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RESUMO 

 
Diante da relevância que todos os indivíduos possuem dentro de uma sociedade, e sabendo 

que no mundo são 29 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência visual, dentre as 

quais, 6 milhões somente no Brasil, sendo 506 mil com perda de 100% da visão determinou-

se como objetivo, avaliar a acessibilidade para portadores de deficiência visual em 

restaurantes à la carte da cidade de São Paulo, no tocante à disponibilidade de cardápios 

adaptados para a necessidade em questão. Este projeto procura promover a conscientização 

quanto a importância do cardápio adaptado para deficientes visuais e consequentemente a 

inclusão dos mesmos. A coleta de dados será realizada através de visitas a estabelecimentos à 

la carte, na cidade de São Paulo, escolhidos de forma aleatória, os quais serão avaliados por 

um questionário estruturado pelas autoras, que terá como principal objetivo verificar a 

existência no estabelecimento da opção de um cardápio adaptado às necessidades do 

deficiente visual.  

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Acessibilidade; Cardápio adaptado; Cardápio em Braile; 

Hospitalidade; Deficientes visuais. 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

O setor de Food Service, que designa o conjunto de produtos e serviços 

voltados para a oferta da alimentação fora do lar, está em constante expansão. Na 

direção oposta, parece persistir em grande parte dos estabelecimentos uma certa 

descrença em relação ao potencial dos consumidores deficientes, estes, 

extremamente aptos a gerar retorno financeiro. Segundo dados da Associação 

Brasileira de Bares e Restaurantes (ABRASEL), esta área representa atualmente 

2,4% do PIB nacional, e os gastos com alimentação fora do lar já respondem por 

26% dos gastos dos brasileiros com alimentação. E, de acordo com estudos 

promovidos pela ECD (consultoria especializada em Food Service) em 2022 a 

metade das refeições das famílias brasileiras será realizada fora do lar (ABRASEL, 

2012). 
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Da mesma forma que este setor cresce, também aumenta o número de 

deficientes visuais, um mercado ainda inexplorado e carente de incentivos à 

mudança. De acordo com a Organização das Nações Unidas (2010), a quantidade 

de pessoas que sofrem algum tipo de deficiência está aumentando. Estima-se que 

pelo menos 15% da população mundial sofre com algum tipo de deficiência, 

considerando uma população mundial de 6 bilhões de indivíduos, então seriam 600 

milhões de pessoas que fazem parte deste coletivo (NERI, 2012). Pouco se sabe 

sobre esse consumidor, e as reduzidas referências encontradas na elaboração deste 

projeto, em sua maioria, são feitas por alunos da área de turismo e hospitalidade 

(GOULART, 2007; LAJES; MARTINS 2005). 

 

 

2. OBJETIVO 

 
Diante da relevância que os indivíduos possuem dentro de uma sociedade, e 

sabendo que no mundo são 29 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência 

visual, dentre as quais, 6 milhões somente no Brasil, sendo 506 mil com perda de 

100% da visão (IBGE, 2010), determinou-se como objetivo, avaliar a acessibilidade 

para portadores de deficiência visual em restaurantes à la carte da cidade de São 

Paulo, no tocante à disponibilidade de cardápios adaptados para a necessidade em 

questão. Para tal, será necessário estudar a legislação quanto a obrigatoriedade 

deste serviço; enumerar as possíveis causas para o não oferecimento da 

acessibilidade por parte dos restaurantes; verificar através de visitas se os 

restaurantes oferecem o cardápio adaptado para deficientes visuais. 

 
 

 

3. JUSTIFICATIVA 

 
Tendo em vista a preocupação atual da sociedade sobre uma postura mais 

ética e inclusiva, uma importante vertente que surge no setor de alimentação refere-
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se à hospitalidade acessível, ou seja, de forma que todos possam dela usufruir, uma 

vez que envolve não só o ato de receber o outro, mas também de acolhê-lo. Como 

explica Baptista (2002), a hospitalidade é como uma maneira privilegiada de 

encontro interpessoal marcada pela atitude de acolhimento em relação ao outro. 

Logo, incluir os deficientes visuais nos meios de alimentação é uma demanda que 

se faz necessária. Este projeto procura promover a conscientização quanto a 

importância do cardápio adaptado para deficientes visuais e consequentemente a 

inclusão dos mesmos. 

  

 
4. PROBLEMATIZAÇÃO E HIPÓTESES  

 
Os indivíduos desde os tempos mais remotos desenvolveram a capacidade 

de se reunir para compartilhar o alimento. Franco (2001) relata que a ideia básica da 

hospitalidade na alimentação, que é dividir e se reunir quando se come, originou-se 

no momento que o homem conseguiu matar grandes presas, pois este tipo de caça 

o forçava à associação. Com isso, percebe-se que a convivência está arraigada no 

ato de alimentar-se, socializando as pessoas e promovendo uma interação 

significativa. Montandon (2011) explica que a hospitalidade é criada não apenas 

como uma maneira essencial de interação social, mas também como uma forma 

própria de humanização, ou pelo menos, uma das formas essenciais de 

socialização. 

A deficiência visual sempre foi um tema tratado com preocupação pela 

humanidade e o seu estudo é muito antigo. A título de exemplificação, pode-se 

destacar a cultura dos povos bárbaros que ficaram conhecidos por tratarem as 

doenças dos olhos com o uso de drogas ou com o exorcismo. Atribuíam ao cego, 

sentimentos ambíguos, pois, ao mesmo tempo em que era considerado frágil e 

indefeso, acreditava-se que era possuidor de poderes místicos (RAMOS, 2000). 
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 De acordo com o Decreto nº 5.296, de 2/12/04, arts. 5º e 70 (BRASIL, 2004) 

existem quatro condições de deficiência visual: cegueira (acuidade visual é igual ou 

menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica); baixa visão 

(acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica); 

casos cuja somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou 

menor que 60º; ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores.  

Como se pode constatar existem variações nos graus de deficiência visual, 

entretanto quaisquer que sejam as condições do indivíduo ele deve ser respeitado e 

incluído em todos os âmbitos da sociedade.  

Algumas leis como a Constituição Federal de 1988, o Código de Defesa do 

Consumidor, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, dentre outras, já se encontram publicadas em braile, em 

trabalho desenvolvido pelo Serviço de Publicações em Braille do Senado Federal. 

Além disso , diversas leis estão em vigor desde o nascimento de um deficiente visual 

ou a quem perdeu a visão durante a vida, assegurando seus direitos. A legislação 

também vigora quando se trata da hospitalidade, uma vez que as leis municipais ou 

estaduais obrigam os estabelecimentos alimentícios a terem o cardápio neste 

formato. A lei 12.363 de 13 de junho de 1997, dispõe sobre a obrigatoriedade da 

utilização de cardápios impressos em braile em bares, restaurantes, lanchonetes, 

hotéis e similares, no Município de São Paulo (PROCON, S/D). 

Os cardápios adaptados representam acessibilidade nos meios de 

alimentação e nutrição. Segundo a Lei n° 13.146, de 2015, acessibilidade define-se 

como a possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e 

autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, 

transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem 

como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou 

privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com 

deficiência ou com mobilidade reduzida (PLANALTO, S/D). 
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5. MÉTODOS  
 

A pesquisa desenvolvida se enquadra em qualiquantitativa, sendo o método 

qualitativo, contribuinte de uma mistura de procedimentos de cunho racional e 

intuitivo capazes de compreender os fenômenos; o método quantitativo traz a base 

destes pensamentos (POPE; MAYS, 1995). Como qualitativa, uma vez que seu foco 

de interesse é amplo e faz parte a obtenção de dados descritivos, mediante contato 

direto e interativo do pesquisador com a situação objeto de estudo (NEVES,1996). 

Entretanto, também possui uma abordagem quantitativa já que relaciona-se com a 

quantificação, análise e interpretação dos dados obtidos utilizando estatística. 

Fonseca (2002) diz que quando a abordagem é quantitativa os resultados podem ser 

quantificados, recorrendo a linguagem matemática para descrever as causas de um 

fenômeno, as relações entre as variáveis, etc.  

Sendo assim, dentro dos segmentos, decidiu-se que a coleta de dados será 

realizada através de visitas a restaurantes a lá carte, por configurarem cardápios 

específicos acompanhado de inúmeros significados sociais, localizados na cidade de 

São Paulo, escolhidos de forma aleatória, os quais serão avaliados por um 

questionário estruturado pelas autoras (APÊNDICE 1), que terá como principal 

objetivo verificar a existência no estabelecimento da opção de um cardápio adaptado 

às necessidades do deficiente visual.  

Para Turmusani (2004), pesquisas que tenham como objetivo entender o que 

é importante para consumidores com deficiência devem valer-se de métodos que 

pressuponham contato direto entre o pesquisador e seus sujeitos. White (2002) 

acredita que tal contato seja necessário para que os deficientes validem a relevância 

do estudo. Dessa forma, será aplicado um questionário composto por questões 

abertas e fechadas, procurando investigar as lacunas existentes entre esses 

indivíduos e os serviços oferecidos pelos restaurantes.  
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6. CRONOGRAMA  
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APÊNDICE 1 
 
 
Questionário 

 

1- Nome do restaurante: _______________________________________________ 

2- Bairro: ___________________________________________________________ 

3- Possui outras unidades? (    )Sim  (    ) Não 

4- Atua há quanto tempo no mercado? ____________________________________ 

5- Valor do prato principal mais barato: R$ ____________ 

     Valor do prato principal mais caro: R$ _____________ 

4- O estabelecimento possui adaptações para cadeirantes? 

(   ) Não  

(   ) Sim   Qual? (  ) Rampa (   ) Elevador (   ) Banheiro  (   ) Outros 

5- O estabelecimento possui Cardápio em Braile? ( )Sim   ( )Não  

Porque?_____________________________________________________________ 

6- O estabelecimento possui Cardápio em Áudio?  

(    ) Sim   (    ) Não    

Porque? ____________________________________________________________ 

7- Em caso afirmativo: Faz alguma ação de marketing para promover o restaurante 

junto ao público de deficientes visuais?  ( )  Não     ( ) Sim  

Qual?_______________________________________________________________ 

  

 


