida
pelo mercado, para melhorar a experiência de consumo desse público.

4.3.4 Facilitadores do consumo turístico

Considerando-se que inibidores e facilitadores complementam-se, definindo a
participação ou não-participação do indivíduo no consumo turístico, que as características
individuais contribuem para as escolhas e que inibidores mais relevantes para os BV são aqueles
que se relacionam à necessidade de apoio e suporte, é compreensível que a acessibilidade seja
o facilitador com maior índice de citação, conforme mostra a tabela que segue.
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Tabela 14: Facilitadores do consumo turístico para pessoas com Baixa Visão

Facilitadores do Consumo Turístico

Baixa Visão
Gr=142; GS=5
Fa

Fr

F. Intra. Aceitação da deficiência (Gr=10)

2

5,88%

F. Intra. Experiências turísticas anteriores (Gr=5)

1

2,94%

F. Intra. Familiaridade com o lugar (Gr=8)

5

14,71%

F. Intra. Vida ativa (Gr=5)

2

5,88%

Total Facilitadores Intrapessoais

10

29,42%

F. Inter. Atitudes de terceiros (Gr=6)

1

2,94%

F. Inter. Companhia (Gr=17)

3

8,82%

F. Inter. Estímulo familiar (Gr=0)

0

F. Inter. Interação com profissionais (Gr=21)

3

8,82%

Total Facilitadores Interpessoais

7

20,59%

F. E. Acessibilidade (Gr=15)

7

20,59%

F. E. Benefícios financeiros para deficientes (Gr=1)

0

F. E. Custo acessível (Gr=8)

2

5,88%

F. E. Deslocamento/mobilidade na cidade (Gr=4)

2

5,88%

F. E. Diversidade de atrações (Gr=8)

2

5,88%

F. E. Informação (Gr=5)

0

F. E. Local de hospedagem (Gr=12)

4

11,76%

Total Facilitadores Estruturais

17

49,99%

Total Geral

34

100%

Fonte: Autora (2020).
Gr = quantidade de citações que receberam codificação no Atlas TI (magnitude)
Gs = quantidade de entrevistas que fazem parte deste grupo
Fa = frequência absoluta
Fr = frequência relativa à coluna (Baixa Visão)

A acessibilidade proporciona segurança e, também, restaura a independência, tão
importante para os deficientes visuais:
Alguns lugares eu continuo frequentando porque já conheço de longa data. Para lugares novos, pesam muito
as adaptações. Eu ia muito pra Paranapiacaba e continuo indo porque conheço a trilha, mas não vou em
uma trilha que eu não conheça. . . . Eu não iria, por exemplo, para uma cidade do interior, se lá não tem
adaptação. Se não há placas maiores, se não há uma pessoa que oriente, se não existem totens, piso tátil.
Tudo é cheio de dificuldades. Eu gosto de ter independência. Eu gosto de andar batendo a minha bengala.
Não gosto de andar agarrando as pessoas. Para uns é importante, mas eu me adaptei, fiz esse esforço e tive
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a recompensa. Se quero passear no calçadão de Itapuã, quero poder ir sozinho, batendo a minha bengala.
Mas, em muitos lugares, não existe essa possibilidade. (BV3,43)

Ratificando a segurança como um fator transversal em todo o discurso, a identificação de
facilitadores como familiaridade com o lugar, companhia e interação com profissionais reforça
a necessidade do BV de evitar situações desconhecidas que possam causar estresse.
Para mim, a viagem melhor é aquela em que eu vou para uma praia, ficar uns dez dias para conhecer muito
bem o lugar, saber como chegar do hotel na praia, poder colocar a cadeira e ficar lá, quietinha, só
observando . . . Hoje prefiro lugares que têm acessibilidade. Fui, com outra deficiente visual, para João
Pessoa, em um hotel todo acessível, tudo com rampa. O hotel me dava todas as condições porque, tudo era
de rampa. Os funcionários, não sei se eram bem treinados ou muito solícitos, mas eles nos ajudavam para
tudo, colocavam até nossas cadeiras na praia. Aí, sim, eu acho que dá para viajar. (BV2, 62)

Retomando-se os objetivos de entender se a existência de serviços e atrativos turísticos
adaptados é determinante na escolha do destino e identificar se existe hierarquia entre os fatores
que levam à escolha de uma determinada localidade, mais uma vez a heterogeneidade do grupo
refletiu-se nos resultados. Não houve consenso: dois dos entrevistados afirmaram que a
acessibilidade é um fator secundário, dois afirmaram que acessibilidade e experiência
complementam-se, e um disse considerar em primeiro lugar a acessibilidade.
Interessante destacar que a acessibilidade foi colocada como fator decisor apenas pelo
entrevistado que ainda está em processo de aceitação da deficiência, conforme explicita o relato:
Com certeza a acessibilidade é muito mais importante do que o que eu vou fazer na cidade. Como disse, o
que tem na cidade não me interessa, porque eu tenho dificuldade para fazer o quem tem na cidade. (BV2,
62)

Esse resultado reforça os achados de Devile (2014) e Falchetti et al. (2016), ressaltando
que os deficientes visuais que aceitam a deficiência e têm um estilo de vida mais ativo
costumam sentir menos os efeitos da vulnerabilidade, no momento do consumo, e apropriamse melhor de estratégias de enfrentamento, para vivenciar melhor a experiência.

4.3.5 Motivadores do consumo turístico

Pensando a motivação de viagem como um processo por meio do qual o indivíduo decide
enfrentar as condições facilitadoras ou limitadoras do consumo turístico (Devile, 2014),
percebe-se que os fatores Push, Pull e Hedônicos, do modelo de Crompton (1979) –
enriquecido, neste estudo, com contribuições de Shi et al. (2012), Moscardo et al. (1996) e
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Goosens (2000) -, explicam as preferências deste grupo de entrevistados, conforme apresenta a
tabela abaixo.
Tabela 15: Fatores motivadores do consumo turístico para pessoas com Baixa Visão

Fatores Motivadores do Consumo Turístico

Baixa Visão
Gr=147; GS=5
Fa

Fr

F. M. PUSH. Aprimoramento de relações (Gr=5)

2

6,90%

F. M. PUSH. Aventura/risco (Gr=4)

0

F. M. PUSH. Conscientização da sociedade (Gr=2)

0

F. M. PUSH. Do it Today (Gr=1)

1

3,45%

F. M. PUSH. Educação (Gr=4)

2

6,90%

F. M. PUSH. Estar em ambiente natural (Gr=5)

3

10,34%

F. M. PUSH. Exploração do self (Gr=1)

0

F. M. PUSH. Fuga do cotidiano (Gr=1)

0

F. M. PUSH. Independência (Gr=10)

1

3,45%

F. M. PUSH. Interação social (Gr=3)

1

3,45%

F. M. PUSH. Novidade (Gr=3)

1

3,45%

F. M. PUSH. Prestígio (Gr=1)

1

3,45%

F. M. PUSH. Regressão (Gr=0)

1

3,45%

F. M. PUSH. Relaxamento (Gr=4)

0

Total Fatores Push

13

44,84%

F. M. PULL. Acessibilidade (Gr=8)

1

3,45%

F. M. PULL. Atividades (Gr=29)

3

10,34%

F. M. PULL. Sentir-se seguro (Gr=9)

5

17,24%

Total Fatores PULL

9

31,03%

F. H. Emoções (Gr=4)

0

F. H. Imaginário (Gr=22)

7

24,14%

Total Fatores Hedônicos

7

24,14%

Total Geral
Fonte: Autora (2020).
Gr = quantidade de citações que receberam codificação no Atlas TI (magnitude)
Gs = quantidade de entrevistas que fazem parte deste grupo
Fa = frequência absoluta
Fr = frequência relativa à coluna (Baixa Visão)
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Os “fatores push” decorrem do contexto interno do indivíduo, emergindo de aspectos
sociais e psicológicos. Mais uma vez, as duas características marcantes desse grupo de
entrevistados, heterogeneidade e necessidade de segurança, podem ser identificadas na
resposta.
Sentir-se seguro é o fator mais citado pelos entrevistados, quando questionados sobre o
que valorizam na escolha de um destino de viagem. Na sequência, aparecem: estar em ambiente
natural, aprimoramento de relações e educação.
Gosto dos lugares mais tranquilos, no interior ou na praia. Eu estive em uma cidade rural, no Rio Grande
do Sul, muita plantação, sítios cavalos, hospitalidade. Achei muito gostoso. (BV5, 56)

Os “fatores pull”, estão relacionados aos atributos do destino que motivam a escolha.
Apesar de o grupo identificar a acessibilidade como fator decisor na escolha, as atividades
apareceram como o motivador mais destacado. Pode-se inferir, então, que o primeiro fator de
interesse são as atividades possíveis, mas a decisão pode ser afetada quando a acessibilidade
passa a ser considerada.
O lugar tem que ter alguma coisa interessante. Eu gosto muito de coisas históricas. Eu não sou muito de
balada. Tenho baixa visão, então, só o visual bonito não é suficiente. Tem que ter alguma coisa a mais. Não
sei explicar exatamente o que é. Mas, para você entender, quando eu vou para a Bahia, vejo meus pais, mas
também vou para a orla, passeio, vejo o mar, como alguma coisa, tem algo interessante para ver. Eu já fui
para Poços de Caldas, um lugar muito bonito, que tem montanhas, dá para respirar ar puro, fazer trilha, tem
o rapel, tem outros pontos turísticos, apesar de a cidade não ser tão grande. É legal. (BV3,43)

Em relação aos fatores hedônicos e às necessidades emocionais e experienciais que
motivam os indivíduos com baixa visão a viajarem, o discurso mostra que o imaginário é muito
presente para esses turistas.
Eu nunca tive vontade de conhecer os Estados Unidos, sempre gostei da Europa e de outros lugares aqui
no Brasil, mas agora comecei a ter vontade. Tem tanta gente que fala, meu filho já foi, então começo a ficar
com vontade de ir. Tem muito brasileiro lá. Eu nunca tive vontade, mas agora eu queria, gostaria. (CCG2,
33).

Seria um objeto interessante de aprofundamento deste estudo entender se o resíduo visual
e o conjunto de percepções, ideias, projeções e informações que criam o estímulo de consumo
influenciam na construção da imagem do destino e de que forma isso pode ser fator decisivo,
no momento da escolha.
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4.3.6 Informação e comunicação do destino

Como nos outros grupos analisados anteriormente, a inexistência de informação adequada
influencia no processo de decisão de compra de produtos turísticos. No caso do Baixa Visão,
o descontentamento parece ainda mais presente, porque o indivíduo sente-se impossibilitado de
utilizar o resíduo visual ainda disponível.
A tabela abaixo detalha as dimensões que integram as necessidades de informação, e
mostra a importância dada a cada uma delas pelos entrevistados.
Tabela 16: Aspectos relevantes relacionados à comunicação e informação do destino para pessoas com Baixa
Visão

Fontes de comunicação e informação do destino

Baixa Visão
Gr=142; GS=5
Fa

Fr

Acessibilidade das fontes de informação (Gr=2)

1

16,67%

Atributos do destino (Gr=9)

3

50%

Internet (Gr=7)

0

Qualidade da informação (Gr=3)

1

16,67%

Referência de terceiros (Gr=12)

1

16,67%

Total

12

100%

Fonte: Autora (2020),
Gr = quantidade de citações que receberam codificação no atlas TI (magnitude)
Gs = quantidade de entrevistas que fazem parte deste grupo
Fa = frequência absoluta
Fr = frequência relativa à coluna (Baixa Visão)

Não houve relato direto do uso da internet como fonte de informação, embora nos
discursos a reclamação sobre a não-acessibilidade dos sites demonstre que ela é, sim, um meio
utilizado.
Os atributos do destino são os itens mais referidos como fonte de busca e motivo de
reclamação pela qualidade da informação fornecida.
Acho que o material que o pessoal faz para o turismo não tem adaptação. Seria bom ter essa opção, seja um
áudio, um vídeo, alguma coisa que a pessoa pudesse levar com ela. É legar ter a descrição gravada dos
lugares. Pode até ter uma matéria em braile, mas colocar um calhamaço de folhas na mala é complicado.
Você baixa o aplicativo, consegue circular nos lugares e o próprio aplicativo já vai te dando as informações.
Tem o QR Code, também. Uma vez, fui a um lugar, tinha uma estátua e o QR code, no chão. Eu apontei o
celular e ouvi a explicação do que era aquilo. Eu gostei, porque não precisei ficar perguntando para
ninguém. (BV4, 63)
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Importante notar que a informação não aparece apenas no momento da tomada de decisão.
Os entrevistados chamam a atenção para a necessidade de melhorar a qualidade do que se
informa nos atrativos visitados. Sem dúvida, outro reforço à ideia de que a acessibilidade
melhora a experiência, quando não é fator decisivo para a escolha.

4.3.7 Baixa Visão: uma síntese dos aspectos analisados

O grupo dos entrevistados que têm Baixa Visão foi, sem dúvida, o mais heterogêneo e,
portanto, o mais difícil de analisar. São muitas realidades dentro da baixa visão: em alguns
casos, há apenas uma diminuição do campo visual; para outros há a perda da nitidez; alguns
enxergam durante o dia, mas não enxergam à noite. Essa múltipla realidade e o fato de que
quem está no processo de perda de visão demora para se aceitar como deficiente fizeram com
que não fosse possível identificar se a acessibilidade é um fator preponderante, no momento da
escolha do destino.
Claro ficou, porém, que para esse grupo as barreiras sociais são muito mais presentes do
que as físicas. Todos relatam que as pessoas têm dificuldade em aceitar e tratar o baixa visão
como uma pessoa que tem deficiência e precisa, portanto, de serviços acessíveis. Essa situação
gera insegurança fazendo com que se apoiem em outras pessoas durante o consumo e evitem
viajar sozinhos.

4.4 Grupo 4: Deficientes Proprietários de Cão-guia

Possuir um cão-guia traz benefícios psicológicos e sociais para os deficientes visuais, tais
como independência, confiança, companheirismo, maior interação social e maior mobilidade
(Whitmarsh, 2005). Estudos indicam que há uma diferença significativa na vida dos DVs que
utilizam cão-guia.
O cão-guia parece proporcionar uma mobilidade em segurança, realizada de forma mais rápida e
independente. A confiança depositada no cão pode aumentar a frequência das saídas de casa e
possivelmente irá promover as interações sociais com conhecidos e desconhecidos. Previsivelmente o
desenvolvimento pessoal em todas estas áreas demarca a emancipação do sujeito. O sentimento de inclusão
social por parte da pessoa cega, pode incitá-la a uma participação mais ativa na sociedade, acabando por
refletir numa vida com mais qualidade e bem-estar físico e emocional. (BADALO, 2014, p. 120)
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Assim, a despeito do que há na literatura, que não faz menção ao cão como inibidor do
consumo turístico, isso justifica por que ele influencia fortemente a escolha do destino e as
atividades que serão realizadas, o que determinou a montagem de um novo grupo de análise.
Eu não gostava de usar bengala. Eu tinha pavor. Quando eu fui buscar o cão-guia, o instrutor perguntou por
que eu não usava bengala e respondi que a bengala faz as pessoas terem pena de mim. Agora, com o
cachorro, não. Eles ficam olhando para ele e nem lembram que eu existo. Você interage muito mais com
as pessoas. Todos falam: - Ai, que lindo! Mas ele te leva mesmo? A pessoa começa a ver que cego também
fala, chora, trabalha, ri, paga conta... tudo igual. Nada muda. Agora, se você está de bengala, eles ficam
assim: - eu ponho a mão nela? O que eu falo para ela? (ACG1, 64)

Foram inseridos neste grupo cinco pessoas sendo um homem e quatro mulheres, com
idades entre 25 e 64 anos, todas empregadas e com ensino superior completo. Duas possuem
deficiência congênita e três adquiriram-na há mais de 10 anos. Há, ainda, uma sexta entrevistada
que, embora não possua mais cão-guia, relatou sua experiência com um, comparando-a com o
momento atual. As informações gerais desta entrevistada não serão consideradas ao longo de
toda a apresentação dos resultados deste grupo, mas a ressalva será feita, quando for possível
indicar sua contribuição em relação ao comportamento de consumo no turismo, quando o cão
estava com ela.
Por fim, entendeu-se que o cão-guia não é um elemento que influenciará as questões de
vulnerabilidade de consumo e estratégias de enfrentamento (coping). Sendo assim, esses itens
não serão analisados.

4.4.1 Aceitação da deficiência e autonomia como turista

Percebe-se que a aceitação da deficiência não é um problema para este grupo: o fator de
frustração e desconforto são as barreiras atitudinais com as quais eles parecem conviver
diariamente.
Eu procuro não colocar dificuldades, acho que dá para levar uma vida normal. Acho que o maior problema
que a gente enfrenta são as barreiras atitudinais porque ainda existe preconceito, ainda existe discriminação,
ainda existe uma obrigatoriedade das empresas te darem um emprego, uma chance de você trabalhar, ainda
existe uma briga para fazer um determinado curso, porque você tem que ir atrás de material acessível . . .
Para mim e para vários deficientes visuais que eu conheço, a deficiência não é um problema, acho que o
problema é como você enfrenta uma sociedade que é feita para quem enxerga, que é preparada para quem
enxerga. (ACG2, 37)
A deficiência é uma característica nossa e o que nos impede de fazer as coisas são as barreiras da sociedade,
não somos nós. (CCG2, 33)
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É uma característica muito presente neste grupo a necessidade de reconhecimento do
papel do cão-guia e de respeito ao seu direito de consumidor e de pessoa com deficiência. Se
isso não ocorre, muitas vezes acontece a troca do destino, do passeio ou do hotel.
O fato de ter o cão-guia parece dar maior segurança aos entrevistados deste grupo. Três
afirmam viajar apenas com os animais e dois, embora digam que não viajam sozinhos, relatam
já terem viajado com outros deficientes visuais que também tinham seus animais de serviço.
Em relação à organização da viagem, se para os outros grupos o planejamento já era um
fator de preocupação, para quem tem cão-guia esse processo torna-se ainda mais minucioso.
Quando a gente vai com eles, quando tem cão-guia, a gente começa a pensar nos cães, acaba não pensando
só na gente. . . . Eu ligo para o hotel avisando que vou levar cão-guia. Ligo para a agência e aviso que
tenho deficiência e preciso de ajuda. O maior obstáculo que enfrento quando viajo é a questão da
organização. De achar alguma agência para fazer o passeio, de ficar explicando que tem o cão-guia, essas
coisas são mais chatinhas. (CCG2, 33)

Muitas vezes, a agência de viagem é utilizada como forma de apoio, para ajustar e garantir
a participação dos animais em todas as atividades, mas existe o desconhecimento também da
parte desses agentes que deveriam facilitar o processo.
Teve um passeio de barco, estava inclusive pago, e um dia antes, à noite, eles falaram que a companhia não
aceitava os cães. E, aí, a gente começou a briga, questionando como eles tinham comprado os bilhetes se
já sabiam previamente dos cães. E aí, aquele jogo de empurra, empurra e a gente no meio e sem ter o que
fazer. Eu falei para o meu marido que daqui para frente a gente fecha direto com a agência que seja o guia
do local, sem terceiros, porque, aí, a gente tem uma só pessoa para brigar. (ACGC2, 37)

Todos os entrevistados relatam gastar parte do tempo de planejamento ligando para os
locais que vão visitar, a fim de certificarem-se da aceitação do cão-guia. Essa preocupação é
ainda maior, quando a viagem é para o exterior.

4.4.2 Inibidores do consumo turístico

Para os Deficientes Visuais Proprietários de Cão-guia, o animal é o principal inibidor do
consumo, sendo muitas vezes o indutor de mudanças tanto de destino quanto de atividades. Há
também uma relação entre a percepção da qualidade da mão de obra e o conhecimento e
aceitação da legislação que permite a entrada do cão-guia nos locais frequentados, conforme
demonstra a tabela seguinte:
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Tabela 17: Inibidores do consumo turístico para Deficientes Proprietários de Cão-guia

Inibidores do Consumo Turístico

Proprietários de Cão-Guia
Gr=300; GS=6
Fa

Fr

I. Intra. Cão-guia (Gr=14)

13

22,03%

I. Intra. Competência social (Gr=0)

0

I. Intra. Dependência psicológica (Gr=3)

1

1,69%

I. Intra. Experiências turísticas anteriores (Gr=2)

1

1,69%

I. Intra. Questões pessoais (Gr=4)

1

1,69%

Total I. Intrapessoais

16

27,10%

I. Inter. Atitude de terceiros (Gr=7)

6

10,17%

I. Inter. Contexto familiar (Gr=0)

0

I. Inter. Dependência de terceiros

1

1,69%

I. Inter. Não-conhecimento de terceiros (Gr=15)

10

16,95%

Total I. Interpessoais

17

28,81%

I. E. Atrativos e serviços (Gr=9)

4

6,78%

I. E. Custos acrescidos (Gr=1)

1

1,69%

I. E. Hospedagem (Gr=1)

1

1,69%

I. E. Indisponibilidade financeira (Gr=4)

1

1,69%

I. E. Informação (Gr=3)

0

I. E. Mão de obra (Gr=21)

15

25,42%

I. E. Regras e regulamentos (Gr=3)

1

1,69%

I. E. Serviços e materiais de apoio (Gr=4)

0

I. E. Sites não ou pouco acessíveis (Gr=9)

3

I. E. Transportes (Gr=9)

0

Total I. Estruturais

26

Total Geral

5,08%

44,04%
100%

Fonte: Autora (2020).
Gr = quantidade de citações que receberam codificação no Atlas TI (magnitude)
Gs = quantidade de entrevistas que fazem parte deste grupo
Fa = frequência absoluta
Fr = frequência relativa à coluna (Proprietários de Cão-guia)

O inibidor intrapessoal que recebeu o maior número de citações foi o cão-guia. Todos os
entrevistados relatam que quando estão viajando com o animal, sentem-se mais limitados e
tomam decisões considerando o que será melhor para ele.
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Esse ano eu não viajei tanto por causa de questões de saúde da Hilary. Como eu tenho um cão-guia, eu
tenho que analisar o que é tranquilo para ela fazer ou não fazer. O que é indicado ou não indicado . . . Por
saber que Bonito é um lugar mais selvagem, eu preciso me preocupar com os animais ali da região. Sei lá,
fazer um passeio de mergulho, flutuação, essas coisas, talvez não seja indicado para ela ir junto porque,
mesmo que para a gente seja tranquilo, de repente um outro animal pode chamar mais atenção. Então, são
coisas que eu sinceramente não sei, eu comecei a cogitar, mas ainda não pesquisei mais a fundo sobre
Bonito, mas são coisas que a gente precisa tomar cuidado para segurança dela também. . . Em Buenos Aires,
muitos restaurantes não queriam aceitar que a gente entrasse, mesmo falando que era cão-guia, mas como
você está em outro país, não tem como brigar. Aí, a gente ficava sem comer, deixava ela à noite no hotel e
depois ia jantar. (ACGC3, 36)

Diferentes autores - como Amiralian (2004), Buhalis (2011), Ormelezi (2000), entre
outros - defendem que a deficiência é uma construção social e as barreiras atitudinais são as
maiores responsáveis por esse cenário. Percebe-se, pelo resultado das entrevistas, que essa
realidade é bastante presente para os turistas com deficiência, tanto que os elementos mais
apontados, nas categorias inibidor interpessoal e inibidor estrutural, foram: não-conhecimento
de terceiros e mão de obra. Eles praticamente se complementam e remetem a questões
relacionadas ao animal. Muitas narrativas explicitam o desconhecimento geral de como agir, o
que leva ao estresse, no momento da chegada ao hotel, por exemplo, ou pela frustração por não
poder realizar algum passeio que já estava programado ou por sentir-se desrespeitado como
consumidor.
Um obstáculo que eu enfrento é a falta de informação das pessoas, principalmente agora pelo fato de ter
cão-guia. Às vezes, elas confundem muito o que é um cão-guia e o que é um pet comum. Elas não sabem
que o cão-guia tem acesso livre a qualquer lugar. (CCG1,25)
Qual é o meu direito? Meu direito é chegar ao hotel e, como qualquer pessoa que tem uma reserva, poder
me hospedar. Mas eu tenho que ligar para o hotel avisando que eu vou levar um cão-guia. Não é nada
demais, mas eu não precisaria fazer isso. Eu faço porque não quero chateação nas minhas férias. . . . O meu
dinheiro vale igual a todos os outros dinheiros de outras pessoas, então, se um não quer, outros querem. Eu
não vou me estressar no momento que deveria ser meu lazer. É igual no Uber. Quando eu tenho tempo, eu
aviso que sou uma pessoa com deficiência e sou usuária de cão-guia. Às vezes, o motorista acha ok e, às
vezes, ele cancela. Aí, eu peço outro. Quando eu não tenho tempo, que é a maioria das vezes, eu não aviso
e a pessoa vai ter que me receber. É o risco da atividade dela, é o meu direito, e a vida que segue. (CCG2,33)

No transporte, a qualidade do serviço prestado também foi foco de reclamação:
. . . O maior problema está sendo com os hotéis e alguns passeios. Em barcos, normalmente, é quando eu
tenho mais dificuldade. Em Paraty, eu queria fazer um passeio de escuna e acho que a quinta só que aceitou
a gente. O motorista do ônibus não quis abrir a porta para mim. Todo mundo falando que era um cão-guia,
que tinha que entrar, eu fiquei um tempão na porta do ônibus esperando até ele abrir. (CCG3, 36)
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Foi interessante perceber, também, que, quando perguntados sobre experiências ruins em
viagens decorrentes dos inibidores e barreiras de consumo enfrentados, todos os entrevistados
recordaram-se de episódios envolvendo os cães.
Quando eu fui para o Chile, achei meio tenso porque a gente ficou lá só cinco dias e, chegando lá, a gente
perdeu quase um dia correndo atrás de documentação dos cães para voltar. Se você está aqui e corre o risco
de os cães não irem, já teria providenciado um plano B, iria sem eles. Não é bom mas, pelo menos, eles
ficam. Mas, chegar lá e arriscar não embarcar de volta com eles, você passa o passeio todo naquela tensão,
achando que não vai dar. Fomos ao veterinário e parecia que ele queria ganhar dinheiro em cima da situação.
Fez aplicar vacinas que eles já tinham em dia, inventou para ganhar dinheiro, aí, ficamos nervosos.
(ACGC2, 37)
Paraty não foi muito bom, tanto pela Hilary quanto pela receptividade das pessoas. O hotel, quando a gente
chegou, foi tenso. Ficamos um bom tempo esperando. Imagina chegar cansado de viagem e ter que ficar
pelo menos meia hora na recepção do hotel até o menino se informar, com o dono do hotel, se podia deixar
a gente entrar. Aí, depois, teve o problema do passeio de escuna. Buenos Aires também não foi uma boa
experiência, porque eu tive muita recusa em relação à Hilary. (CCG3, 36)

Por outro lado, foi recorrente o discurso de que o desconhecimento pode ser relevado, se
há interesse em aprender e prestar um bom serviço. Essa questão será tratada com mais
detalhamento quando forem analisados os facilitadores do consumo turístico.

4.4.3 Facilitadores do consumo turístico

Considerando-se que este grupo de entrevistados tem autonomia, aceita bem a
deficiência, buscando ter uma vida ativa, é composto por viajantes maduros e muito conscientes
de seu papel como consumidor e de seus direitos como proprietário de animais de serviço, não
causa surpresa que os facilitadores mais citados estejam relacionados às questões interpessoais,
que passam pela percepção e aceitação das atitudes alheias, conforme demonstra a tabela a
seguir:
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Tabela 18: Facilitadores do consumo turístico para Deficientes Proprietários de Cão-guia

Facilitadores do Consumo Turístico

Proprietários de Cão-Guia
Gr=300; GS=6
Fa

Fr

F. Intra. Aceitação da deficiência (Gr=10)

3

5%

F. Intra. Experiências turísticas anteriores (Gr=5)

1

1,67%

F. Intra. Familiaridade com o lugar (Gr=8)

3

5%

F. Intra. Vida ativa (Gr=5)

2

3,33%

Total Facilitadores Intrapessoais

9

15%

F. Inter. Atitudes de terceiros (Gr=6)

4

6,67%

F. Inter. Companhia (Gr=17)

8

13,33%

F. Inter. Estímulo familiar (Gr=0)

0

F. Inter. Interação com profissionais (Gr=21)

16

26,67%

Total Facilitadores Interpessoais

28

46,67%

F. E. Acessibilidade (Gr=15)

6

10%

F. E. Benefícios financeiros para deficientes (Gr=1)

1

1,67%

F. E. Custo acessível (Gr=8)

4

6,67%

F. E. Deslocamento/mobilidade na cidade (Gr=4)

1

1,67%

F. E. Diversidade de atrações (Gr=8)

4

6,67%

F. E. Informação (Gr=5)

3

5%

F. E. Local de hospedagem (Gr=12)

4

6,67%

Total Facilitadores Estruturais

23

38,35%

Total Geral

60

100%

Fonte: Autora (2020).
Gr = quantidade de citações que receberam codificação no Atlas TI (magnitude)
Gs = quantidade de entrevistas que fazem parte deste grupo
Fa = frequência absoluta
Fr = frequência relativa à coluna (Proprietários de Cão-guia)

Há 16 citações que remetem à importância da interação com os profissionais do setor que,
dando suporte adequado ao turista, são responsáveis pela melhoria da experiência turística.
Fiz um passeio de jipe, em Pomerode, e o cara foi extremamente atencioso. Então, esse eu vou indicar,
como eu já indiquei. E as pessoas vão saber que aquele profissional sabe atender a uma pessoa com
deficiência. Então, são essas coisas que fazem muita diferença. (CCG3, 36)
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Essa interação nem sempre precisa ser totalmente acertada. O que se valoriza é a
predisposição que o prestador de serviço tenha de se adequar ao que o deficiente visual espera
e deseja.
Se eu sei que o atendimento do lugar é legal, ele não precisa ser 100% adaptado. Isso em todos os aspectos,
não só para a finalidade de turismo, mas uma loja, qualquer coisa que eu frequente. Acho que a base de
tudo é a comunicação. Então, desde que eu chegue ao lugar e seja bem atendida, a pessoa consegue me
atender, mesmo sem saber, ela vai perguntando e a gente vai desenrolando, eu acho o máximo. Agora, se a
pessoa fica com medo, tem preconceito, fica soando antipático, discriminatório. (C3, 38)

E, mais uma vez, cabe destaque a essa interação, quando é positiva e relacionada ao cãoguia.
Voltando a Gramado, eles tiravam as coisas da cidadezinha, para me mostrar os carrinhos, as coisas. Eles
desligavam as máquinas, para me mostrar como era, para eu poder colocar a mão no motor ou aonde ia o
papel. Foi uma experiência muito boa que, apesar de eu estar acompanhada, eles não se preocuparam só
com a pessoa que estava comigo. Eles se preocuparam comigo! No parque de gelo, a gente foi de última
hora, não sabia como ia ser. O Duque não podia entrar no espaço de gelo e, então, ele ficou lá com o
pessoal da administração, ficou lá no lugar que o pessoal arrumou. Essas são ótimas experiências. (CCG2,
33)

Em relação aos facilitadores estruturais, a acessibilidade aparece com destaque, porém
sob um aspecto que tem a ver com a autonomia que ela propicia e não como um limitador,
quando não existente.
Eu morro de vontade de voltar para Fernando de Noronha, agora que está mais acessível, só para saber se
eu poderia andar sozinha. Tem coisas que eu sei que não vai dar, lá é muito acidentado. Mas, olha que
bacana eu falar: - vou sair dar uma volta. Vou sozinha, acho um piso, sei onde está tudo demarcado para eu
ir. . . é a independência, né? (ACG1, 64)

A hospedagem ser próxima dos pontos turísticos apareceu novamente como um elemento
facilitador, assim como o custo, reforçando o achado deste estudo, que pode contribuir com os
modelos existentes até o momento.
Eu tenho que estar num lugar limpo, bacana, perto de tudo. Não gosto de ficar naquele lugar longe, que
você não consegue sair à noite para fazer nada. Eu prezo muito a localização de onde eu vou ficar. Se eu
vou para um resort é outra história. Vou ficar 10 dias, sei que é longe, que é lindo, maravilhoso, mas não
fica no centro da cidade onde eu estou. Mas, de um modo geral, eu penso muito na localização, que dê tanto
para eu ir pro norte, quanto para o sul daquele lugar. Se é um lugar bacana, não muito caro, senão também
não dá, né? (ACG1, 64)

Ao buscar identificar se a existência de serviços e atrativos turísticos adaptados são
determinantes na escolha do destino pelos deficientes visuais que viajam a lazer, e identificar
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se existe hierarquia entre os fatores que levam à escolha de uma determinada localidade, a
quantidade similar de apontamentos dos facilitadores estruturais diversidade de atrações e
acessibilidade mostra-nos que ambas complementam-se, na melhoria da experiência.
Eu acho que as duas coisas são conjuntas. Se o lugar não for acessível, você não vai ter experiência
nenhuma. Se não tiver meio de transporte, como você chega ao lugar? Se é um lugar em que eu preciso
alugar um carro, como vou fazer? Acho que uma coisa leva a outra porque, a experiência que você tem é
baseada naquilo que você viveu. Então, se você vai para um lugar que não tem acessibilidade, não tem
nada. (CCG3, 36)

Mas cabe ressaltar que, no momento de fazer a escolha entre uma e outra, quatro dos
entrevistados afirmaram que apenas a experiência contava.
A experiência, porque hoje, dificilmente, a gente vai conseguir ir para um lugar 100% acessível. E, se eu
for me preocupar com a acessibilidade dos lugares, eu não viajo, entendeu? (CCG3, 36)

Esse resultado reforça os achados de Devile (2014) e Kong (2017), ressaltando que os
turistas com deficiência visual não demandam estruturas físicas totalmente adaptadas e, no caso
dos turistas que possuem cão-guia, a própria predisposição a uma participação mais ativa na
sociedade, gerada pela segurança que o animal de serviço proporciona (Badalo, 2014;
Whitmarsh, 2005), faz com que a experiência seja muito mais valorizada do que a
acessibilidade.

4.4.4 Motivadores do consumo turístico

O modelo denominado Push and Pull (Crompton, 1979) decompõe a escolha do destino
pelo turista, a partir de duas forças: aquela que empurra (push) o turista para fora de casa e a
que puxa (pull) o turista para um determinado destino.
No começo do ano, perdi o meu primeiro cão-guia, depois de 12 anos que ele estava comigo, mas já com
14 anos de idade. A gente ficou bastante abalado e eu não estava com cabeça. Aí, decidimos dar uma viajada
para espairecer, mas eu coloquei tudo na mão dele. Ele tinha um sonho de ir para Grécia, porque é advogado,
curte história e tal. Aí ele que viu tudo. (CCG2, 37)

No caso específico do Deficiente Visual Proprietário de Cão-guia, os atributos do destino
(força pull) realmente são considerados no momento da decisão, quando os animais
acompanharão seus donos.
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A questão do cão-guia é um fator que pode fazer com que a gente desista de um destino. Nós sempre
viajamos com eles. O acesso dos cães, o bem-estar deles pode inviabilizar ou facilitar a escolha de uma
determinada cidade. (CCG2, 37)

A tabela abaixo apresenta os demais motivadores do consumo turístico identificados
durante a entrevista que, com exceção do motivador atividades, parecem se comportar de
acordo com o perfil esperado do grupo.

Tabela 19: Fatores motivadores do consumo turístico para Deficientes Proprietários de Cão-guia

Fatores Motivadores do Consumo Turístico

Proprietários de Cão-Guia
Gr=300; GS=6
Fa

Fr

F. M. PUSH. Aprimoramento de relações (Gr=5)

1

1,67%

F. M. PUSH. Aventura/risco (Gr=4)

3

5%

F. M. PUSH. Conscientização da sociedade (Gr=2)

2

3,33%

F. M. PUSH. Do it Today (Gr=1)

0

F. M. PUSH. Educação (Gr=4)

1

1,67%

F. M. PUSH. Estar em ambiente natural (Gr=5)

1

1,67%

F. M. PUSH. Exploração do Self (Gr=1)

1

1,67%

F. M. PUSH. Fuga do cotidiano (Gr=1)

1

1,67%

F. M. PUSH. Independência (Gr=10)

6

10%

F. M. PUSH. Interação social (Gr=3)

2

3,33%

F. M. PUSH. Novidade (Gr=3)

2

3,33%

F. M. PUSH. Prestígio (Gr=1)

0

F. M. PUSH. Regressão (Gr=0)

0

F. M. PUSH. Relaxamento (Gr=4)

1

1,67%

Total Fatores Push

25

41,66

F. M. PULL. Acessibilidade (Gr=8)

7

11,67%

F. M. PULL. Atividades (Gr=29)

16

26,67%

F. M. PULL. Sentir-se seguro (Gr=9)

4

6,67%

Total Fatores PULL

27

45,01%

F. H. Emoções (Gr=4)

1

1,67%

F. H. Imaginário (Gr=22)

11

18,33%

Total Fatores Hedônicos

12

20%

Total Geral

60

100%

Fonte: Autora (2020).
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Os “fatores push”, decorrem do contexto interno do indivíduo, emergindo de aspectos
sociais e psicológicos. Os DVs que compõem este grupo de entrevistados parecem superar mais
facilmente as barreiras que a deficiência acarreta, por aceitarem sua condição, pelas
experiências turísticas anteriores e pela rotina de vida ativa. Sendo assim, não parece surpresa
que independência tenha sido o item mais citado ao longo das narrativas:
A primeira viagem que eu fiz sozinha foi algo inusitado, porque eu nunca tinha viajado sozinha nem andado
de avião. E aí, por acaso, eu estava chegando ao shopping, liguei para uma amiga que estava numa agência
de viagem fechando um pacote e fui lá encontrá-la. Aí, acabei fechando um pacote para Caldas Novas.
Depois, eu pensei: nunca viajei sozinha, como vai ser? Eu andava de bengala e achava que era difícil viajar
sozinha, mas foi uma das melhores experiências que tive. (C2, 56)

Os “fatores pull” estão relacionados aos atributos do destino que motivam a escolha. Há
de se ressaltar, porém, que para esse público específico a deficiência e a companhia do cão-guia
levam à maior valorização de determinadas características que permitam a aceitação do animal
e a realização de atividades conjuntas:
. . . Socorro é uma cidade que eles procuram tornar bem acessível. Eu não vou ter problema nenhum de
levar meu cão-guia. (ACG1,64)

Por fim, os fatores hedônicos e as necessidades emocionais e experienciais são aspectos
importantes de serem compreendidos (Goossens, 2000; Moscardo et al., 1996) e, nesse caso,
questões relacionadas ao imaginário foram unanimidade.
Salvador tem toda aquela pegada de verão, de Carnaval. A minha ideia seria ir para o Carnaval. E na loucura
que é o Carnaval, claro que eu iria sem a Clarke. Mas, o fator decisivo seria isso, o Carnaval. Eu acho que
vou para Salvador, porque as pessoas falam que é muito legal. (CCG1, 25)

Vale pontuar, por fim, que, quando perguntados sobre boas experiências de viagem, todos
os entrevistados relacionaram essa memória à aceitação do cão-guia.
Belo Horizonte foi um lugar a que eu fui sozinha, em dezembro de 2018, e me surpreendi bastante porque
fui bem recebida em todos os lugares. No hotel, não avisei que estava com o animal e eles não
questionaram nada. Eles foram super atenciosos, preocupados, falando para eu não voltar tarde para o
hotel porque era perigoso. Eu ia ao restaurante já preparada, mas sem problema. Uber, sem problema. Foi
tudo muito tranquilo. Todos os lugares que eu visitei foram muito tranquilos. Era como se eu nem
estivesse com ela. Era como se não tivessem limitações, foi muito bom. (CCG3, 36)

Fica claro, desta forma, que independente das características e da severidade da
deficiência, que poderia justificar determinado fator de comportamento, inibidores,
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facilitadores e motivadores de consumo são muito influenciados pela presença ou não do animal
de serviço na viagem em questão.

4.4.5 Informação e comunicação do destino

Mais do que qualquer outro grupo, os turistas com deficiência visual proprietários de
animais de serviços necessitam de informações detalhadas sobre o destino e sobre os serviços
disponíveis, para que consigam planejar a viagem com a antecedência necessária, sentindo-se
confiantes e confortáveis. O que acontece, na realidade, é que a falta de uma fonte segura faz
com que todos eles liguem para os locais com o objetivo de se certificarem de que não haverá
problema.
A tabela abaixo detalha as dimensões que integram as necessidades de informação, ou
seja, qualidade da informação, fontes existentes e instrumentos de comunicação utilizados, e
mostra a importância dada a cada uma delas pelos entrevistados.
Tabela 20: Aspectos relevantes relacionados à comunicação e informação do destino para Deficientes
Proprietários de Cão-guia

Fontes de Comunicação e Informação do Destino

Proprietários de Cão-Guia
Gr=300; GS=6
Fa

Fr

Acessibilidade das fontes de informação (Gr=2)

0

Atributos do destino (Gr=9)

6

30%

Internet (Gr=7)

5

25%

Qualidade da informação (Gr=3)

1

5%

Referência de terceiros (Gr=12)

8

40%

Total

20

100%

Fonte: Autora (2020).
Gr = quantidade de citações que receberam codificação no Atlas TI (magnitude)
Gs = quantidade de entrevistas que fazem parte deste grupo
Fa = frequência absoluta
Fr = frequência relativa à coluna (Proprietários de Cão-guia)

Percebe-se que a internet é uma fonte importante para a busca de informações. Todos os
entrevistados afirmam que utilizam sites do destino, para uma primeira busca, e na sequência
complementam as informações com auxílio de terceiros ou ligando diretamente para os
empreendimentos e serviços que utilizarão no destino.
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Eu busco informações no meu círculo de amigos mesmo. Vejo se tem alguém que já foi, se recomenda.
Geralmente a gente compartilha. Eu participo de, pelo menos, dois grupos grandes de pessoas usuárias de
cão-guia também, então, quando alguém viaja, sempre reporta, sempre dá a visão deles e a gente vai se
informando assim. Mas, sim, a internet também é uma alternativa. Eu só não sei o quanto mais rico é do
que o círculo de amizade que a gente já tem. (CCG2, 37)

Cabe destacar aqui que a preocupação com os animais está refletida nos itens que foram
mais referidos durante as entrevistas: atributos do destino e referência de terceiros.

4.4.6 Proprietários de Cão-guia: síntese dos aspectos analisados

Foi uma surpresa perceber que os entrevistados que possuíam cão-guia tinham uma lógica
própria para a escolha do destino, demandando a criação de um novo grupo de análise,
inicialmente não previsto no estudo.
De uma forma geral, eles se sentem bastante seguros durante a viagem, porque têm a
companhia do animal. Sendo assim, a acessibilidade não é um fator importante. Mas o cão-guia
influencia fortemente o processo de escolha do destino. No momento da decisão, são fatores
considerados determinantes: o cumprimento da legislação que permite a entrada dos animais
em todos os estabelecimentos, a legislação internacional para entrada dos animais em países
estrangeiros, tipo de atributos e atividades a serem realizadas. Se o animal for ficar
desconfortável com algum desses pontos, a tendência é procurar por outro destino mais
adequado ao bem-estar do animal. Cientes do fato de serem geradores de renda e poderem arcar
com os custos de um determinado serviço, esses indivíduos exigem qualidade e ela está atrelada
a como o animal é recebido e se há resistência à sua presença.
Para esse público, a informação tem uma importância maior do que para os demais grupos
analisados. O processo de planejamento é minucioso e os contatos telefônicos são feitos com
muita frequência, para assegurar que a presença do cão-guia não seja um problema. A indicação
de terceiros, principalmente aqueles próximos que também viajam com os animais, tem um
peso grande na construção da imagem do destino.
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5 DISCUSSÃO COMPARATIVA DOS RESULTADOS

Os capítulos anteriores foram construídos visando a apresentar insumos teóricos e
empíricos suficientes para que, com a discussão e reflexão sobre os resultados apresentados no
capítulo 4, seja possível atingir os objetivos propostos no início deste trabalho, a saber: (1)
entender se a existência de serviços e atrativos turísticos adaptados é determinante na escolha
do destino turístico; (2) identificar se existe hierarquia entre os fatores que determinam a
escolha de um destino turístico e (3) perceber diferenças de comportamento entre os deficientes
visuais que perderam a visão ao longo da vida, aqueles que nunca foram videntes e os que
apresentam baixa visão (BV). Espera-se, ainda, conseguir responder ao seguinte problema de
pesquisa: quais fatores influenciam a escolha do destino de viagem do deficiente visual, quando
está a lazer?
Para tanto, optou-se por comparar e discutir os resultados dos quatro grupos de deficientes
visuais, buscando-se, na teoria discutida no capítulo 2, a forma de explicar e justificar os
achados desta pesquisa. Cabe aqui ressaltar que, embora tenha sido possível criar quatro grupos
de análise compostos por indivíduos com características semelhantes, há fatores pessoais que
tornam a deficiência única (Ormelezi, 2000; WHO, 2017) e, por isso, não é possível garantir
que os resultados aqui discutidos representem a totalidade dos deficientes visuais dentro de cada
categoria.
Serão apresentados, também, elementos que, se incorporados aos modelos que foram
referência na construção do arcabouço teórico desta dissertação, podem enriquecer tais
modelos.

5.1 O COMPORTAMENTO DOS DIFERENTES GRUPOS DE DEFICIENTES VISUAIS

Entender o comportamento dos indivíduos cegos ou com baixa visão não é um processo
simples. A cegueira não implica apenas os aspectos orgânicos, mas também as questões
psicossociais a ela relacionadas, que influenciarão a forma como esses deficientes relacionamse com o mundo e o compreendem, a partir das experiências que vivenciam (Ormelezi, 2000;
Almeida & Araujo, 2013).
De forma geral, estudos apontam que o Deficiente Visual Congênito não apresenta
consciência e sentimento de perda em relação à visão, uma vez que o mundo, para ele, nunca
foi visual. Sendo assim, a cegueira não é algo insuperável, porque ele desenvolveu outras
formas de lidar com a sociedade e realizar suas tarefas cotidianas. Costuma sentir-se seguro e
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confiante e apresenta menos medo de enfrentar situações desconhecidas (Almeida & Araujo,
2013).
Já o indivíduo com Deficiência Visual Adquirida pode ter um sentimento forte de perda,
quando a cegueira acontece abruptamente ou quando se trata de uma doença progressiva, e
precisa desenvolver mecanismos psicológicos e físicos, para adaptar-se à nova situação, à
medida que a diminuição da capacidade visual vai se tornando mais efetiva. De qualquer forma,
em ambos os casos, há um sentimento de perda mais acentuado, se comparado ao deficiente
congênito. Como precisa passar por um processo de reestruturação, para estabelecer estratégias
que contornem a falha sensorial, percebe-se, muitas vezes, que há uma diminuição da confiança
em si mesmo, o que se reflete na insegurança e no receio de enfrentar o desconhecido (Almeida
& Araujo, 2013).
As pessoas com Baixa Visão formam um grupo bastante heterogêneo e, portanto, mais
difícil de caracterizar. Considerando-se a questão orgânica da deficiência, são muitas as
realidades dentro da baixa visão, o que dificulta ainda mais a identificação desses indivíduos.
O trânsito entre o mundo de quem enxerga e o de quem não enxerga é foco de conflito para o
BV que, muitas vezes, não assume sua deficiência, por não querer mostrar aos outros sua
limitação. Essa situação tem reflexo no seu modo de agir: como, muitas vezes, não tem certeza
do que está vendo, sente-se inseguro, precisando constantemente do apoio daquele que enxerga
para confirmar seus palpites (Ferreira, 2016).
As características acima descritas podem ser percebidas, quando analisamos aspectos
como aceitação da deficiência, autonomia como turista e protagonismo na decisão do destino,
conforme tabela a seguir19:

19

No capítulo de apresentação de resultados, as tabelas foram construídas considerando-se a magnitude de cada
código, ou seja, o número de citações que cada código analisado recebeu (GR). Uma vez demonstrada a
importância daquele código, no momento de discutir os resultados, optou-se por trabalhar com números absolutos,
ou seja, identificar quantos entrevistados dentro de cada grupo apontaram determinado código de análise.
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Tabela 21: Comportamento dos diferentes grupos de deficientes visuais em relação a viagens

Deficiência Deficiência

Baixa

Proprietários

Congênita

Adquirida

Visão

de Cão-Guia

(Gs=114)

(Gs=112)

(Gs=89)

(Gs=123)

Na

Na

Na

Na

1

1

5

4

4

5

Viaja sozinho (Gr=8)

3

2

2

3

Não viaja sozinho (Gr=11)

2

3

4

2

4

2

2

2

2

1

1

Aceitação da deficiência
Em processo (Gr=2)
Positiva (Gr=16)
Autonomia de Viagem

Protagonismo na decisão do
destino
Decisão compartilhada (Gr=8)
Decisor principal (Gr=4)
Decisão terceirizada (Gr=3)

1

Decisão influenciada pelo cão-

6

guia (Gr=8)
Fonte: Autora (2020).
Na = número de entrevistados (absoluto)
Gs = quantidade de citações que fazem parte deste grupo
Gr=quantidade de citações que receberam codificação no Atlas TI (magnitude)

Para a grande maioria dos entrevistados, a aceitação da deficiência já é uma questão
superada, e isso se reflete na forma como se predispõem e têm prazer em viajar, encarando de
forma mais natural os desafios de se colocarem em situações novas com as quais não estão
habituados. Todos afirmam gostar de viajar e, se não o fazem com mais frequência, é por
questões de contexto externo, como disponibilidade financeira ou falta de tempo, por exemplo.
Importante destacar, porém, que, como identificou Devile (2014), a participação efetiva
das pessoas com deficiência nas atividades turísticas é um processo dinâmico e interativo,
resultado de um conjunto de diferentes fatores provenientes do contexto individual, social e
turístico. Neste momento, cabe refletir sobre os dois casos nos quais a aceitação da deficiência
ainda está em processo. Percebeu-se ao longo do discurso que, para esses dois entrevistados, a
viagem deixou de ser algo desejado e, muitas vezes, traz frustração pelas atividades que não
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podem mais ser realizadas, em função do agravamento da deficiência visual. Isso reforça os
achados de Falchetti et al. (2016) de que, quanto melhores os recursos internos dos indivíduos,
maior sua facilidade em lidar com situações sociais, incluindo o consumo, ou seja,
independentemente do tipo de deficiência visual, a aceitação da condição é o 1º fator que cria
a predisposição para viajar e desencadeia todo o processo.
Quando se analisa a questão da autonomia de viagem, as características de cada tipo de
deficiência visual - descritas por Almeida e Araújo (2013); Amiralian (1997) e Ormelezi (2000)
- reforçam os dados apresentados na tabela: os Deficientes Congênitos são os que mais afirmam
viajar sozinhos, os indivíduos com Deficiência Adquirida preferem ter companhia e as pessoas
com Baixa Visão, em sua grande maioria, só viajam acompanhadas. Vale pontuar que um
entrevistado BV afirmou só viajar sozinho se for para um local conhecido.
Ainda considerando-se a questão da autonomia de viagem, quando inserimos o cão-guia
na análise é possível perceber que ele é um elemento de suporte importante e que dá
praticamente independência a todos os deficientes, isso porque, embora dois entrevistados
digam que não viajam sozinhos, relatam viajar com outros deficientes visuais que também têm
seus animais de serviço, sem que no grupo haja pessoas videntes.
Abordando o protagonismo na decisão da viagem, não foi possível estabelecer relação
entre o tipo de deficiência e o papel do entrevistado. Entende-se que o fator influenciador seja
muito mais uma questão de contexto da viagem (se vai com a família, amigos etc.) do que
propriamente uma questão relacionada ao problema visual em si. Claro ficou, entretanto, que,
para os Proprietários de Cão-guia, a companhia ou não do animal vai ser fator determinante no
processo decisório.
Um último ponto interessante a ser observado, em relação à diferença de comportamento
entre os grupos, diz respeito às estratégias adotadas para enfrentar a vulnerabilidade de consumo
de forma geral e no turismo.
Quando perguntados se a deficiência afetava de alguma forma o consumo de bens e
serviços, todos os entrevistados relataram que sim, deixando claro que se sentem vulneráveis
em diferentes ocasiões.
Devile (2014) e Falchetti et al. (2016), em seus estudos, identificaram estratégias
utilizadas pelos deficientes visuais para enfretamento da situação de vulnerabilidade. A
indicação das estratégias utilizadas por cada grupo de entrevistados está detalhada na tabela
seguinte:

128
Tabela 22: Estratégias de coping adotadas pelos diferentes grupos de deficientes visuais em relação a viagens

Deficiência Deficiência

Baixa

Proprietários

Congênita

Adquirida

Visão

de Cão-Guia

(Gs=114)

(Gs=112)

(Gs=89)

(Gs=123)

Na

Na

Na

Na

Autossuficiência (Gr=8)

4

3

1

4

Auxílio de terceiros (Gr=25)

5

3

5

5

Busca por informação (Gr=4)

2

1

1

1

Compras on-line (Gr=2)

2

0

0

1

Educação da sociedade (Gr=6)

3

0

0

0

Escolha de local preferido

1

1

2

1

0

0

1

0

e

3

3

0

4

ações

4

4

1

5

Uso de dispositivos eletrônicos

0

0

1

0

(Gr=5)
Fuga (Gr=1)
Mudança

nos

produtos

serviços (Gr=9)
Planejamento

das

(Gr=14)

(Gr=1)
Fonte: Autora (2020).
Na = número de entrevistados (absoluto)
Gs = quantidade de citações que fazem parte deste grupo
Gr =quantidade de citações que receberam codificação no Atlas TI (magnitude)

Não se percebe grande diferença de comportamento entre os Deficientes Congênitos e as
pessoas com Deficiência Adquirida. O grupo que se destaca é o dos indivíduos com Baixa
Visão: como a totalidade dos entrevistados deste grupo relata utilizar o auxílio de outras
pessoas, no momento do consumo, quando essa situação se expande para a questão do turismo,
percebe-se que a estratégia de planejamento das ações é pouco utilizada. Esse fato chama a
atenção porque os autores que estudam o processo de decisão dos turistas com deficiência
(Buhalis & Darcy, 2011; Devile, 2014; Israeli, 2002; Ray & Ryder, 2003; Shaw & Coles, 2004)
concordam que o planejamento de todas as etapas e serviços a serem contratados é um dos
pontos de maior importância na viagem, porque se constitui em uma estratégia para prevenir,
evitar ou ultrapassar as dificuldades (inibidores) que possam aparecer.
É recorrente no discurso dos entrevistados que, quando estão acompanhados por pessoas
que enxergam, não se preocupam com o que vai acontecer. Considerando-se que apenas um
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dos entrevistados com Baixa Visão afirma viajar sozinho, pode estar aí a explicação para tal
comportamento.
Frente a todos os argumentos apresentados, conclui-se que há diferença de
comportamento entre os deficientes visuais que perderam a visão ao longo da vida, aqueles que
nunca foram videntes e os que apresentam baixa visão, justificando a escolha metodológica
desta pesquisa de dividir e analisar os entrevistados a partir da característica de sua deficiência.

5.2 FATORES QUE INFLUENCIAM A ESCOLHA DO DESTINO DE VIAGEM DO
DEFICIENTE VISUAL QUANDO ESTÁ A LAZER

A tomada de decisão do consumo de turismo por pessoas com deficiência é um processo
sequencial, constituído de escolhas sobre diferentes aspectos da viagem (Decrop & Snelders,
2005; Devile, 2014; Sirakaya & Woodside, 2005), que são feitas depois que a decisão genérica
de viajar já foi tomada.
Com o objetivo de identificar que fatores influenciam a escolha do destino de viagem do
deficiente visual, quando está a lazer, optou-se por assumir que eles utilizam a abordagem de
conjunto de escolhas (Sirakaya & Woodside, 2005) para, a partir de informações coletadas,
realizar escolhas até a definição final do destino (Saito & Strehlau, 2018).
Para mapear de maneira ampla esses fatores, foram considerados os elementos que
motivam a escolha, os facilitadores, os inibidores do consumo turístico, a influência da
informação e da comunicação na seleção do destino. Dessa forma, entende-se que será atendida
a recomendação de diferentes autores pesquisados de se analisar o fenômeno como um todo,
considerando-se a experiência completa e não apenas as questões relacionadas à acessibilidade,
incluídos aí os aprendizados de viagens anteriores (Blichfeldt & Nicolaisen, 2011).
A figura a seguir20 ilustra a relação entre os elementos estudados neste trabalho.

20

Detalhes dos motivadores, facilitadores, inibidores e informação e comunicação do destino podem ser vistos nos
apêndices B, C, D e E.
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Figura 13- Mapa relacional dos fatores que influenciam a escolha do destino

Fonte: Autora (2020)
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Percebeu-se que as motivações são a causa principal da escolha, sendo a busca de
informações e análise da comunicação do destino parte importante do processo, reforçando as
motivações já existentes. Os facilitadores e inibidores, elementos que se contrapõem e se
complementam, muitas vezes, complementam-se, não podem ser dissociados do todo. Os
facilitadores fortalecem os motivadores, enquanto os inibidores, se não combatidos na fase de
planejamento da viagem pela informação do destino, enfraquecem os motivadores.
Há de se pontuar, porém, que nem todos os constructos estudados até o momento
influenciam propriamente a escolha do destino: alguns podem influenciar a decisão de viajar;
outros, a experiência vivida no destino, e há aqueles que vão influenciar em mais de um aspecto.
Antes de separar os constructos pela influência que exercem, é pertinente que se faça uma
discussão mais detalhada de cada um dos elementos integrantes do esquema acima. Os dados
apresentados nas próximas tabelas irão comparar os inibidores, facilitadores, motivações e
elementos da comunicação e informação do destino, dentro de cada categoria de entrevistado,
justificando-se o mapa relacional dos fatores que influenciam na escolha do destino por pessoas
com deficiência visual.

5.2.1 Inibidores do consumo turístico

Os inibidores podem ser entendidos como elementos que limitam a participação dos
indivíduos nas atividades turísticas, devendo, portanto, ser considerados no momento do
levantamento dos fatores que influenciam e escolha do destino turístico. Para realização desta
pesquisa, utilizou-se como base o modelo conceitual elaborado por Devile (2014), acrescido de
elementos trazidos por Faria e Motta (2013) e Kong e Loi (2017).
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Tabela 23: Inibidores do consumo turístico para os diferentes grupos de deficientes visuais

Inibidores Intrapessoais
I. Intra. Cão-guia (Gr=14)
I. Intra. Competência social
(Gr=0)
I. Intra. Dependência
psicológica (Gr=3)
I. Intra. Experiências turísticas
anteriores (Gr=2)
I. Intra. Questões pessoais
(Gr=4)
Inibidores Interpessoais
I. Inter. Atitude de terceiros
(Gr=7)
I. Inter. Contexto familiar
(Gr=0)
I. Inter. Dependência de
terceiros
I. Inter. Não-conhecimento de
terceiros (Gr=15)
Inibidores Estruturais
I. E. Atrativos e serviços (Gr=9)
I. E. Custos acrescidos (Gr=1)
I. E. Hospedagem (Gr=1)
I. E. Indisponibilidade
financeira (Gr=4)
I. E. Informação (Gr=3)
I. E. Mão de obra (Gr=21)
I. E. Regras e regulamentos
(Gr=3)
I. E. Serviços e materiais de
apoio (Gr=4)
I. E. Sites não ou pouco
acessíveis (Gr=9)
I. E. Transportes (Gr=9)

Deficiência
Congênita
(Gs=114)
Na

Deficiência
Adquirida
(Gs=112)
Na

Baixa
Visão
(Gs=89)
Na

Proprietários de
Cão-Guia
(Gs=123)
Na

3
0

3
0

0
0

4
0

0

1

1

0

1

1

0

1

1

1

2

1

1

3

0

2

0

0

0

0

0

3

3

1

4

3

1

5

2
0
0
2

2
1
1
1

3
0
0
1

3
1
1
1

0
5
1

0
4
1

2
2
0

0
5
1

1

0

2

0

2

2

1

1

1

1

0

0

Fonte: Autora (2020).
Na = número de entrevistados (absoluto)
Gs = quantidade de citações que fazem parte deste grupo
Gr = quantidade de citações que receberam codificação no Atlas TI (magnitude)
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Os resultados obtidos nas entrevistas, de forma geral, ratificam os principais achados dos
estudos acima referenciados, quais sejam: os inibidores intrapessoais são pouco significativos,
há a valorização dos inibidores interpessoais relacionados às barreiras sociais que a deficiência
impõe (necessidade de terceiros e não-conhecimento de terceiros) e as barreiras físicas são
menos impactantes do que para pessoas com outros tipos de deficiência como, por exemplo, os
cadeirantes. Há, entretanto, a indicação de que algumas barreiras estruturais precisam ser
vencidas, sendo a qualificação da mão de obra a principal delas. Esses pontos são os mais
referidos na literatura e foram confirmados nesse estudo.
A pesquisa identificou alguns aspectos que diferem do conteúdo encontrado na literatura
e que merecem ser discutidos.
Em primeiro lugar, os inibidores competência social (Devile, 2014) e contexto familiar
(Devile, 2014; Kong & Loi, 2017), reportados nos estudos referenciados, não apareceram no
discurso dos entrevistados. A justificativa provavelmente está relacionada ao perfil dos
indivíduos: em sua grande maioria, são pessoas com independência física e financeira, inseridas
no mercado de trabalho e que, por isso, desenvolvem cotidianamente a capacidade e
disponibilidade de interação com outras pessoas (competência social); além disso, vivem em
um contexto familiar onde há predisposição e interesse por viagem, o que, de certa forma, serve
como elemento motivador e encorajador dessa prática.
No que se refere aos inibidores estruturais, o maior peso também foi dado à questão dos
atrativos e serviços, mas o foco de crítica não estava necessariamente relacionado às barreiras
físicas, como apontam Devile (2014) e Faria e Mota (2013). Os entrevistados apontaram que é
inibidor o atributo dos atrativos e serviços, ou seja, as características que ele apresenta e que
podem despertar mais ou menos interesse de participação: um destino considerado muito visual
não despertará muito interesse; a visita a uma exposição museológica pode facilmente ser
substituída por atividade com maior demanda de esforço físico, por exemplo.
Ainda no que se refere a inibidores, o estudo ressaltou a influência de um fator pouco
valorizado na literatura: a indisponibilidade financeira. Devile (2014) e Faria e Mota (2013)
entendem que a questão financeira é um fator que permeia a escolha de qualquer viajante, mas
este estudo mostrou que, para os deficientes visuais, é uma questão relevante, uma vez que
tendem a escolher hotéis mais centrais, deslocam-se em veículos privados, buscam suporte de
guias para realização dos passeios, e tudo isso acaba encarecendo o custo final da viagem.
Por fim, ainda em relação aos inibidores, a maior contribuição está na identificação de
um fator não percebido na literatura: o cão-guia. Se, por um lado, ele dá autonomia e segurança
para que o DV viaje sem companhia, por outro lado, as decisões de consumo estão intimamente
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relacionadas ao bem-estar do animal, razão pela qual optou-se por inseri-lo como um inibidor
intrapessoal.

5.2.2 Facilitadores do consumo turístico

Passando agora para a análise dos facilitadores como fator de escolha do destino turístico,
buscou-se identificar que condições dos próprios entrevistados encorajavam-nos a escolher um
destino de viagem. Utilizou-se como base o modelo conceitual elaborado por Devile (2014),
acrescido de elementos trazidos por Raymore (2002), conforme detalha a tabela que segue.
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Tabela 24: Facilitadores do consumo turístico para os diferentes grupos de deficientes visuais

Deficiência Deficiência

Baixa

Proprietários

Congênita

Adquirida

Visão

de Cão-Guia

(Gs=114)

(Gs=112)

(Gs=89)

(Gs=123)

Na

Na

Na

Na

3

1

2

1

2

1

1

1

1

2

5

3

2

1

2

1

F. Inter. Atitudes de terceiros
(Gr=6)
F. Inter. Companhia (Gr=17)

3

1

1

2

4

5

3

5

F. Inter. Estímulo familiar
(Gr=0)
F. Inter. Interação com
profissionais (Gr=21)
Facilitadores Estruturais

0

0

0

0

5

2

2

5

F. E. Acessibilidade (Gr=15)

2

3

5

4

F. E. Benefícios financeiros
para deficientes (Gr=1)
F. E. Custo acessível (Gr=8)

0

1

0

1

2

2

1

2

F. E. Deslocamento/mobilidade
na cidade (Gr=4)
F. E. Diversidade de atrações
(Gr=8)
F. E. Informação (Gr=5)

2

0

1

1

2

2

2

2

0

4

0

3

F. E. Local de hospedagem
(Gr=12)

5

2

3

4

Facilitadores Intrapessoais
F. Intra. Aceitação da
deficiência (Gr=10)
F. Intra. Experiências turísticas
anteriores (Gr=5)
F. Intra. Familiaridade com o
lugar (Gr=8)
F. Intra. Vida ativa (Gr=5)
Facilitadores Interpessoais

Fonte: Autora (2020).
Na = número de entrevistados (absoluto)
Gs = quantidade de citações que fazem parte deste grupo
Gr = quantidade de citações que receberam codificação no Atlas TI (magnitude)
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Os resultados obtidos nas entrevistas, de forma geral, ratificam os principais achados dos
estudos de Devile (2014) e Raymore (2002), principalmente no que diz respeito à
complementaridade entre inibidores e facilitadores.
A aceitação da deficiência e a experiência adquirida em viagens anteriores são fatores que
encorajam a tomada de decisão de viagem. Em relação à escolha do destino, especificamente,
identificou-se um facilitador de caráter intrapessoal que complementa as experiências turísticas
anteriores, mas que não foi relatado na literatura: familiaridade com o local visitado. Quanto
mais o local é conhecido, mais seguro o deficiente visual sente-se e, consequentemente, mais
ele se arrisca a ter experiências autônomas.
A interação com profissionais e a disponibilidade de companhia, fatores também
identificados como inibidores, podem, quando acontecem de maneira positiva e satisfatória,
tornarem-se facilitadores importantes para a tomada de decisão de viagem. Essa mesma lógica
poderia ser aplicada ao estímulo familiar, mas, como aconteceu com os inibidores, ele não foi
um item que apareceu no discurso dos entrevistados, provavelmente em razão do perfil destes,
como já justificado.
Para melhorar a experiência no destino, são fatores fundamentais a acessibilidade e o bom
atendimento, materializado pela boa interação com os profissionais do turismo - o que implica
especial atenção à formação desses profissionais, para que possam prestar serviço de qualidade,
focado nas necessidades específicas desses turistas. De forma geral, esses itens não parecem ser
fator fundamental na escolha, mas são diferenciais no momento da vivência.
Por fim, ainda em relação aos facilitadores estruturais, mais uma vez identificaram-se
elementos não encontrados na literatura: benefícios financeiros gerados pela condição da
deficiência; custo acessível e hospedagem.
Ratificando a importância da sinalização da questão financeira como um inibidor
estrutural a ser incorporado aos modelos de estudo, aparecem como facilitadores o custo
acessível e os benefícios financeiros gerados pela condição da deficiência. O primeiro item, por
si só, já é bastante elucidativo: mesmo demandando serviços de uma qualidade superior, os
valores precisam estar de acordo com a disponibilidade financeira do deficiente visual. Em
relação aos benefícios, quando eles conseguem fazer uso do que a lei garante, como, por
exemplo, gratuidade ou valor descontado na passagem do acompanhante, percebe-se o aumento
da predisposição para viagens, inclusive para destinos que, de outra forma, não seriam
compatíveis com a capacidade financeira.
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5.2.3 Motivadores do consumo turístico

Não se pode pensar a escolha de um destino sem que se considere a motivação que
desencadeia o processo de decisão. Normalmente, a motivação acontece quando um indivíduo
quer satisfazer uma necessidade e precisa, então, tomar uma atitude. Essa atitude, geral mas não
exclusivamente, materializa-se na compra de bens e serviços (Goossens, 2000) e é apenas uma
das variáveis que contribuem para explicar o consumo turístico.
Utilizou-se como base para este estudo o modelo denominado Push and Pull (Crompton,
1979), referência quando se estudam as motivações turísticas relacionadas ao lazer. Esse
modelo foi validado por Shi et al. (2012), em um estudo com deficientes físicos que indicou
motivações similares entre os turistas com deficiência e sem deficiência; o trabalho também
identificou motivações exclusivas, relacionadas à deficiência. Embora o público pesquisado
não fosse deficiente visual, os resultados apresentados podem ser assumidos como aplicáveis
em trabalhos que os estudem e, por isso, compuseram o esquema conceitual proposto na
presente pesquisa.
Enriqueceu-se o modelo Push and Pull com a inclusão dos fatores hedônicos, que levam
os turistas a decidirem sair de casa para ir até um destino que ofereça os benefícios desejados
(Goossens, 2000; Moscardo et al., 1996), conforme detalha a tabela a seguir:
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Tabela 25: Fatores motivadores do consumo turístico para os diferentes grupos de deficientes visuais

Deficiência

Deficiência

Baixa Visão

Proprietários

Congênita

Adquirida

(Gs=89)

de Cão-Guia

(Gs=114)

(Gs=112)

Na

(Gs=123)

Na

Na

2

1

1

1

F. M. PUSH. Aventura/risco (Gr=4)

1

3

0

3

F. M. PUSH. Conscientização da

0

1

0

0

F. M. PUSH. Do it Today (Gr=1)

0

0

1

0

F. M. PUSH. Educação (Gr=4)

1

0

3

1

F. M. PUSH. Estar em ambiente

2

0

3

1

0

1

0

1

0

1

0

1

F. M. PUSH. Independência (Gr=10)

3

2

1

3

F. M. PUSH. Interação social (Gr=3)

1

0

1

1

F. M. PUSH. Novidade (Gr=3)

1

1

1

2

F. M. PUSH. Prestígio (Gr=1)

0

0

1

0

F. M. PUSH. Regressão (Gr=0)

0

0

1

0

F. M. PUSH. Relaxamento (Gr=4)

1

1

0

1

F. M. PULL. Acessibilidade (Gr=8)

3

2

1

5

F. M. PULL. Atividades (Gr=29)

4

3

2

4

F. M. PUSH. Sentir-se seguro (Gr=9)

3

0

4

2

F. H. Emoções (Gr=4)

0

3

0

1

F. H. Imaginário (Gr=22)

4

3

5

5

Na

Fatores Push
F. M. PUSH. Aprimoramento de
relações (Gr=5)

sociedade (Gr=2)

natural (Gr=5)
F. M. PUSH. Exploração do Self
(Gr=1)
F. M. PUSH. Fuga do cotidiano
(Gr=1)

Fatores PULL

Fatores Hedônicos

Fonte: Autora (2020)
Na = número de entrevistados (absoluto)
Gs = quantidade de citações que fazem parte deste grupo
Gr = quantidade de citações que receberam codificação no Atlas TI (magnitude)
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Prioritariamente, o que leva os turistas deficientes visuais entrevistados a saírem de casa
(fatores push) são a vontade de aprimorar relações e a sensação de independência. Esse achado
justifica-se pelo perfil dos entrevistados que demonstram aceitação da deficiência,
independência e, de certa forma, um traço de personalidade mais predisposta a lidar com
obstáculos, facilitando a propensão de viajar.
Percebe-se, no discurso da maioria dos entrevistados, a manifestação de atitudes
positivas, principalmente em relação a conhecer novas culturas, vivenciar novas experiências
(mesmo que, de certa forma, isso traga riscos) e aprender coisas diferentes.
Essa postura levou à identificação de um motivador que não foi identificado na literatura:
conscientização da sociedade. Interessante perceber que muitos entrevistados relatam que se
sentem protagonistas na mudança da sociedade frente à deficiência. Eles entendem que se expor
em uma viagem e estar em contato com pessoas em situações pouco convencionais faz com que
consigam, ao mostrar suas dificuldades, expectativas e necessidades, educar a sociedade para o
trato com aquilo que é diferente.
Um segundo motivador não identificado na literatura diz respeito aos atributos do destino:
sentir-se seguro. Os entrevistados afirmam que, ao sentirem-se seguros em ir para determinado
lugar, sentem-se mais propensos a tomar essa decisão.
5.2.4 Informação e comunicação do destino
A busca de informações é considerada crucial no processo de escolha de destinos
turísticos. Se, para o turista sem limitação, pesquisar os atributos e ter informações sobre o
destino já é importante, para o deficiente visual, que precisa prever e antecipar os
acontecimentos que possam colocá-lo em risco, esse fator é ainda mais determinante (Darcy et
al., 2011; Eichhorn & Buhalis, 2011; Ray & Ryder, 2003).
As necessidades de informação integram diferentes dimensões que passam pela qualidade
da informação, fontes existentes, instrumentos de comunicação utilizados (Devile, 2014),
conforme detalha a tabela que segue.
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Tabela 26: Aspectos relevantes relacionados à comunicação e informação do destino para os diferentes grupos de
deficientes visuais

Deficiência Deficiência

Baixa

Proprietários

Congênita

Adquirida

Visão

de Cão-Guia

(Gs=114)

(Gs=112)

(Gs=89)

(Gs=123)

Na

Na

Na

Na

0

1

1

0

Atributos do destino (Gr=9)

2

3

2

4

Internet (Gr=7)

6

2

0

4

Qualidade da informação

0

2

1

1

5

3

1

5

Acessibilidade das fontes de
informação (Gr=2)

(Gr=3)
Referência de terceiros
(Gr=12)
Fonte: Autora (2020).
Na = número de entrevistados (absoluto)
Gs = quantidade de citações que fazem parte deste grupo
Gr = quantidade de citações que receberam codificação no Atlas TI (magnitude)

Um achado importante deste trabalho diz respeito à referência de terceiros. Embora na
literatura seja dada ênfase ao papel da internet como fonte de busca de informação e instrução
(Macedo & Sousa, 2019; Reinaldi et al., 2011; UNWTO, 2016b), a própria limitação em
relação à acessibilidade de muitos sites, que não cumprem as diretrizes de acessibilidade
vigentes, torna o papel de amigos e conhecidos muito importante, no momento de se buscar
informação.
A grande maioria dos entrevistados fez referência à importância dada aos depoimentos
que colhem com pessoas próximas – se estas forem deficientes visuais, as informações terão
ainda maior relevância -, no momento de escolher o destino de viagem.

No caso dos

Proprietários de Cão-guia, inclusive, a participação em grupos de discussão e troca de
experiências reforça ainda mais esse aspecto.

5.3 EXISTÊNCIA DE HIERARQUIA ENTRE OS FATORES QUE DETERMINAM A
ESCOLHA DE UM DESTINO TURÍSTICO

Após a análise do conteúdo das entrevistas realizadas, ficou claro que, além dos aspectos
relacionados ao nível de aceitação da deficiência e às características pessoais que predispõem
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o consumo turístico, os inibidores, facilitadores, motivadores e a informação do destino são
fatores que podem determinar a escolha do destino, o ato de viajar propriamente dito e a
experiência que se tem no local, sem que, a priori, tenha sido possível a identificação de
hierarquia entre eles. Mas, embora não tenha sido possível a definição de uma hierarquia, foi
possível perceber que nem todos os constructos apresentados até o momento relacionam-se de
forma direta com o tema central deste estudo.
Finda a discussão dos resultados, que forneceu um panorama detalhado sobre o processo
de consumo turístico e a escolha de destinos turísticos por deficientes visuais, apresenta-se o
mapa relacional dos fatores que influenciam a decisão de viagem, a escolha do destino e a
experiência vivida pelo turista (Apêndice F). E, sendo objeto desta dissertação apenas a análise
a partir da óptica da escolha do destino, a discussão do mapa será feita sem que se considere a
relação dos constructos apresentados com a decisão de viajar e a experiência do destino, pontos
que poderão ser aprofundados em estudos futuros.

Figura 14- Mapa relacional dos fatores que influenciam a escolha do destino e a experiência vivida pelo turista
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Fonte: Autora (2020).
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Uma vez que a decisão de viajar já foi tomada, o primeiro ponto que está associado à
escolha do destino é a autonomia de viagem. Os entrevistados relatam que, quando estão
sozinhos, tendem a ser mais cautelosos na escolha e mais precisos e detalhistas no
planejamento. Há diferença, também, quando os acompanhantes são videntes. Neste caso, a
escolha é mais fácil e praticamente desconsidera os inibidores estruturais que possam surgir.
O cão-guia é causa da escolha do destino. Seu bem-estar, suas necessidades, a aceitação
dos animais em hotéis e atrativos são razões que podem inviabilizar determinada cidade.
Analisando-se agora as estratégias de coping, percebe-se que o auxílio de terceiros, a
mudança de produtos e serviços e o planejamento das ações estão associados ao processo de
escolha. Saber que vai poder contar com o auxílio de uma pessoa, quando estiver no destino,
faz com que o DV sinta-se seguro para fazer a viagem, se estiver sozinho ou se for a um local
desconhecido. Os locais que propiciam maior oferta de produtos e serviços são potencialmente
elegíveis porque, muitas vezes, o DV opta por trocar um passeio em grupo por um passeio
exclusivo, por exemplo, por desejar vivenciar a experiência com mais tranquilidade, realizando
as atividades no tempo que considera confortável, em razão de suas limitações. E, por fim, o
tempo disponível e as condições para planejar a viagem podem definir se ela será regional,
nacional ou internacional. Complementarmente, a busca por informações é parte do processo
de escolha do destino porque, sem ela, o planejamento não acontece.
São facilitadores associados à escolha do destino: (1) benefícios financeiros para
deficientes; (2) experiências turísticas anteriores; (3) companhia; e (4) familiaridade com o
lugar. Os entrevistados reportam que, quando conseguem ter acesso a benefícios em virtude da
deficiência, há reversão no tipo de consumo feito: por exemplo, se a passagem aérea do
acompanhante é fornecida com desconto, o destino escolhido pode ser mais distante do ponto
de origem. As experiências turísticas anteriores e a maturidade de viagem que elas
proporcionam acabam refletindo nas próximas escolhas, dessa forma, destinos que tenham
similaridade com experiências positivas ganham pontos na disputa. De certa maneira, a lógica
é a mesma, quando se pensa na familiaridade com o lugar. E ter companhia pode proporcionar
uma escolha “mais ousada” ou favorecer destinos, enquanto estar sozinho pode ser impeditivo
ou perigoso.
São parte do processo de escolha do destino os facilitadores: (1) informação; (2)
diversidade de atrações; e (3) acessibilidade. Nos três casos, a decisão não ocorre sem que esses
fatores tenham sido considerados. Destinos com abundância de informação facilitam o
planejamento da viagem, item fundamental para o público estudado. Ter diferentes tipos de
atração proporcionando variedade de escolha é um facilitador bastante valorizado, isso porque,
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como a parte visual do turismo não é acessível ao DV, poder ter diferentes vivências e
experiências é um diferencial importante. Como complemento, se a acessibilidade estiver
presente, o destino torna-se ainda mais interessante, porque vai melhor a experiência a ser
vivida.
Em contraposição aos facilitadores, estão os seguintes inibidores associados à escolha do
destino: (1) indisponibilidade financeira; (2) custos acrescidos; (3) dependência de terceiros;
(4) experiências turísticas anteriores; e (5) serviços e materiais de apoio. Se o aspecto financeiro
já havia aparecido como um facilitador da viagem, novamente ele é pontuado, agora, como um
item relevante pois, quando relacionado ao destino, se há indisponibilidade financeira ou se os
custos são elevados a ponto de inviabilizar os serviços e produtos necessários em função da
deficiência, busca-se outra opção. Se as experiências turísticas anteriores e a maturidade de
viagem que proporcionam refletem positivamente nas escolhas, o oposto também acontece:
destinos que tenham similaridade com experiências negativas, perdem pontos na disputa. De
certa forma, a lógica é a mesma quando se pensa na dependência de terceiros e nos serviços e
materiais de apoio; depender de terceiros para realizar uma atividade no local ou não ter à
disposição serviços e materiais de apoio essenciais ao DV podem inviabilizar um local e ser o
fator que defina a escolha de outro.
São parte do processo de escolha do destino os inibidores: (1) custo acessível; (2) regras
e regulamentos; e (3) questões pessoais. Estar confortável com o valor pago, saber que regras e
regulamentos existentes não prejudicarão sua experiência (principalmente para quem tem cãoguia) e questões pessoais como doenças, por exemplo, são fatores que compõem o processo de
decisão.
Em relação aos motivadores, percebe-se que, ainda que alguns fatores tenham sido
classificados, no modelo de Crompton (1979), como push, ou seja, prioritariamente
influenciem na decisão de viajar, porque estão relacionados aos aspectos psicossociais do DV,
eles também estão associados à escolha do destino. São eles: (1) regressão; (2) prestígio; (3)
aventura/risco; (4) relaxamento; e (5) estar em ambiente natural. Dependendo do/s motivador/es
que estiver/em influenciando o DV, há locais mais propícios para que essa necessidade seja
satisfeita - quem quer relaxar, por exemplo, tende a buscar uma cidade mais tranquila ao invés
de um grande centro urbano.
Os motivadores pull, por estarem relacionados aos atributos do destino propriamente dito,
são também parte do processo de escolha. O DV irá considerar se a cidade para a qual pretende
viajar faz com que ele: (1) se sinta seguro; (2) tenha atividades com as quais se identifica; e (3)
tem acessibilidade.
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São causas da escolha do destino, ainda, os motivadores hedônicos emoções e imaginário,
por serem aqueles que iniciam ou despertam a necessidade de se conhecer determinado lugar
(Goossens, 2000; Moscardo et al., 1996).
Dentre os fatores relacionados à informação e comunicação do destino, a referência de
terceiros é causa da escolha. Se um local não for recomendado por um terceiro, principalmente
se ele tiver deficiência, muito provavelmente o potencial turista irá rejeitá-lo. Como o processo
de busca de informações é etapa importante do planejamento da viagem, os demais fatores
relacionados à informação e comunicação do destino - a saber: qualidade da informação,
acessibilidade das fontes de informação e atributos do destino - fazem parte do processo de
escolha.

5.4 A EXISTÊNCIA DE SERVIÇOS E ATRATIVOS TURÍSTICOS ADAPTADOS COMO
DETERMINANTES NA ESCOLHA DE UM DESTINO TURÍSTICO

Todos os turistas desejam viver experiências únicas e adaptadas a suas necessidades,
tendo o direito a desfrutar o turismo sem obstáculos (UNWTO, 2016a). Sendo assim, parece
fundamental que as cidades tenham produtos e serviços voltados para todos os públicos,
considerando as diferenças entre as inúmeras deficiências e incapacidades existentes (Darcy et
al., 2011).
Sendo o turismo uma atividade cujo impacto visual é parte importante da experiência,
entender que outros elementos levam o deficiente visual a criar expectativas de consumo passou
a ser um objetivo também perseguido por este estudo. Especificamente, buscou-se levantar se
a existência de serviços e atrativos turísticos adaptados eram determinantes na escolha do
destino ou se a experiência que se tinha expectativa de vivenciar em determinado local seria
esse fator decisivo para o consumo. Os resultados estão apresentados na tabela a seguir.
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Tabela 27: Acessibilidade e experiência como fatores determinantes na escolha do destino turístico

Deficiência

Deficiência

Baixa

Proprietários de

Congênita

Adquirida

Visão

Cão-Guia

(Gs=114)

(Gs=112)

(Gs=89)

(Gs=123)

Na

Na

Na

Na

Acessibilidade (Gr=3)

0

1

1

1

Experiência no Destino (Gr=10)

3

4

2

3

Ambos (Gr=6)

1

0

2

1

Fonte: Autora (2020).
Na = número de entrevistados (absoluto)
Gs = quantidade de citações que fazem parte deste grupo
Gr = quantidade de citações que receberam codificação no Atlas TI (magnitude)

Para a grande maioria dos entrevistados, a experiência é o fator determinante na escolha;
isso não quer dizer, entretanto, que a acessibilidade seja dispensável, pelo contrário, ela é um
aspecto importante para que a experiência no destino seja mais intensa e possa ser mais bem
aproveitada. E, mesmo havendo diferença de opinião entre os grupos, entende-se que os
motivos que podem justificar este achado encaixam-se nos diversos perfis entrevistados.
Em primeiro lugar, está a própria limitação imposta pela deficiência. A pessoa com
deficiência visual não tem, em princípio, restrições físicas que a impeçam de utilizar instalações
que um indivíduo sem limitação usaria – o que não acontece, por exemplo, com um cadeirante
-, sendo assim, a acessibilidade física torna-se fator menos relevante do que as atividades a
serem executadas no destino.
Outro ponto que ajuda a entender o porquê de a acessibilidade não ser tão importante no
momento da escolha está no fato de, na ausência de quesitos de acessibilidade como, por
exemplo, um cardápio em braile, o acompanhante do DV ou o próprio funcionário do
estabelecimento poderem explicar as opções disponíveis, proporcionando o consumo. Ressaltase, aqui, que o preparo e o treinamento dos profissionais que interagem com esse público é o
diferencial que fará a experiência mais ou menos agradável.
Por fim, a aceitação da deficiência, a forma como os entrevistados sentem-se aptos a
enfrentar os inibidores do consumo turístico, o fato de a maioria deles ter uma vida ativa,
trabalhar e cobrar seu papel como consumidor ativo e responsável por suas escolhas tornam a
experiência vivida um fator bastante valorizado e que se sobrepõe à acessibilidade propriamente
dita.
Para concluir este capítulo e tendo em conta os objetivos traçados inicialmente, julga-se
que foi possível cumprir o que havia sido proposto:
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1.

O comportamento dos diferentes grupos de deficientes visuais não é homogêneo, o
que reforça a importância de terem sido analisados separadamente e, depois,
comparados.

2.

A escolha do destino turístico pelo deficiente visual é um processo múltiplo,
influenciado pelas características pessoais, maturidade como turista, habilidade para
lidar com os inibidores e facilitadores do consumo, motivações para realização da
viagem e acesso à informação e comunicação do destino. Para aqueles que têm cãoguia, o animal é causa de muitas escolhas.

3.

Não foi possível estabelecer uma hierarquia entre todos os fatores identificados como
influenciadores da decisão mas, a partir dos constructos encontrados na literatura e
de alguns achados da pesquisa, pode-se perceber que uma parte deles influencia a
decisão de viajar; outra parte, a escolha do destino e outra, ainda, a experiência vivida
durante a viagem.

4.

Para o deficiente visual, a acessibilidade não é fator decisivo na escolha do destino.
Sem dúvida, ela é um requisito importante, porque melhora a experiência, mas não
define, para a maioria dos entrevistados, o local de viagem.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU, 1948) garante a todas as pessoas
o direito ao repouso e ao lazer, a horas limitadas de trabalho e a férias remuneradas,
assegurando, ainda, duas condições essenciais para o consumo de produtos turísticos: tempo e
dinheiro.
Partindo-se do pressuposto de que viajar é proporcionar qualidade de vida, e todo e
qualquer cidadão tem o direito de acesso a produtos, serviços e destinos que atendam a suas
demandas específicas, o turismo como atividade econômica e social deve ser acessível,
inclusivo e, portanto, universal, acolhendo igualmente pessoas com ou sem deficiência.
Como para qualquer indivíduo, as viagens de lazer representam, para as pessoas com
deficiência, uma oportunidade de sair da rotina e se recompor do desgaste do cotidiano. Porém,
pelas barreiras sociais impostas, pela escassez de mão de obra preparada para lidar com esse
público e pelo pequeno percentual de espaços acessíveis, percebe-se que o turismo é uma das
áreas em que parece haver pouca participação das pessoas com deficiência.
O modelo social da deficiência credita ao ambiente e à sociedade - sem negar o
comprometimento do indivíduo com deficiência - a responsabilidade pela incapacidade desse
sujeito, porque são as atitudes hostis, o preconceito e a discriminação que impedem o deficiente
da plena participação social.
Para evitar que esse quadro se perpetue, são necessários estudos, como este que foi
apresentado, a fim de que se conheça a necessidade de tais consumidores, suas expectativas e
seus desejos, de modo que se forneçam ao mercado informações úteis para o desenvolvimento
de produtos e serviços adequados, contribuindo para o desenvolvimento turístico socialmente
responsável, inclusivo e universal, como prega a Organização Mundial do Turismo.
Embora, nas últimas décadas, o crescimento da produção científica relacionada ao
turismo, nas diferentes áreas de conhecimento, tenha sido significativo, pouco ainda se produz
a respeito do turista com deficiência e, menos ainda, sobre o deficiente visual e o turismo, razão
pela qual os resultados aqui apresentados ganham notoriedade.
Além da escassez de dados sobre o DV e a atividade turística, outro ponto que motivou o
desenvolvimento da presente pesquisa foi acreditar que, apenas se conhecendo os fatores que
influenciam a escolha e o processo de compra deste público específico, será possível
desenvolver opções de consumo turístico adequadas.
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Sendo assim, estruturou-se o trabalho para que se respondesse ao seguinte problema de
pesquisa: quais fatores influenciam a escolha do destino de viagem do deficiente visual quando
está a lazer?
Foram, ainda, objetivos específicos desta dissertação: entender se a existência de serviços
e atrativos turísticos adaptados são determinantes na escolha do destino turístico; identificar se
existe hierarquia entre os fatores que determinam a escolha de um destino turístico; perceber
diferenças de comportamento entre os deficientes visuais que perderam a visão ao longo da
vida, aqueles que nunca foram videntes e os que apresentam baixa visão.
A participação das pessoas com deficiência na atividade turística é resultado da interação
de diferentes fatores de contexto pessoal, social e turístico, que facilitam ou dificultam sua
efetiva concretização. Por isso, a construção do modelo referencial que suportou este estudo
fundamentou-se na identificação dos facilitadores, inibidores e motivadores do consumo
turístico, agregando-se, ainda, as questões relacionadas à informação e comunicação do destino.
Os resultados alcançados apresentam contribuições teóricas importantes para o
aprimoramento da discussão e a compreensão do comportamento turístico das pessoas com
deficiência visual.
Em primeiro lugar, comprovou-se que o estágio de aceitação da deficiência e a forma
como o indivíduo está disposto a enfrentar as barreiras que o consumo turístico lhe impõe
determinam os fatores que influenciam a escolha do destino, ratificando achados de estudos
anteriores, com destaque para Devile (2014).
Adicionalmente, os achados identificaram que há diferença de comportamento nos grupos
estudados e cabe aqui destaque para a necessidade de criação de um grupo adicional, que não
havia sido previsto em função da inexistência de referências na literatura pesquisada: os
Deficientes Visuais Proprietários de Cão-guia. O comportamento desse grupo é fortemente
influenciado pela presença do animal na viagem, tendo sido, por isso, analisado separadamente.
Embora não tenha sido possível estabelecer uma hierarquia entre todos os fatores
identificados como influenciadores da decisão, uma terceira contribuição teórica veio da
identificação de que os inibidores, facilitadores, motivadores e a informação do destino são
fatores que podem determinar a escolha do destino, mas também o ato de viajar propriamente
dito e a experiência que se tem no local. A construção do mapa relacional (Apêndice F) ilustra
como esses elementos estão interconectados oferecendo a oportunidade de estudos futuros
sobre o tema.
A última contribuição teórica diz respeito à identificação de novos elementos a serem
considerados como facilitadores do consumo turístico (benefícios financeiros em decorrência
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de deficiência, custo acessível, localização da hospedagem, familiaridade com o destino), como
inibidores do consumo turístico (cão-guia e indisponibilidade financeira ) e como motivadores
desse consumo (educação da sociedade), complementando-se os estudos realizados por Devile
(2014), Faria e Motta (2013), Kong e Loi (2017), Crompton (1979) e Shi et al. (2012).
Gerencialmente, gestores públicos e empresários poderão beneficiar-se dos resultados
apresentados neste estudo, seja na construção de políticas públicas inclusivas para o turismo,
seja na melhoria dos produtos e serviços oferecidos a esse público. Nesse sentido, entender que
para o deficiente visual a acessibilidade não é fator decisivo na escolha do destino mas, sim,
um requisito importante porque melhora a experiência é um insight para pensar de que forma o
serviço está sendo prestado e como o produto vendido está sendo vivenciado pelo turista com
deficiência visual que o está comprando.
Uma segunda contribuição gerencial deste estudo está na ressalva da importância que a
mão de obra qualificada tem no atendimento das necessidades e expectativas desses indivíduos.
A percepção de qualidade inicia-se no momento da busca de informação, que, quando feita por
internet, deve encontrar um site totalmente acessível ou, na maioria das vezes, quando é via
telefone, requer atenção e apresentação minuciosa dos serviços.
E essa ação deve continuar durante a estada, com a presença próxima e constante, mas
não invasiva, dos funcionários, que precisam estar disponíveis e ser pacientes, para dar
informações detalhadas dos serviços e produtos oferecidos; sendo, ainda, complementada pelo
conhecimento que os agentes do turismo devem ter das necessidades diferentes de cada tipo de
turista com deficiência. O que serve para um cadeirante, muitas vezes não é adequado para um
deficiente visual. No universo das deficiências visuais, são muitas as realidades: uma pessoa
com baixa visão demandará adequações não necessárias, provavelmente, para um deficiente
visual congênito. Conhecer os diretos e a legislação existente, principalmente em relação ao
cão-guia é outro ponto bastante importante.
Embora se julgue que este trabalho tenha produzido contributos inovadores para a
pesquisa em turismo, tem-se consciência de que há alguns limitadores que devem ser
ressaltados.
Devido ao número de participantes e pela natureza exploratória do estudo, os resultados
podem não ser aplicados a todos os tipos de deficientes visuais.
A dinâmica financeira e econômica da cidade de São Paulo, local de residência dos
entrevistados, pode ser um elemento que cria uma realidade diversa da maioria dos deficientes
visuais: não se questiona o fato de que viver em São Paulo facilita a integração social, a busca
por oportunidade de trabalho e obriga o indivíduo a ser mais independente.
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No entanto, independentemente de tais limitações e frente às contribuições produzidas,
entende-se que os resultados apresentados podem sustentar futuras investigações, no âmbito da
análise do comportamento de consumo turístico das pessoas com deficiência visual.
Em relação aos diferentes grupos de entrevistados, um primeiro estudo sugerido diz
respeito às pessoas com baixa visão. Sendo o único grupo que possui resíduo visual, seria
interessante investigar se há influência na construção dos motivadores hedônicos e perceber de
que forma isso pode influenciar no momento da escolha.
Tendo sido objeto desta dissertação apenas a escolha do destino, seria interessante
direcionar um novo estudo dos inibidores, facilitadores, motivadores e comunicação do destino
na decisão de viajar, elementos que apareceram durante a discussão dos resultados, mas não
foram considerados.
Num âmbito mais geral, seria interessante aprofundar o entendimento da experiência do
turista com deficiência visual no destino. Em relação a esse tópico seria possível utilizar o
mesmo modelo referencial desenhado para este trabalho ou identificar elementos que sejam
responsáveis por proporcionar experiências positivas.
Por fim, outra linha de investigação que poderia aprofundar o conhecimento da relação
entre turismo e deficiência seria replicar estes estudos em outros estados brasileiros ou, ainda,
diversificar o público, considerando os deficientes auditivos, intelectuais e, até mesmo, pessoas
idosas.
Tendo em conta os objetivos traçados inicialmente, julga-se que foi possível cumprir o
que se havia proposto e espera-se, com esta dissertação, ter contribuído na criação de
conhecimento que servirá de base e inspiração para estudos futuros sobre o tema.
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APÊNDICE A - ROTEIRO DE ENTREVISTAS FINAL

Qualificação do Entrevistado
A. Nome:
B. Gênero:
C. Idade:
D. Escolaridade:
E. Profissão:
F. Estado Civil:
G. Telefone:
H. E-mail:
Parte I – Caracterização dos diferentes respondentes

P.1. O que ocasionou sua deficiência visual?
P.2. Há quanto tempo isso aconteceu?
P.3. Como você se sentiu quando soube da deficiência visual?
P.4. Como você se sente hoje?
P.5. Como convive diariamente com suas limitações?
P.6. Você acredita que a deficiência dificulta as suas decisões de consumo, de forma geral?
P.7. Isso se aplica também ao consumo turístico?
P.8. O que você faz para minimizar suas dificuldades de consumo?
P.9 Algum ponto que gostaria de ressaltar antes de falarmos sobre suas viagens a lazer?
Parte II – Hábitos de consumo turístico
P.10. Você gosta de viajar, quando tem tempo e dinheiro disponíveis? Por quê?
P.11. Com que frequência você costuma viajar a lazer?
P.12. Você gostaria de viajar mais do que viaja? Se sim, por que não o faz?
P.13. Com quem viaja habitualmente?
P.14. Como você organiza a viagem?
Parte III – Escolha de Destino Turístico
P.15. Quem é o responsável por decidir o destino da viagem?
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P.16. Conte como foi o processo de escolha do seu último destino de viagem.
P.17. Essa é a forma que habitualmente você utiliza para decidir para onde vai viajar?
P.18. Até que ponto a deficiência influencia as suas escolhas de destino de viagem?
P.19. O que você considera mais importante e é fator decisivo no momento de escolher um
destino de viagem: ter certeza da acessibilidade nos hotéis, meios de transporte e atrativos
turísticos ou a experiência e os lugares que um determinado destino pode oferecer? Explique
P.20. No seu processo de busca de informações sobre destinos de viagem, o que é determinante
para que você considere que aquele lugar pode ser interessante para visitar?
P.21. Você já escolheu o seu próximo destino de viagem? Por que fez essa escolha?
Parte IV – Barreiras e Facilitadores do Consumo Turístico
P.22. Quais os principais obstáculos que você enfrenta quando viaja?
a. Estruturais (barreiras físicas, falta de informação etc.)
b. Interpessoais (atitudes, falta de estímulo dos outros, falta de companhia)
c. Pessoais (medo, experiências anteriores negativas etc.)
P.23. Algum desses elementos inviabiliza ou já inviabilizou a escolha de um destino de viagem?
P.24. Que fatores você valoriza na escolha do seu destino de viagem?
P.25. Esses fatores são facilitadores do processo de escolha ou existem outros que pesam mais?
P.26. Pensando nos aspectos positivou ou negativos, de todas as viagens que você já fez, qual
foi a mais marcante? Pode detalhar os motivos dessa escolha?
P.27. Por fim, gostaria de acrescentar alguma outra informação que possa contribuir com esse
estudo?
Parte V – Finalização da Entrevista
- Agradecimento pela contribuição.
- Oferecimento dos dados do trabalho, caso seja interessante.
- Questionamento sobre possibilidade de novo contato, caso seja necessário.

(Maria Lúcia Toledo Moraes Amiralian, 2004)
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APÊNDICE B- INIBIDORES DO CONSUMO TURÍSTICO

162
APÊNDICE C- FACILITADORES DO CONSUMO TURÍSTICO
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APÊNDICE D- MOTIVADORES DO CONSUMO TURÍSTICO
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APÊNDICE E - INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO DESTINO
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APÊNDICE F- MAPA RELACIONAL DOS FATORES QUE INFLUENCIAM A DECISÃO DE VIAGEM, A ESCOLHA DO
DESTINO E A EXPERIÊNCIA VIVIDA PELO TURISTA
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