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RESUMO 
 

Esta pesquisa se desenvolveu a partir de uma pergunta inicial: em que 
aspectos o entendimento do espaço urbano por pessoas que não dispõem do 
sentido da visão pode contribuir para o planejamento de uma cidade mais 
acessível? Como resposta preliminar a essa questão foi definida a hipótese 
que o reconhecimento da percepção sensível da cidade pelas pessoas cegas 
possibilita o entendimento de elementos menos evidentes para os demais usu-
ários, o que permite a utilização consciente dessas informações pelos profissi-
onais que intervém no espaço, favorecendo o desenho urbano. Conduzida por 
um paradigma de análise espacial fundamentado no ser humano e na relação 
pessoa-ambiente, a investigação analisou a percepção de pessoas cegas du-
rante a sua movimentação pela cidade, tendo como alicerce os aspectos soci-
ais e físicos da deficiência visual, as condições de orientação/mobilidade do 
corpo cego e os conceitos de ambiência urbana, experiência ambiental, affor-
dance e wayfinding. Nesse contexto, o objetivo geral do estudo empírico foi 
compreender os principais elementos que compõem a percepção do espaço 
urbano pelas pessoas cegas e que possam subsidiar ideias favoráveis ao de-
senho urbano. A fim de provocar a discussão sobre estratégias multissensoriais 
utilizadas na compreensão do espaço urbano, evocando sentidos como o olfato, 
audição, tato e o paladar, a metodologia da pesquisa empírica foi desenvolvi-
da em dois momentos: (i) visita a centros de treinamento de orientação e mobi-
lidade; (ii) experimento planejado com participação de pessoas cegas dispostas 
a contribuir com a pesquisa e que apresentassem condições para mobilidade 
autônoma pela cidade. Essa última etapa ocorreu em um setor urbano adjacen-
te ao Instituto de Educação e Reabilitação dos Cegos do Rio Grande do Norte, 
no bairro do Alecrim, Natal-RN, e incluiu entrevistas individualizadas, percurso 
comentado e com o uso de recursos tecnológicos, e desenho-estória. Ressal-
tando a percepção, cognição e memória das pessoas cegas, os resultados 
mostram que os sentidos como as bases do conhecimento e entendimento do 
espaço, constatação que reforça a sua importância no planejamento ambiental. 
As informações coletadas subsidiaram a confecção de uma versão inicial de 
mapa sensorial da área urbana escolhida. Confirmando a hipótese, a pesquisa 
conclui que a análise do movimento do corpo cego no espaço possibilita a de-
finição de subsídios multissensoriais para o projeto de arquitetura e urbanismo, 
não apenas proporcionando mais inclusão espacial a estes indivíduos, mas 
maior qualidade ambiental para todas as pessoas. 

 
 
Palavras chaves: Pessoas cegas; Espaço Urbano, Experiência Ambiental; 
Percepção ambiental; Orientação e Mobilidade. 
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Graduate Program in Architecture and Urbanism (PPGAU). Federal University 
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ABSTRACT 
 

This research have been developed from an initial question: How can the 
understanding of the urban space by blind people contribute to the planning of a 
more accessible city? As a preliminary answer to this question was defined the 
hypothesis that the recognition of the sensitive perception of city by the blind 
people have enabled the understanding of less obvious elements for the other 
users, which have allowed the conscious use of this information by 
professionals who intervene in space, favoring the urban design. Based on a 
paradigm of spatial analysis grounded by human being and the person-
environment relationship, the research analyzed the perception of blind people 
during their movement through the city, according to the social and physical 
aspects of visual impairment, orientation/blind body mobility and the concepts of 
urban ambience, environmental experience, affordance and wayfinding. In this 
context, the general aim of empirical study was to understand the main 
elements that have composed the perception of the urban space by blind 
people and that can subsidize favorable ideas to urban design. In order to 
provoke the discussion about multisensorial strategies used in the 
understanding of the urban space, evoking senses such as smell, hearing, 
touch and taste, the empirical research methodology was developed in two 
moments: (i) and mobility; (ii) planned experiment with participation of blind 
people willing to contribute to the research and who presented conditions for 
autonomous mobility by the city. This last stage occurred in an urban sector 
adjacent to the Institute of Education and Rehabilitation of the Blind of Rio 
Grande do Norte, in the district of Alecrim, Natal-RN, and was included 
individualized interviews, commented course and the use of technological 
resources, and story. It has been emphasizing the perception, cognition and 
memory of blind people, so results have shown that the senses are the basis of 
knowledge and understanding of space, a finding that has reinforced their 
importance in environmental planning. The information collected subsidized the 
preparation of an initial version of sensory map of the chosen urban area. 
Confirming the hypothesis, the conclusion of research shows that the analysis 
of movement of the blind body in space has allowed the definition of 
multisensorial subsidies for the architecture and urbanism project, not only 
providing more spatial inclusion to these individuals, but also higher 
environmental quality for all people. 
 
 
 
 
Key-words: Blind People; Urban Space, Environmental Experience; 
Environmental Perception; Orientation and Mobility. 
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RESUMEN 

Esta encuesta fue desarrollada  por medio de una pregunta 
cial:   ¿ Cómo el  entendimiento del espacio urbano por personas que no dis-
ponen del sentido de la  Visión  puede contribuir para el planeamiento de una 
ciudad más accesible ? Como respuesta preliminar en esa cuestión  fue defini-
da la hipótesis que el reconocimiento de la percepción sensible de la ciudad 
por las personas ciegas posibilita la  comprensión de elementos menos eviden-
tes para los demás usuarios, lo que permite la utilización  consciente de esas 
informaciones por los profesionales  que intervienen  en  el  espacio, favore-
ciendo el plan urbano. Dirigida  por un paradigma de análisis espacial basado 
en el  ser humano y  en la  relación persona-ambiente, la encuesta  analizó  la 
percepción de personas ciegas durante  su movimiento por la ciudad, teniendo 
como eje  los aspectos sociales y físicos de la   discapacidad visual, las condi-
ciones de orientación/movilidad del cuerpo ciego y  los conceptos de me-
dio  urbano, experimento  ambiental, affordance y  wayfinding. En  ese  contex-
to, el objetivo general del estudio empírico fue comprender los principales 
elementos que componen  la percepción del espacio urbano por las personas 
ciegas y  que puedan  subvencionar  ideas favorables  al plan urbano. Al fin  de 
provocar el debate la cerca de las   estrategias multi-sensoriales utilizadas 
en  la  comprensión del espacio urbano, evocando sentidos como el olfato, au-
dición , tacto e el paladar, lo método de la encuesta empírica fue desarrollada 
en  dos momentos: (i) visita a los  centros de entrenamiento de orientación 
y  movilidad; (ii) experimento planeado con  participación  de personas ciegas 
prontas en  contribuir con  la encuesta y  que presentasen   condiciones para 
movilidad autónoma por la ciudad. Esa última etapa ocurrió  en  un sector ur-
bano adyacente al  Instituto de Educación  y Rehabilitación  de los Cegos del 
Rio Grande del Norte, en el  barrio del Alecrim, Natal-RN, e incluyó  entrevistas 
personales, camino comentado y  con el uso de recursos tecnológicos, y dise-
ño-estoria. Subrayando  la percepción, cognición  y memoria de las personas 
ciegas, los resultados muestran que los sentidos  son  la base del conocimiento 
y comprensión del espacio, constatación  que robustece   su  importancia en 
el  planeamiento ambiental. Las  informaciones recogidas  subvencionaron  la 
confección  de una versión  inicial de mapa sensorial de la área urbana elegida. 
Confirmando la hipótesis, se concluyó  que el  análisis del movimiento del cuer-
po ciego en el  espacio posibilita la definición  de subsidios multi-sensoriales 
para el proyecto de arquitectura e urbanismo, no solamente  proporcionando 
más inclusión  espacial a estos indivíduos, mas mayor calidad  ambiental para 
todas las personas. 
 
Palavras chaves: Personas ciegas; Espacio Urbano, Experimiento  Ambiental; 
Percepción ambiental; Orientación  y Movilidad. 
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“Tenho imagens, mas tudo baseado no tato. Eu formo imagens 
na mente. Engraçado, as pessoas pensam que a gente enxerga 

tudo escuro. Isso não acontece. Eu não enxergo nada, nada.  
As pessoas comparam com fechar os olhos e não é a mesma 

coisa. Eu sei como é uma porta, eu sei como é uma janela,  
eu sei como é uma mesa, então isso forma uma imagem na 

minha mente.”  
(depoimento do participante P9M25Cg) 

 
 

"Por que foi que cegámos, Não sei, talvez um dia se chegue a 
conhecer a razão, Queres que te diga o que penso, Diz, Penso 

que não cegámos,  
penso que estamos cegos, Cegos que veem, Cegos que, vendo, 

não veem".  
(José Saramago, 1995) 

 
 

“A sensação de identidade pessoal, reforçada pela arte e pela 
arquitetura,  

permite que nos envolvamos totalmente nas dimensões  
de sonhos, imaginações e desejos”. 

 (Juhani Pallasmaa, 2011) 
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APRESENTAÇÃO 

 

Antes de começar o texto da tese quero me apresentar como arquiteta e 

urbanista que trabalha com a acessibilidade ambiental, relatando brevemente 

minha trajetória nesse campo. A adequação física e simbólica do ambiente 

construído aos seus usuários me chamou a atenção desde o início da vida 

acadêmica, sobretudo a falta dela. Entretanto, apenas no decorrer de um 

trabalho de análise da acessibilidade no Calçadão de Ponta Negra, na cidade 

de Natal-RN (elaborado para uma disciplina da graduação), percebi quão vasto 

é o assunto, me conscientizei da necessidade de estudos mais aprofundados 

sobre a construção e adequação dos espaços e decidi enveredar por esse 

caminho. 

 No meu entendimento a concepção de um ambiente acessível, sempre 

esteve intrinsecamente vinculada a questão da inclusão social das Pessoas 

com Deficiência (PDs), situação que coincide com o aumento da expectativa de 

vida de nossa população (crescimento da população idosa), com o aumento do 

número de acidentes que deixam sequelas nos envolvidos (vítimas da violência 

urbana e  do trânsito, entre outras razões) e mesmo com a ampliação do 

número de pessoas envolvidas em tratamentos de saúde complexos, vários 

dos quais debilitantes. Contudo, naquele período inicial de contato com o 

assunto, sentia que quase nada estava sendo feito em contrapartida a essas 

mudanças, de modo que a estrutura espacial muitas vezes me parecia 

permanecer quase que indiferente aos problemas que surgiam, pouco (ou 

apenas muito superficial e provisoriamente) se adequando a tal realidade. 

Como fator gerador da inclusão social, me incorporei à convicção 

coletiva de que a participação efetiva das pessoas com deficiência ou com 

mobilidade reduzida na sociedade somente poderia ser alcançada a partir da 

remoção das barreiras que impedem aquele cidadão de participar 

equitativamente do espaço. Nesse campo, a minha preocupação inicialmente 

se voltou para a eliminação das barreiras arquitetônicas do ambiente, com 

base em uma análise espacial de caráter técnico, e a utilização da NBR 9050 
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(ABNT, 2004 e 2015) como parâmetro. A partir desse ponto de vista trabalhei 

como perita do Ministério Público do Rio Grande do Norte, empenhando-me em 

vistoriar o espaço urbano e edificações indicadas pelo órgão. Tais estudos 

ofereceram os subsídios que fomentaram o trabalho que desenvolvi ao longo 

do Curso de Especialização em Tecnologia Assistiva, aflorando dali a ideia de 

diversificar o tipo de investigação realizada, direcionada às avaliações 

espaciais de edificações particulares de uso coletivo, o que, na ocasião, 

envolveu, a rede hoteleira de Natal, com a escolha de algumas casas de 

hospedagem da cidade como fonte de pesquisa. 

Mesmo antes da conclusão do trabalho, fui envolvida por 

questionamentos que acentuaram minha curiosidade em saber se o 

agrupamento de regras e normativos até então utilizado na construção do 

espaço havia concorrido para democratizá-lo e, ainda, se (e como) o 

comportamento do usuário vinha sendo analisado como fator de relevância 

durante a concepção do espaço 

No âmbito das ideias, me interessei por adotar um caráter mais holístico 

nas avaliações do espaço arquitetônico; a partir desse enfoque não foi difícil 

entender que as normas de acessibilidade ambiental não eram suficientes para 

abordar com profundidade a competência ambiental das PDs. De fato, como 

indica a literatura nesse campo, 

O acesso não pode ser simplesmente compreendido como um 
conjunto de medidas que favoreça apenas as pessoas com deficiência 
– o que poderia aumentar a exclusão espacial e incentivar a 
segregação desses grupos - mas como o planejamento de medidas 
que visem a facilitar o acesso de todos os visitantes em potencial 
(COHEN; DUARTE, 2000).  

 Comecei a notar que, em geral, o planejamento espacial tem ignorado 

características que aprofundariam a vivência do usuário com o meio que o 

cerca, deixando de lado a possibilidade do espaço ser compartilhado, para o 

que é fundamental o conhecimento a respeito da diversidade das experiências 

físicas, sensoriais e emocionais daqueles que o utilizam. Portanto, passei a 

considerar que a criação do espaço arquitetônico, deve, essencialmente, ter 

como foco o usuário e a sua maneira de contactar/entender/agir’, enfim, a sua 

percepção e comportamento. 
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 Ao cursar disciplinas como aluna especial da pós-graduação entrei em 

contato com novo autores e ideias, notadamente da Psicologia Ambiental, que 

defendem a importância de compreender o processo de apropriação do espaço 

como base para qualquer atuação no ambiente sóciofísico, entendendo que a 

apropriação se conecta com a maneira como se percebe o ambiente e se 

aprende a partir dele (GUNTHER et al., 2004). Em geral, a percepção do 

ambiente construído está diretamente relacionada com a percepção das 

informações contidas no ambiente e adquiridas através dos receptores 

corporais humanos. Nesse sentido, Cohen et al (2013) chamam a atenção para 

a interssensorialidade, enquanto “base do processo cognitivo que resulta na 

consciência e conhecimento do lugar onde o corpo está situado” (s|p). Sob 

esse ponto de vista, o ser humano está envolto em uma série de estímulos 

ambientais (sons, luz, temperatura, odores, movimento do ar, do corpo e de 

outros corpos e de objetos), que são transformados em sensações de acordo 

com a capacidade perceptiva de cada um (ao ver, ouvir, cheirar, tatear, mover-

se, sentir). Ao fazermos uso dessa competência sensorial, estamos 

continuamente recebendo informações a respeito do espaço que nos cerca e, 

desde que sejam fornecidas condições para processar essas informações 

(obviamente por meio dos sentidos), a pessoa reconhece o ambiente onde se 

encontra e passa a atuar sobre ele, em busca tanto de atender as suas 

necessidades básicas quanto de manter um comportamento harmonioso. 

 Na continuidade, ingressei no Mestrado e desenvolvi a dissertação 

“Acessibilidade no Ambiente Escolar: reflexões com base no estudo de duas 

escolas municipais de Natal – RN”, evoluindo a ponto de, além da análise 

técnica, realizar a avaliação comportamental a fim de fomentar a discussão dos 

conceitos trabalhados. O experimento contou com a participação de dois 

deficientes, um motor e outro visual, cuja percepção e comportamento, além de 

contribuírem para a compreensão do ambiente escolar, concorreram para a 

identificação de dificuldades relacionadas ao projeto arquitetônico e suas 

implicações para a apropriação do espaço. Pessoalmente, aquela minha 

primeira experiência mais aproximada com uma pessoa com deficiência visual 

(PDV) colaborou decisivamente para a consolidação de uma nova 

compreensão da produção do espaço, pois entendi que, na realidade brasileira 
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(a única que conheço profissionalmente), o projetista ainda dá pouca 

importância às questões relacionadas com as sensações, percepções, 

formações mentais dos usuários (CALADO, 2006). 

  Além disso, a experiência contribuiu para que eu me conscientizasse 

sobre a necessidade de destinar atenção especial a um público cuja 

capacidade de locomover-se é inerente às oportunidades fornecidas pelo 

ambiente, e sobre as muitas dificuldades enfrentadas pelas pessoas que não 

dispõem da visão. Constantemente, deparamo-nos com ambientes restritivos 

ou espaços inacessíveis e estruturas excludentes que dificultam o cotidiano de 

todos, mas afetam especialmente aos deficientes: pegar um ônibus, atravessar 

a rua ou desviar de obstáculos são algumas dificuldades cotidianas não 

previstas em leis (como acontece, por exemplo, com problemas causados por 

buracos nas calçadas, diante dos quais as pessoas prejudicadas podem 

recorrer ao Ministério Público). Mesmo assim, é evidente que, enquanto alguns 

aspectos estão previstos na legislação (como é o caso da sinalização sonora 

dos semáforos), outros de igual importância são negligenciados (a exemplo, do 

piso tátil a ser colocado nas faixas de pedestres, o que facilitaria o caminhar). 

 A partir de então passei a me interessar pelas condições de mobilidade 

das pessoas cegas em área urbana e pela facilitação de sua participação social. 

Com a leitura de autores inspiradores, como Amiralian (1997), me interessei 

pela locomoção dessa população, especialmente em área urbana. Ao envolver-

me nesse universo, decidi tentar compreender o mundo perceptivo das 

pessoas cegas, não apenas como um modo de auxiliá-las, mas, sim, 

acreditando no potencial dessas informações como subsídio para o bem estar 

de todas as pessoas, não videntes e videntes. Penso que, diante da 

capacidade dos cegos interagirem com o ambiente imediato por meio de outros 

sentidos (não apenas a visão), analisar as condições ambientais por eles 

percebidas tornará possível a elaboração de projetos arquitetônicos e 

urbanísticos que, por serem mais sensíveis e deterem maior riqueza 

informacional, se tornem muito mais adequados e úteis para todos. Tal ideia é o 

fio condutor do projeto de pesquisa que originou essa tese. 

 Cumpre ainda dizer que durante o doutorado me tornei mãe de Gabriel, 
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hoje com dois anos. Diariamente me surpreendo com seu desenvolvimento, 

com suas travessuras, com seus olhinhos espertos que se interessam por tudo, 

com suas pequenas (mas, ao mesmo tempo, imensas) descobertas. Ele me 

tem feito pensar, cada vez mais, na importância de investirmos na criação de 

ambientes que acolham a diversidade humana, que respeitem, valorizem e 

ampliem as potencialidades de cada pessoa.   
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1. INTRODUÇÃO                                                                

 Na contemporaneidade é impossível pensar a cidade sem exigir que ela 

seja plenamente acessível, para o que é inevitável considerar o papel do 

ambiente físico na inclusão socioambiental. Facilitada pelo livre caminhar, essa 

ideia reverbera nas ruas, avenidas, formas arquitetônicas e ambientes, que 

devem ser planejados para utilização por diferentes grupos de pessoas, 

independentemente de suas restrições, e entendendo-se que a usabilidade do 

ambiente urbano precisa conduzir ao usufruto de todo o potencial do seu 

espaço.  

A acessibilidade plena significa considerar mais do que apenas a 
acessibilidade em sua vertente física, e primar pela adoção de 
aspectos emocionais, afetivos e intelectuais indispensáveis para gerar 
a capacidade do lugar de acolher seus visitantes e criar aptidão no 
local para desenvolver empatia e afeto em seus usuários (DUARTE; 
COHEN, 2012). 

Assim, em razão da abrangência do próprio termo acessibilidade 

ambiental, é evidente que aplicar ao projeto os parâmetros técnicos indicados 

como critérios mínimos para garantir o ir-e-vir das pessoas é insuficiente para 

justificar (e promover) uma produção arquitetônica de qualidade e que atenda a 

todos. De fato, o pleno acesso deriva de uma relação afetiva entre o corpo e o 

ambiente, e que corresponde a relacionar a ambiência1 aos corpos no espaço. 

Conforme argumenta Merleau-Ponty, a possibilidade do corpo se introduzir, se 

situar e se mover na cidade, estabelecendo a sua identificação com o lugar, ao 

mesmo tempo em que se identifica como pessoa, pode ser fundamental para a 

compreensão dos processos urbanos contemporâneos, uma vez que “só posso 

compreender a função do corpo vivo realizando-a eu mesmo e na medida em 

que sou um corpo que se levanta em direção ao mundo” (MERLEAU-PONTY, 

1945/2011, p.114)2. 

Sob esse ponto de vista, entende-se que a percepção ambiental amplia 

o entendimento das inter-relações que cada pessoa estabelece com o 

ambiente, isto é, os seus anseios, expectativas, satisfações/insatisfações, 

                                                 
1 Conceito definido no capítulo 2 
2 Edição brasileira, revisada e atualizada, baseada na publicação original em língua inglesa, 
datada de 1945. 
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julgamentos e condutas em relação aos lugares em que está inserida. Assim, 

infere-se que a acumulação desse tipo conhecimento certamente irá gerar 

subsídios que, em concomitância com a elaboração e implementação dos 

processos de gestão ambiental, poderão fundamentar estratégias que 

amenizem os problemas socioambientais vivenciados na contemporaneidade. 

Conceber o ambiente com base nesse (relativamente) ‘novo’ enfoque é 

essencial para proporcionar às pessoas condições para o desenvolvimento de 

seu papel social, quaisquer que sejam suas condições ou características: 

crianças, jovens, adultos e idosos, pessoas com deficiência (PDs)3 ou não. 

Ressalte-se, ainda, a importância de valorizar todas as pessoas enquanto 

usuários e produtores do espaço, de modo que uns possam aprender com as 

experiências dos outros. Corroborando Paula (2003, p.07), apenas o 

“reconhecimento e compreensão da existência de diferentes mundos 

perceptivos possibilitará a criação de parâmetros projetuais adequados à 

sociedade como um todo”. 

Permeando esse quadro geral, a responsabilidade dos profissionais 

ligados à produção e gestão/manutenção do espaço se amplia, exigindo do 

arquiteto uma postura mais sensível diante das necessidades dos usuários de 

seus projetos. Assim, como suas atividades voltam-se para a intervenção no 

ambiente físico, cabe a este especialista promover condições adequadas para 

usufruto do espaço por todas as pessoas, sendo parte do seu trabalho 

combater as barreiras físicas, informacionais, sociais e atitudinais, a fim de 

garantir a acessibilidade do meio, entendida pela Associação Brasileira de 

Notas Técnicas como  

a possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento 
para a utilização com segurança e autonomia de espaços, mobiliários, 
equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e 
comunicação (ABNT, 2015, p.02). 

Para tanto, esta pesquisa focaliza as pessoas com deficiência, público 

cuja mobilidade é especialmente afetada pelas oportunidades oferecidas pelo 

ambiente e, dentro deste grupo, dedica especial atenção à acessibilidade 

espacial dos cegos. A investigação do modo como as pessoas cegas 

apreendem o espaço e aprendem nele e com ele, tornou-se a motivação 
                                                 
3Pessoas com deficiência (PD’s) são aquelas que apresentam limitação ou incapacidade para o 
desempenho de alguma atividade, e que se enquadram nas categorias previstas na legislação. 
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principal para o desenvolvimento da tese. Entende-se, a priori que tais 

informações possam subsidiar a atividade projetual em arquitetura e urbanismo 

e, em especial, as ações relativas à mobilidade e à orientação de todas as 

pessoas na área urbana. 

A pesquisa volta-se especificamente para a percepção ambiental da 

pessoa cega (PC), termo utilizado nessa tese no sentido definido pela 

Organização Mundial da Saúde (1977, s/p), correspondendo ao “indivíduo que 

apresenta acuidade visual entre 0 e 20/200 pés no menor olho após correção 

máxima ou que tenha ângulo visual restrito a 20°de amplitude”. Por sua vez, de 

acordo com a mesma fonte, o termo “deficiente visual” (DV) compreende o 

espectro que vai da cegueira até a visão subnormal. 

A preocupação com a acessibilidade e a inclusão dos parâmetros 

técnicos para garanti-la contribuem para a incorporação de novas posturas 

durante o processo projetual, no entanto, é preciso observar que o simples 

atendimento às normas pode não garantir as condições ambientais necessárias 

à competência ambiental das PDs. Autores como Guimarães (1991), Paula 

(2003), Fernandino (2006) e outros indicam que essa dissonância se reflete 

nas normativas, as quais deixam de contemplar muitas das necessidades das 

PDs, gerando insuficiência para abordar a complexidade de sua competência 

ambiental. Guimarães (1991) ressalta ainda que, em várias situações a 

aplicação obrigatória dos critérios técnicos prioriza o auxílio à fiscalização de 

edifícios em detrimento da orientação às decisões projetuais dos arquitetos, 

supondo que a acessibilidade ambiental seja possível apenas pela obediência 

a tais regras.  

De fato, ao terem como meta a ocupação tridimensional do espaço, “na 

maioria das vezes, os projetistas veem a cidade numa perspectiva aérea, em 

vez de a observar ao nível do solo” (LANDRY, 2012/2017, p. 9), o que dificulta 

a compreensão de muitos dos problemas enfrentados pelos usuários no seu 

dia a dia.  

O arquiteto ainda é uma espécie de ditador, ao qual o usuário se 
submete em termos absolutos e definitivos: ele nada pode contra o 
'projeto'. No entanto, o espaço vive, respira – e isso quer dizer que 
exige mudanças (COELHO NETTO 1979, p. 70). 
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De modo particular, Carvalho (2013) atenta para o fato de que o 

desconhecimento profissional diante de uma conceituação mais ampla, plena e 

universal da acessibilidade, configura-se como um problema cujas raízes talvez 

tenham origem nos próprios Cursos de Arquitetura e Urbanismo (CAUs). 

Segundo o autor, os CAUs ainda investem pouco em entender os 

conhecimentos e vivencias da população leiga - quer os usuários do espaço 

quer os próprios estudantes em formação -, esquecendo que para tornar o 

meio urbano mais acessível à população como um todo, “é preciso pensar a 

cidade com todos e para todos” (LANDRY, 2012/2017, p. 9). Sob esse ponto de 

vista, ao defender a necessidade de um processo de projeto/planejamento 

mais centrado nos usuários, o último autor esclarece a importância de valorizar 

múltiplo olhares sobre o objeto em estudo. 

Para que todos aqueles que têm como responsabilidade o destino e o 
poder de decisão das cidades compreendam melhor a vivência e a 
vida emocional da cidade e os seus impactos no bem-estar e no 
estado psicológico dos seus habitantes (...) deveriam empreender um 
“exame dos sentidos”, (...) a adopção de uma perspectiva de trezentos 
e sessenta graus avaliando a cidade “através do olhar de...” (LANDRY, 
2012/2017, p. 9). 

Nesse contexto, as PDs se mostram importantes interlocutores, sendo 

fundamental  que o arquiteto compreenda suas características e práticas, cujo 

entendimento pode auxiliar a criação de espaços que solucionem/minimizem 

problemas existentes (inicialmente não-detectados) e a reduzam prejuízos 

(físicos, sociais ou psicológicos) que possam vir a incidir sobre os usuários em 

geral. 

Nesse sentido, ao enfocarem as inúmeras mudanças pelas quais a 

cidade vem passando, autores como Choay (1994) e Thibaud (2012) afirmam 

que a intensidade das transformações do meio urbano, ao mesmo tempo que 

redesenha sua aparência, exige novas perspectivas teóricas e novos modelos 

de inteligibilidade para descrevê-las.  

Thibaud (2012) comenta especificamente que, cada vez mais, o foco dos 

estudos sobre a cidade direciona-se para a percepção, a paisagem, as 

sensações e outros temas que valorizam as experiências de seus habitantes. 

Desta forma, contemporaneamente os estudos do espaço urbano têm dado 

maior credibilidade aos agentes que utilizam os ambientes urbanos, tornando 

ainda mais evidente a necessidade de entendimento dos lugares como 
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ambientes intrinsecamente relacionados ao comportamento das pessoas. Ou 

seja, reforça-se a importância da investigação do ambiente segundo a 

perspectiva de acompanhamento a itinerários urbanos, o que dá um papel 

central à relação entre corpo e ambiente. Sob tal ponto de vista, o corpo é 

compreendido como centro do campo perceptivo que se orienta a sua volta, e 

que vai, portanto, além da visão, sendo fundamental desenvolver novos olhares 

sobre antigos problemas. 

Enxergar o que normalmente não é visto, embora o sentido visual do 
vidente permaneça intacto, conduz-nos a aprender a ver com outros 
olhos. Modificar olhares e construir uma outra percepção de mundo, 
baseada não mais unicamente no sentido da visão, mas no corpo 
(CARVALHO, FERNANDES, 2007, p. 3). 

A proposta se refere às condições que o ambiente devolve para as 

pessoas, sendo necessário levar em conta as dificuldades próprias da pessoa 

e da motricidade do corpo, devendo cada situação ser examinada em função 

do contexto vivenciado. Para usufruir de todo o potencial funcional do ambiente 

é necessário que seus aspectos físicos e objetivos sejam associados aos 

elementos invisíveis que o compõem, e aos aspectos sensíveis que o corpo 

absorve durante o contato. Como diz Tuan4 (1977/2013, p. 39), “não pensamos 

no homem apenas como um objeto do mundo, ocupando uma pequena parte 

do seu espaço, mas também no homem como habitando o mundo, dirigindo-o e 

criando-o”. 

Inserindo-se nesse quadro geral, entende-se que enxergar é uma das 

condições que identifica a vivência ambiental dos seres humanos, de modo que 

a privação da visão implica uma organização perceptiva específica, isto é, um 

processo perceptivo e cognitivo diferenciado (AMIRALIAN, 1997). 

Contraditóriamente, continua a autora, em geral a sociedade, em vez de 

compreender a organização do mundo interno dos cegos, impõe a eles os 

padrões visuais dos videntes e os julga em função deles, ou seja, geralmente 

não se valoriza o modo de pensar dessa população. Corroborando-se Porto 

(2002, p.26), é comum a sociedade esquecer que “apenas a pessoa cega pode 

                                                 
4 O livro ‘Espaço e Lugar: a perspectiva da experiência’ foi originalmente publicado em língua 
inglesa, em 1977; a primeira edição em português data de 1983, e a edição consultada é de 
2013. 
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falar sobre a percepção que tem do mundo, pois somente ele/ela pode 

entender completamente o que diz o seu próprio corpo”.  

  Como as pessoas cegas utilizam referenciais não visuais em sua vida 

diária, notadamente durante o deslocamento independente (a pé ou por meio 

de transporte coletivo), seu cotidiano torna-se um convite a reflexões que 

envolvam as diferentes maneiras do corpo se relacionar, perceber e conhecer o 

mundo. Assim, desvendar como o corpo-cego se situa no espaço a fim de se 

adaptar a um mundo criado (eventualmente projetado) e vivido por pessoas 

que enxergam pode ser especialmente útil para se compreender um mundo 

(menos visível mas sempre presente) que não é facilmente percebido pelos 

videntes.  

Diante desse tipo de constatação surgem inúmeros questionamentos. 

Conduzidos por um paradigma de análise espacial que tem como base o 

respeito ao ser humano e a compreensão de suas peculiaridades, essa tese 

prioriza uma indagação diretamente ligada o ideário do projetista, elegendo 

como pergunta de partida: em que aspectos o entendimento do espaço 

urbano por pessoas que não dispõem do sentido da visão pode contribuir para 

o planejamento de uma cidade mais acessível? 

Genericamente entende-se que, as sensações proporcionadas pela 

cidade são o modo dela se comunicar continuamente com os corpos que a 

utilizam, caracterizando-a como uma “experiência sensorial e emocional” única 

(LANDRY, 2012/2017, p. 39). Sob esse ponto de vista, todas as pessoas 

utilizam elementos multissensoriais como referência para compreender e se 

orientar no ambiente urbano, vivenciando, mesmo que de modo inconsciente, 

as múltiplas linguagens que nele convivem. Diante dessa premissa, a título de 

uma resposta preliminar à questão aqui proposta, nesse documento se defende 

como hipótese que, o reconhecimento da percepção sensível da cidade pelas 

pessoas cegas possibilita o entendimento de elementos menos evidentes para 

os demais usuários, o que permite a utilização consciente dessas informações 

pelos profissionais que intervém no espaço, favorecendo o desenho urbano. 

Ou seja, a vivência espacial das pessoas cegas pode contribuir para o 

entendimento de informações sensíveis menos reconhecíveis pelas pessoas 

que se orientam pela visão, possibilitando a valorização de elementos 
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multissensoriais inerentes à compreensão do espaço urbano que podem se  

tornar úteis a todos. 

Assim, partindo de aspectos sociais e físicos que caracterizam a 

deficiência visual, a tese focaliza a compreensão sensível do espaço por 

pessoas cegas. O estudo empírico aconteceu no entorno do Instituto de 

Educação e Reabilitação dos Cegos do Rio Grande do Norte (IERC-RN), 

situado no bairro Alecrim\Natal, RN, e escolhido por ser uma instituição que 

apoia pessoas com essa deficiência, e onde, portanto, é relativamente mais 

simples contactá-las. Além disso, esperava-se que, social e fisicamente, o 

entorno de uma instituição com tais características fosse mais favorável à 

presença desse público, o que corresponderia a uma condição especialmente 

favorável à investigação. 

Nesse contexto é objetivo geral do estudo empírico realizado foi 

compreender os principais elementos que compõem a percepção do espaço 

urbano pelas pessoas cegas e que possam subsidiar ideias favoráveis ao 

desenho urbano. 

  Para alicerçar a busca por essa meta maior foram delimitados quatro 

objetivos específicos: 

i. Compreender as habilidades essenciais ao uso do espaço pelas 

pessoas cegas, com base nas técnicas de orientação e 

mobilidade (OM) ensinadas nas instituições especializadas; 

ii. Investigar aspectos sensoriais utilizados pelas pessoas cegas em 

seus deslocamentos no espaço urbano, a fim de detectar os 

atributos do mais fortemente percebidos e apreciados por elas, 

e entender elementos que facilitam sua locomoção; 

iii. Identificar os affordances 5  do ambiente urbano e de seus 

componentes percebidos pelo corpo cego. 

                                                 
5 Proposto por Gibson (1987), o conceito de affordance se vincula às possibilidades que um 
ambiente ou objeto oferece àqueles que dele usufruem. Trata-se de um conceito-chave no 
campo da Psicologia Ambiental, intrinsecamente relacionado às relações que se estabelecem 
entre pessoas e ambientes, discutido no capítulo 4. 
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iv. Averiguar dificuldades de wayfinding6 vivenciadas pelas pessoas 

cegas em seu deslocamento pela cidade, e explorar modos 

para sua facilitação. 

Ao abordar estratégias multissensoriais utilizadas na compreensão do 

espaço urbano, e evocar sentidos (olfato, audição, tato, paladar, cinestesia) 

como fontes de informação, a pesquisa amplia a discussão sobre corpo cego 

no ambiente urbano. Alicerçando o debate o estudo dividiu-se em dois 

momentos: (i) visita a centros de treinamento de orientação e mobilidade; (ii) 

contato com pessoas cegas com condições de mobilidade autônoma pela 

cidade, dispostas a colaborar com a investigação. 

A pesquisa assume relevância social ao se fundamentar no ideal de uma 

sociedade mais justa e igualitária, na qual a diversidade humana seja acolhida 

e valorizada, e se incentive a participação de todas as pessoas nas atividades 

sociais e no usufruto da cidade. No entanto, é essencial ressaltar que admitir a 

participação ativa das pessoas cegas nas mais diversas esferas da vida social 

não corresponde a negar as particularidades da cegueira ou que não seja 

preciso cuidados para com elas. Nesse campo, Dischinger (2006) sugere que o 

desafio do projeto arquitetônico e urbanístico é conciliar diferentes 

necessidades, reconhecendo as diferenças naturais das pessoas, ou seja é 

preciso enfrentar a complexidade das intervenções, particularizando os 

diferentes elementos espaciais, como eles podem ser percebidos pelos 

sentidos e proporcionar melhores condições de mobilidade. 

Associando-se ao crescimento e desenvolvimento das cidades, as 

dificuldades de mobilidade dos corpos cegos chamam atenção para a 

qualidade arquitetural do ambiente construído. No entanto, mais do que 

privilegiar o aspecto físico dos ambientes, é essencial valorizar a 

multisensorialidade que os envolve (COHEN, DUARTE, BRASILEIRO, 2013). 

Defende-se, como indicam Froyen e Devlieger (2006), que a obtenção de 

espaços mais vivos, seguros e sustentáveis, deve ter como base o 

                                                 
6 Wayfinding (RAUBAL et al., 1997) corresponde, genericamente, às condições de navegabili-
dade do ambiente, envolvendo o modo pelo qual as pessoas se situam e se movimentam no 
espaço a fim de chegarem a um destino - c onceito discutido no Capítulo 4. 
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reconhecimento da cidade sob uma perspectiva fenomenológica que revele um 

ambiente experimentado pelo corpo como um todo. 

O título desta tese espelha-se em Froyen (2006), “Projetando no 

escuro”, tentando ampliar o universo nele representado. Naquele livro, o autor 

indica sua intenção de colaborar com os projetistas por meio de estratégias 

para o planejamento de espaços acessíveis àqueles que utilizam caminhos 

perceptuais diferente dos habituais. Ele também deixa claro que o ‘escuro’ 

referenciado não se direciona à pessoa cega, e sim à cegueira espacial do 

projetista, ao qual faltam informações e sobra insegurança diante da 

necessidade de considerar a diversidade dos elementos envolvidos na 

percepção e na apreensão do espaço: tato (textura do piso, paredes, fluxo de 

ar, calor), audição (sons de trânsito, vozes, pássaros, vento, anúncios, passos, 

eco), olfato (odores do tráfego, de perfumes, de alimentos, plantas), paladar 

(gostos) e cinestesia (movimento do corpo e dos demais objetos presentes). 

Assim, considerando as inúmeras informações do espaço ignoradas 

pelos projetistas, ao propor como título “Muito mais que o escuro” essa tese 

enfatiza a necessidade de valorizar as múltiplas experiências dos cegos, as 

quais, como indicado na epígrafe, são muito diferentes do ‘mundo-escuro’ 

imaginado pelos videntes. Em essência, assume-se adesão aos ensinamentos 

de Jacques Lusseyran ao alertar que viver sem enxergar com os olhos não 

significa deixar de entender (e de identificar-se com) a ideia de luminosidade.  

No momento em que perdi a luz dos meus olhos, descobri que a luz 
que existira dentro de mim não diminuíra ( LUSSEYRAN, 1998, p.16).   

 

Desvelando o caminho acadêmico percorrido nos últimos quatro anos, a 

apresentação da tese começa por esse texto introdutório, que expõe o proble-

ma gerador das perguntas condutoras da investigação e a hipótese defendida, 

a fim de provocar reflexões sobre os principais aspectos envolvidos, e levar à 

definição dos objetivos e a delimitação do percurso metodológico. 

Os capítulos 2, 3 e 4 correspondem à fundamentação teórica do trabalho 

realizado, amparada por autores como Merleau Ponty, Yi-Fu Tuan, Juhani Pal-

lasma, Kelvin Lynch, Charles Landry e tantos outros que alimentam a argumen-

tação e contextualizam as questões trabalhadas, de modo a conduzir ao estudo 

empírico e às conclusões. 
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O capítulo 5 envolve o percurso metodológico adotado, que somou en-

trevistas, percurso comentado, desenho-estória e confecção (experimental) de 

mapa sensorial da área analisada. O capítulo 6 apresenta a área utilizada no 

estudo empírico.  

Os capítulos 7 e 8 detalham e discutem os principais resultados obtidos. 

O primeiro tece uma narrativa acerca das relações entre a cidade e o corpo 

cego a partir dos estímulos sensoriais e dos affordances; o segundo se propõe 

a discutir a linguagem do espaço com base na percepção da pessoa cega, co-

mentando aspectos ligados ao wayfinding, em termos de legibilidade, navega-

bilidade ambiental e representação do espaço.  

As considerações finais completam a tese, cujos argumentos conduzi-

ram a sugestões destinadas aos envolvidos com a projetação arquitetural. 
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2.  A CIDADE VIVIDA E CORPORIFICADA 
 

E, como a gênese do corpo objetivo é apenas um momento de 
constituição do objeto, o corpo, retirando-se do mundo objetivo, 
arrastará os fios intencionais que o ligam ao seu ambiente e, finalmente, 
nos revelará o sujeito que percebe, assim como o mundo é percebido 
(MERLEAU- PONTY, 1945/2011, p.10). 

 Importante expoente da fenomenologia, o autor dessa epígrafe, aponta 

para o pensamento como uma possibilidade de rompimento da noção de 

corpo-objeto, indicando que imaginar uma razão sem corpo coloca diante de 

nós a experiência da pessoa que sente e, assim, reconhece a expressividade e 

simbolismo do espaço. Sob o ponto de vista de Merleau-Ponty, o espaço não é 

apenas para ser visto e observado, mas, sim para ser sentido, vivenciado como 

palco de experiências, revelado por meio de sons, tato, olfato, paladar, de tal 

modo que corpo e espaço se desenhem mutuamente.  

 Em sentido contrário a esse entendimento, grande parte das abordagens 

relacionadas ao atual planejamento das cidades e edificações, adota medidas 

de ordem técnica, cuja execução corresponde a ambientes desprovidos de 

caráter humano, concorrendo para o que Sennett (2014) indica ser uma 

espécie de “privação sensorial” Segundo o autor, a hegemonia de ações 

marcadas pela propagação de uma compreensão do mundo alicerçada na 

visão, resulta em projetos que caracterizam “a passividade, a monotonia e o 

cerceamento táctil que aflige o ambiente urbano” (SENNETT, 2014 p.13).  

Na busca por caminhos alternativos ao processo de humanização das 

cidades, teóricos de vários campos do conhecimento têm voltado a tratar a 

questão do corpo em suas diferentes áreas, valorizando o sujeito corporificado, 

que adquire maior relevância ao se tratar das relações corpo-cidade e analisar 

os usos urbanos. 

Aos poucos a ênfase dos estudos tem se deslocado da análise de 
aspectos estéticos/construtivos/funcionais do edifício para a 
preocupação com a percepção/satisfação dos usuários e com as 
implicações das intervenções na paisagem das cidades, propiciando a 
elaboração de propostas mais centradas no indivíduo e/ou no social e 
nas implicações ecológicas das interferências realizadas (ELALI, 1997, 
p. 351). 
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 Merleau-Ponty (1945/2011, p.205) ensina que a experiência revela o 

espaço e atua sobre o corpo como “um involucro que se confunde com o 

próprio ser”. Assim, “a pessoa sente e, nessa experiência corporal, reconhece o 

espaço”; portanto, o sujeito da percepção é o corpo e dele emerge o 

conhecimento. 

Ser corpo é estar atado a um certo mundo, e nosso corpo não está 
primeiramente no espaço: ele é no espaço (MERLEAU-PONTY 
(1945/2011, p. 205) 

Por sua vez, Landry argumenta que nos últimos séculos a vida urbana, 

além de ter aumentado o distanciamento entre os seres humanos e a natureza, 

promoveu um crescente bombardeamento dos sentidos da população. Por 

causa disso, gradativamente as pessoas perderam a capacidade de apreciar, 

compreender e diferenciar a diversidade de sensações (sons, odores, texturas 

e materiais) que dela emanam, e desenvolveram uma espécie de miopia 

ambiental crônica, que aumenta “os problemas, as disfunções a o mal-estar 

que desejaríamos solucionar” (LANDRY, 2012/2017, p. 23). Segundo o autor, 

para atenuar o impacto emocional e psicológico do meio urbano sobre seus 

usuários, é preciso aprofundar a compreensão de seus elementos sensíveis. 

Concentrando os princípios fundamentais da organização espacial em 

fatos, Tuan (1977/2013, p.39) comenta sobre a postura e estrutura do corpo 

humano, além da necessidade de se compreender a pluralidade que 

caracteriza o ser humano, de respeitar as suas diferenças e garantir a sua 

individualidade. 

O homem, como resultado de sua experiência íntima com seu corpo e 
com outras pessoas, organiza o espaço a fim de conformá-lo as suas 
necessidades psicológicas e relações sociais (TUAN, 1977/2013, p.15). 

Nesse campo, Porto (2002, p.104) enfoca o universo da corporeidade da 

pessoa com deficiência visual; investigando o estabelecimento das relações 

dele consigo mesmo, com o outro e com o mundo, entende o conhecimento 

como um processo corporal.  A autora concordando com Massini (1994) 

destaca a necessidade de se esclarecer a identidade do deficiente visual, de 

alterar a atual postura que o caracteriza pela falta de visão, da qual são 
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omitidas suas demais capacidades, sendo preciso leva-las em consideração, a 

fim de se valorizar a potencialidade/positividade daquilo que ele possui. 

De acordo com Santin e Simmons (1977), a cegueira não pode ser 

considerada como uma modalidade sensorial que falta, e sim encarada como 

uma especificidade da relação da pessoa com o mundo, uma expressão da sua 

singularidade.  

Para Porto, o fato da pessoa não enxergar não tira dela sua 

sensibilidade, intencionalidade ou interioridade, mas muda sua relação com o 

mundo e com as outras pessoas, que passa a ter maior intermediação de 

outros sentidos. Compreender a direção e a intensidade desse contato exige 

uma constante comunicação entre o cego e o vidente, permitindo que eles 

apreendam o mundo do seu jeito próprio, trocando entre si informações sobre 

percepções e vivencias. (2002, p.25), 

A condição básica das pessoas cegas é a ausência da percepção visu-
al e isto implica uma completa reorganização perceptiva, consequen-
temente um processo perceptivo e cognitivo qualitativamente diferente 
do dos videntes. (AMIRALIAN, 1997, p.21). 

  Autora ainda explicita que a experiência do ambiente vai muito além do 

‘ver’, envolvendo ações como perceber, sentir, conhecer, tocar, relacionar e 

experimentar, ou seja, corresponde à familiarização do corpo com o contexto 

em que se insere. Com relação a esse ponto, Devlieger e Froyen (2006) cha-

mam a atenção pera a necessidade de se compreender o ambiente sensorial 

da cidade a partir da perspectiva do corpo cego, o que revela um ambiente ex-

perimentado com todos os sentidos, deixando claro que o planejamento deve 

primar pela otimização da relação entre o espaço e o usuário. 

A relação entre o cego e os objetos o diferencia das demais pessoas em 

razão da sua excepcionalidade, pois “o mundo é percebido pelo corpo que se 

volta para dentro envolvido por inúmeros movimentos exploradores e de com-

portamentos perceptivos”. (PORTO, 2002, p. 26).  

Assim, embora muitos dos conceitos das pessoas cegas se componham 

ao longo do tempo e a partir do relacionamento social com videntes, quanto 

maiores e mais diversificados forem os estímulos e experiências por elas 

vivenciadas, maior será o potencial de seu desenvolvimento perceptivo e 
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psicomotor7, a serem trabalhados com base nas ambiências experienciadas. O 

tema ambiências, notadamente as urbanas, será tratado no próximo item. 

 

 2.1 AMBIÊNCIAS URBANAS 

Com origem no francês “ambiance”, de acordo com o dicionário Aurélio 

(FERREIRA, 2008) ambiência é o espaço arquitetonicamente organizado e 

animado, que constitui um meio físico e psicológico, especialmente preparado 

para o exercício de atividades humanas. Mais do que um espaço sóciofísico (o 

‘ambiente’), a ambiência constitui-se de encontros, que se asseguram em fun-

ção da adequação as condições do lugar. Assim, a ambiência não se compõe 

apenas do ambiente onde se vive, mas do efeito que esse meio físico provoca 

no comportamento da pessoa. 

De acordo com Thibaud (2008, s|p).o campo das ambiências arquitetu-

rais e urbanas não cessa de se desenvolver e, 

(...) longe de estar fechado em si mesmo, totalmente definido e 
delimitado, está pelo contrário, atravessando por numerosas 
abordagens e múltiplas contribuições que o enriquecem (Thi-
baud 2008, s|p) 

Com base em tais premissas, este tema reveste-se de fundamental 

importância para essa tese, partindo-se do próprio lugar onde se processam as 

ambiências: o ambiente, e ressaltando-se a semelhança entre estes dois 

termos, não sendo recomendável confundi-los.  

A palavra ambiente originou-se do prefixo latino “ambi” compreendendo 

as expressões: de ambos os lados; ao redor de (CUNHA, 1997, p. 38), de 

modo que tudo aquilo que compõe um determinado ambiente, inclusive as 

pessoas presentes, tornam-se parcela da constituição ambiental. Assim, o 

ambiente é constituído por elementos objetivos - como forma, função, cor, 

textura, ventilação, temperatura, iluminação, sonoridade e simbologia -, cuja 

função é tornar o espaço dimensionado e funcional, cabendo à arquitetura 

trabalha-los a fim de garantir bem-estar de seus ocupantes. A estes elementos 

objetivos somam-se valores subjetivos oriundos da cultura e da experiência de 

                                                 
7 A psicomotricidade contribui de maneira expressiva para a formação e estruturação do 
esquema corporal, o que facilita a orientação espacial. 
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vida, os quais estabelecem significados e valores (positivos ou negativos) ao 

local.  

  Em meio a esse cenário afloram as ambiências, conceito que envolve a 

percepção derivada dos sentidos e a experiência estética (AUGOYARD, 1995 

apud THIBAUD, 2012). Sob influencia da fenomenologia e focado nos aspectos 

materiais do espaço, o campo das ambiências se desenvolveu rapidamente 

nos últimos vinte anos. Segundo Thibaud (2012, p. 3), é possível identificar um 

movimento duplo na área: (i) o primeiro foi dedicado à própria definição de 

Ambiência (embora o conceito ainda continue a evoluir) e à identificação de 

seus sinais no espaço construído (físico), correspondendo a uma concepção 

interdisciplinar voltada para a recuperação da importância da experiência 

ambiental e da percepção sensível, e que permite articulação entre as ciências 

humanas e sociais e os campos do planejamento, projeto e engenharia; (ii) o 

segundo, denominado diferenciação, consiste na proposição de uma alternativa 

às outras abordagens do meio ambiente sensível das cidades, partindo daí a 

ideia de que a ambiência difere-se de outras questões relacionadas à função, 

ao conforto e à paisagem. 

Definido como o espaço-tempo experimentado pelos sentidos, segundo 

Thibaud (2001) com o tempo o conceito de ambiência assumiu um modelo de 

inteligibilidade qualitativo e aberto e desenvolveu seus próprios métodos de 

investigação (percursos comentados, observações recorrentes, reativação so-

nora, etnografia sensível), categorias de análise (efeitos sonoros, objetos efei-

tos sonoros, objetos, ambientes, configurações sensíveis) e ferramentas de 

modelagem (modelagem declarativa, modelos morfodinâmicos, simulação in-

versa).  

 Em geral, a abordagem das ambiências tenta se livrar das perspectivas 

normativas; distinguindo-se daquelas excessivamente positivistas e de uma 

orientação estritamente psicofísica, enfatizando a percepção dos sujeitos e o 

papel das práticas sociais na concepção sensível do ambiente construído, o 

que permite dar uma maior atenção à afetividade inerente à vida urbana. Nesse 

campo, um dos aspectos fundamentais da noção de ambiência está no fato de 

privilegiar a unidade do mundo sensível, evitando dissociar os sentidos para 

depois tentar reuni-los novamente. Reside justamente nessa integração a pos-
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sibilidade dos estudos da ambiência restituirem o lugar dos sentidos na com-

preensão da experiência humana nos espaços vividos, o que poderá vir a pos-

sibilitar a caracterização de novos modos de vivenciar a vida urbana, e auxiliar 

o surgimento de novos espaços urbanos e arquitetônicos (THIBAUD, 2012). 

Tal processo, de acordo com Duarte et al (2008) pode ser apreendido 

pelos sentidos de uma pessoa situada em determinado ambiente ao avaliar 

dicotomias como quente/frio, ver/não-ver, presença/ausência de sons e 

cheiros, bem como a dinâmica da movimentação dos corpos e da carga 

emocional que deles emana. Trata-se, portanto, de uma maneira específica de 

tratar o corpo diante da dinâmica ambiental, e que envolve uma relação 

prático/sensível constituída por fatores que têm potencial para evocar a 

memória sensível das pessoas e participam nos processos de construção da 

identidade tanto da pessoa quanto do lugar. 

Com isso, o conceito de ambiência pode ser compreendido como a so-

matória do lugar urbano a todas as sensações que a ele se possam estar as-

sociadas (de origem térmica, lumínica, sonora, cinestésica etc.), as quais estão 

“aliadas à atmosfera emocional e moral produzida pelas subjetividades e cultu-

ras de seus participantes” (THIBAUD, DUARTE, 2013, p.3). 

 Embasando esse enunciado, Augoyard (2004) enumerou condições 

para que um fenômeno seja classificado como ambiência, dentre as quais 

destaca a possibilidade de interação entre a percepção, as emoções, a ação 

dos usuários e as representações socioculturais. Conforme o autor, a 

abordagem do aspecto físico precisa considera-lo não é apenas como uma 

“matéria que deve ser percebida, mas também como um instrumento social no 

espaço” (AUGOYARD 2004, p.25). 

 Em perspectiva complementar, ao constatar a gradativa incorporação do 

conceito de ambiência como diferencial para a compreensão do uso e projeta-

ção do espaço, Elali (2008) alerta que a multiplicidade de elementos envolvidos 

dificulta sua investigação, pois, ao fazerem recortes, as pesquisas acabam por 

se centrar em algum dos fatores que caracterizam a ambiência (ou mesmo em 

alguns deles), mas não consegue abarcar totalmente a experiência vivenciada 

pelas pessoas nos inúmeros locais em que permanecem ou por onde passam. 

Como recurso para enfrentar essa dificuldade, a pesquisadora sugere a refle-
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xão sobre possíveis interfaces entre o comportamento humano e ambiência a 

partir da perspectiva oferecida pela Psicologia Ambiental e a adoção de estra-

tégias de pesquisa que priorizem as abordagens multimétodos e a etnografia. 

A ambiência não pode ser descrita se não for a partir da experiência 
(...), tanto do usuário quanto do pesquisador. (...) Aqui se abre um 
outro caminho que o estudo das ambiências parece estar forçando ou 
reforçando no campo da arquitetura e urbanismo: a premência da 
reflexão e da construção de metodologias de pesquisa que se pautem 
em abordagens participativas e sensíveis dos sujeitos e 
subjetividades daqueles que se inserem, agem e modificam a 
atmosfera estudada (DUARTE, 2011,p.3). 

  Paradoxalmente, no âmbito das intervenções ocorridas nas cidades con-

temporâneas o espaço construído não está em sintonia com pontos de vista 

supracitados, geralmente, seguem aspectos predominantemente visuais, que 

conduzem a desvalorização da sonoridade, da luz, das oportunidades olfativas, 

assim como ao isolamento da temperatura, ventilação e outras qualidades am-

bientais. Os planejadores do espaço ainda se guiam por um tecnicismo redutor 

desconhecendo muitas vezes o “extraordinário poder de induzir um certo clima 

a partir das dimensões não-visíveis do espaço construído (AUGOYARD, 2007, 

p. 35). 

 Como a abordagem das ambiências busca se livrar das perspectivas 

normativas, torna-se distinta das abordagens excessivamente positivistas e de 

orientação estritamente psicofísica, dando ênfase a atividade de percepção dos 

sujeitos e ao papel das práticas sociais na concepção sensível do ambiente 

construído, permitindo dessa forma que predominem as tonalidades afetivas da 

vida urbana. (THIBAUD, 2010, p. 9). 

Os estudos nesse campo mostram que os projetos destinados a trans-

formar o ambiente urbano muitas vezes prescindem de um compromisso maior 

com os sentidos humanos, com as muitas nuances envolvidas na nossa senso-

rialidade e com as condições para favorecê-la. Sob esse ponto de vista, é co-

mo se a predominância do visual, que acontecia na modernidade, atualmente 

estivesse se direcionando para um reequilíbrio dos sentidos. De fato, 

o projeto arquitetônico deve ser elaborado ajustando-se todos os com-
ponentes como sistema complexo e inter-relacionado. Além dos aspec-
tos compositivos e programáticos faz-se necessária uma análise das 
condições ambientais percebidas pelo usuário, já que é capaz de inte-
ragir com o ambiente imediato por meio dos sentidos (BESTETTI, 
2014, p.602). 
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Na mesma direção, Amphoux et al (1998) entendem que a noção de 

ambiência retoma o lugar dos sentidos durante a experiência dos espaços vivi-

dos, o que permite a caracterização de novas formas de experienciar a vida 

urbana (DAIDALOS, 1998, apud THIBAUD, 2002). 

A importância que cerca a abordagem sensível, portanto, não se limita 

apenas ao que ela produz no direcionamento de uma experiência urbana, mas 

também ao sentido que ela empresta a criação da própria cidade. 
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3.  A DEFICIÊNCIA VISUAL EM FOCO  
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2014), em 2010 foram 

contabilizados no mundo cerca de 285 milhões de pessoas com deficiência 

visual, das quais cerca de 39 milhões são cegas e 246 milhões têm baixa vi-

são. Aproximadamente 90% das pessoas com deficiência visual vivem em paí-

ses em desenvolvimento, sendo que 82% das pessoas com cegueira têm 50 

anos ou mais. As pesquisas realizadas pela OMS em 2010 indicam que, se 

iniciativas de alcance mundial e regional não forem tomadas, em 2020 existirão 

no mundo 75 milhões de pessoas cegas e mais de 225 milhões de pessoas 

com baixa visão. No Brasil, os cálculos apontam para a existência de 1,1 mi-

lhões de cegos (0,6% da população estimada) e cerca de 4 milhões de pesso-

as com deficiência visual séria em 2020. 

No Brasil, segundo dados do Censo de 2010 do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE, 2012), dentre os 190.755.799 de habitantes, 

35.774.392 declararam ter deficiência visual (incapacidade visual, mesmo com 

o uso de lentes); dessas, 29.211.482 afirmaram que tinham alguma dificuldade 

de enxergar, 6.056 533 disseram ter grande dificuldade (baixa visão) e 506.377 

informaram que não conseguir enxergar de modo algum (cegueira). Segundo o 

mesmo censo estima-se que, na cidade de Natal habitem 12.108 indivíduos 

com algum grau de deficiência visual, sendo 3.174 caracterizados como pes-

soas com deficiência visual severa. 

Contrários a alguns conceitos populares que impõem à cegueira uma 

relação com determinadas características negativas, neste tópico optou-se por 

esclarecer dúvidas concernentes à cegueira e seus conceitos a partir de um 

embasamento médico e educacional, a exemplo da adotada por autores como  

Amiralian (1997). 

Atualmente a discussão envolvendo os diversos tipos de deficiência e a 

evitação de conotações depreciativas ou preconceituosas com relação a elas 

deram vez a uma terminologia específica que precisa ser compreendida. Na 

atualidade a designação ‘deficiente visual’ ou ‘pessoa com deficiência visual” 

têm sido as mais usadas, embora ainda exista quem utilize a palavra ‘cego’. De 

fato, as concepções populares e literárias da cegueira carecem de uma 
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vinculação científica (AMIRALIAN, 1997, p. 29), e esses termos não 

apresentam equivalência, levando-se em conta o fato da deficiência visual 

relacionar-se tanto a cegueira quanto a baixa visão. Conforme antecipamos no 

início desta tese, ao nos referirmos as pessoas que não enxergam, quer seja 

de forma total ou parcial, decidimos usar o termo pessoas cegas.   

 A cegueira ou perda total da visão pode ser adquirida ou congênita. 

Aquele que nasce com o sentido da visão, perdendo-a depois apresenta 

condições de armazenar memórias visuais, com a possibilidade de lembrar 

imagens, luzes, e cores familiarizadas anteriormente, cabendo lembrar que o 

cenário composto por formas e cores é parte natural na vida das pessoas que 

enxergam, tornando-se parte inerente ao modo como elas formulam seus 

pensamentos, enquanto aqueles que nascem sem o sentido da visão não 

constroem memória visual. 

Também conhecida como baixa visão, a visão subnormal é a 

incapacidade da pessoa enxergar com clareza suficiente para contar os dedos 

da mão a uma distância de 3m e à luz do dia. Também é considerada com 

visão subnormal aquela pessoa que, de modo geral conserva resíduos de visão 

(acuidade visual de 20/200 pés8 a 20/70 pés no melhor olho, após correção 

máxima). Segundo Gil (2000), a visão subnormal significa alteração da 

capacidade funcional decorrente de fatores como rebaixamento significativo da 

acuidade visual, redução importante do campo visual e da sensibilidade aos 

contrastes e limitação de outras capacidades. 

A literatura) chama a atenção para o fato de que as pessoas que perdem 

a visão a partir dos cinco anos são consideradas cegos adventícios ou 

adquiridos, enquanto os casos de cegueira anterior a essa idade são 

chamados de cegueira congênita. A delimitação da idade de cinco anos para o 

diagnóstico de cegueira adquirida é fruto de pesquisas, como as de Lowenfeld 

(1950), que não identificaram memória visual em cegos com perda da visão 

antes dessa idade. O conceito cunhado pelo pesquiador persiste há bastante 

tempo, tendo sido aprovado pela OMS em 1972. Tal definição classifica como 

cegos “aqueles que apresentam acuidade visual de 0 a 20\200, ou seja, 

enxergam a 20 pés de distância aquilo que o sujeito de visão normal enxerga a 

                                                 
8
 Para efeito de cálculo, 1 pé equivale à 0,3048m. 
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200 pés, no melhor olho, após correção máxima, ou que tenham um ângulo 

visual restrito a 20 º de amplitude, o que impede a apreensão do ambiente 

como um todo, uma das características fundamentais da percepção visual” 

(AMIRALIAN, Id.p.30). 

Foi durante os estudos acima mencionados (1950) que se constataram 

indícios de que a pessoa que perde a visão antes dos cinco anos não retém 

qualquer imagem visual, enquanto os que a perdem após essa idade podem 

apresentar uma estrutura de referência visual útil, que os torna capazes de 

visualização. Diante desses fatos, ficou estabelecida a idade de 5 anos como 

parâmetro para se considerar a cegueira congênita ou adquirida para fins 

educacionais.   

A identificação desses grupos baseia-se em duas escalas oftalmológicas: 

acuidade visual9 e campo visual; a primeira consiste naquilo que se enxerga a 

determinada distância, enquanto a segunda corresponde à amplitude da área 

alcançada pela visão. 

A medicina foi a primeira a se preocupar com a cegueira, entendendo-a 

como a medida da capacidade visual das pessoas com deficiência no órgão da 

visão.  O interesse dos exames se voltava especialmente para revelar o quanto 

uma pessoa com deficiência visual podia enxergar, ou seja, uma forma de 

avaliar a capacidade visual. 

Com isso, o conceito médico de cegueira orienta que a medida utilizada 

para a determinação da deficiência é a acuidade visual, ou seja, o grau de 

aptidão do olho para discriminar os detalhes espaciais, sendo o seu diagnóstico 

uma responsabilidade do médico como resultado de tratamentos 

medicamentosos e cirúrgicos, além das correções óticas. (ROCHA, RIBEIRO-

GONÇALVES, 1987 apud AMIRALIAN, 1997, p.31). 

A avaliação da acuidade visual (discriminação de formas) e do campo 

visual (percepção da amplitude dos estímulos) tornaram-se as medidas mais 

usadas. Nos casos de baixa visão, alguns recursos ópticos podem ser 

                                                 
9Acuidade visual é a capacidade de discriminação de formas, medida por oftalmologistas por 
meio de apresentações de linhas, símbolos ou letras em tamanhos diversificados (LOPES E 
BURJATO (2010, p.75). Ela é calculada por meio do quociente estabelecido entre a distância a 
partir da qual uma pessoa normovisual e uma pessoa com deficiência visual conseguem “ver” o 
mesmo objeto. Por exemplo, uma acuidade visual de 6/60 na escala métrica significa que o 
objeto é percebido por uma pessoa com visão a 60 metros de distância, enquanto uma pessoa 
com deficiência visual percebe tal objeto da mesma forma a apenas 6 metros (BROCK, 2013). 
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utilizados para maximizar o resíduo visual, o mesmo não ocorrendo com 

relação ao grupo dos que nada enxergam. Para este é necessário fazer com 

que a informação lhe chegue pela utilização de recursos que favoreçam os 

canais sensoriais como tato, audição e olfato. 

 Após algum tempo, no entanto, verificou-se que as pessoas com 

idêntica medida de acuidade visual podiam apresentar capacidade visual 

diferente, havendo casos em que a ela conseguia utilizar a visão residual para 

ler o braille com os olhos, ou seja, pessoas diagnosticadas como cegas podiam 

aproveitar a pouca visão que dispunham para apreender as informações. Tal 

constatação levou à possibilidade de distinguir cegueira de baixa visão. 

Do ponto de vista educacional, a preocupação com a cegueira vincula-se 

às condições necessárias/apropriadas ao desenvolvimento e à aprendizagem, 

como o fator da idade, entre outros.      

O sujeito que nasce cego, que estabelece as suas relações objetais, 
estrutura o seu ego e organiza toda a sua estrutura cognitiva a partir da 
audição, do tato, da cinestesia, do olfato, e da gustação, difere daquele 
que perde a visão após seu desenvolvimento ter ocorrido” 
(Amiralian,1997, p. 32). 
 

A criança que nasce cega é diferente da que perdeu a visão com a idade 

de 4 anos, ou mesmo 2 anos, pois, embora elas não possam utilizar a memória 

visual, suas relações objetais ocorrem por meio da visão e, principalmente, o 

vínculo mãe-bebê se deu em outras bases (AMIRALIAN, BECKER, 1991). 

Portanto, quanto mais cedo ocorre a perda da visão, menor é a 

influência deste acontecimento sobre o desenvolvimento do ser humano. A 

pessoa que nasce com o sentido da visão e o perde depois, tende a guardar 

memórias visuais e pode imaginar luzes, cores, e outros detalhes que já estão 

impregnados no seu pensamento e memória, concorrendo para sua 

readaptação. Por outro lado, aquele que já nasce sem a capacidade da visão 

não terá lembranças visuais nem condições de formar memória visual. 

Pedagogicamente, há um entendimento que aponta para a pessoa cega 

como aquela que, mesmo possuindo baixa visão ou visão subnormal, necessita 

de instrução em Braille (sistema de escrita por pontos em relevo) e como 

pessoa de visão subnormal aquele que lê tipos impressos ampliados ou com o 

auxílio de potentes recursos ópticos. 

Os auxílios óticos dividem-se em duas categorias: recursos para perto e 
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recursos para longe (BRAGA, 1997, p. 12). Com auxílios óticos como óculos e 

lupas, as pessoas com baixa visão conseguem distinguir vultos, a claridade ou 

objetos a pouca distância. Sua visão é embaçada, diminuída, restrita em seu 

campo visual ou prejudicada de algum modo. Para a baixa visão são 

disponibilizadas lentes especiais ou dispositivos formados por lentes que 

utilizam o princípio da magnificação da imagem. 

Ainda assim, em seu dia a dia as pessoas cegas e com baixa visão 

frequentemente enfrentam dificuldades para antecipar a presença de objetos, 

pessoas e veículos. A literatura indica que, partir da idade pré-escolar tais 

dificuldades visuais conduzem a limitações consideradas de difícil 

enfrentamento, pois, em seus diversos graus, prejudicam a apreensão do 

mundo ao redor, atrapalham o relacionamento com seus pares e comprometem 

a capacidade de orientar-se e movimentar-se com independência e segurança. 

Nesse sentido, Pozzana (2017, p.158) comenta que as pessoas que 

perdem a visão em algum momento da vida e aquelas com baixa visão 

enfrentam problemas de mobilidade diferentes da pessoa cega, mas que 

também têm reflexos diversos, inclusive em sua linguagem corporal.  

A cegueira produz efeitos sobre o desenvolvimento postural e 
motor em função da importância da visão na estabilização 
corporal, bem como na iniciação e no controle dos movimentos 
(HATWELL, 2003, apud POZZANA, (2017, p.158\159). 
 

Portanto, a literatura enfatiza que, nas pesquisas nesse campo, os 

motivos da cegueira, o momento em que aconteceu e o modo como se deu (e 

foi enfrentada pela pessoa e pela família) devem ser observados, tendo em 

vista a sua influência sobre as condições psicológicas e sociais (inclusive 

familiares) e sobre o modo como a pessoa vivencia a deficiência. 
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 4. SOBRE EXPERIENCIA E PERCEPÇÃO AMBIENTAL 
A cada instante, há mais do que o olho pode ver, mais do que 
o ouvido pode perceber, há um cenário ou uma paisagem 
esperando para serem explorados (LYNCH10, 1960/1997, p.1) 

Alicerçado nas ideias anteriores e orientado por esta epígrafe, esse 

capítulo se desenvolve em dois itens - experiência ambiental (mais genérico) e 

percepção ambiental (envolvendo questões ligadas a affordances e wayfinding) 

-, tratados de modo a conduzir para a definição metodológica que se segue. 

Antes, porém, é essencial retomar as indicações de Ittelson, Prosahnski, 

Rivlin e Winkel (1974), conhecidas como os pressupostos da Psicologia 

Ambiental, umas das bases dessa tese. A partir de uma revisão cuidadosa da 

produção científica na área até aquele momento, os autores defendem que o 

ser humano e o meio ambiente mantém uma interação dinâmica e, portanto, 

que se influenciam mutuamente (as pessoas moldam o ambiente e são 

moldadas por ele). Na introdução do livro são indicados oito pressupostos que 

os autores entendem embasarem a compreensão das inter-relações pessoa-

ambiente: (i) o ambiente é experienciado como um campo unitário; (ii) o 

ambiente "observado" não é necessariamente o ambiente real; (iii) o ambiente 

frequentemente opera abaixo do nível da consciência; (iv) o ambiente é 

organizado cognitivamente como um conjunto de imagens mentais; (v) o 

ambiente tem valor simbólico; (vi) a pessoa tem propriedades ambientais tanto 

quanto características psicológicas individuais; (vii) não há ambiente físico que 

não seja envolvido em um sistema social e inseparavelmente relacionado a ele; 

(viii) o grau de influência do ambiente físico no comportamento varia com o 

comportamento em questão.  

Quase trinta anos após a publicação daquela obra, por solicitação da re-

vista Estudos de Psicologia11 da UFRN, Rivlin (2003) revisou o referido texto, 

reafirmando tais pressupostos à luz da contemporaneidade, e acrescentou 

mais três pressupostos à relação anterior: (ix) o aumento da quantidade de 

                                                 
10 Esta obra foi publicada originalmente em inglês, 1960, com o título THE IMAGE OF THE 
CITY, por The MIT Press, Cambridge, MA. A Primeira edição brasileira publicada em 1997, pela 
Martins Fontes, São Paulo. Versão lida datada de 1997. 
 
11

 Localizável em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-
294X&lng=en&nrm=iso 
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tecnologia na vida das pessoas criou novas dimensões ambientais que têm 

impacto nas atividades diárias; (x) os aspectos éticos da pesquisa e da prática 

ambientais exigem uma reflexão contínua; (xi) natureza holística da experiência 

ambiental. 

Mesmo entendendo-se que todos estes onze pressupostos estão 

presentes (e devem ser considerados) nas pesquisas nesse campo, reforçam-

se nesse texto quatro deles que foram essenciais à realização da pesquisa 

com cegos (embora, obviamente, não se restrinjam a esse grupo). O primeiro 

se refere ao fato dos seres humanos respondem ao ambiente como um “campo 

unitário”, isto é, à sua configuração total e não apenas a aspectos pontuais. 

Assim, embora as pessoas possam identificar estímulos específicos do 

ambiente (visuais, auditivos, olfativos, etc.) e em muitos momentos desse texto 

seja feita menção a elementos que se destacam em um contexto, tais fatores 

não podem ser pensados isoladamente, pois fazem parte de um conjunto 

complexo de fatores envolvidos na compreensão da influência do ambiente 

sobre o comportamento humano. Outro aspecto a destacar diz respeito a 

existirem diferenças entre ‘ambiente observado’ e ‘ambiente real’, uma vez que 

as características físicas e psicológicas de cada pessoa (idade, gênero, etnia, 

condições de saúde/doença, bagagem sócio-cultural, formação profissional, 

tipo de ocupação, estágio no ciclo de vida individual e familiar, humor, etc.) 

influenciam o modo como elas vivenciam e significam o ambiente. Assim, um 

mesmo local pode ser compreendido de modo diferente por cada usuário, e até 

um mesmo indivíduo pode entende-lo de modo diverso, dependendo da 

situação e do momento em questão. Para isso contribui a condição do 

ambiente operar abaixo do nível da consciência, ideia que sinaliza três 

aspectos a ter-se em mente: na maior parte do tempo as pessoas não têm 

noção do papel do ambiente em suas ações; apenas quando o ambiente 

incomoda (ao ser modificado, por exemplo) as pessoas se conscientizam dele; 

portanto, a arquitetura que acomoda/acolhe seus usuários pode, muitas vezes, 

passar desapercebida. Finalmente, destaca-se a condição do ambiente ser 

organizado mentalmente como um conjunto de imagens (não necessariamente 

visuais, ou seja, que não precisam assumir a forma de “fotografias”), as quais 
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incluem aspectos ambientais e simbólicos da interação daquela pessoa com 

aquele local. 

 

4. 1.  A EXPERIÊNCIA AMBIENTAL 

A experiência pode ser caracterizada como o “ato de experimentar algo 

por meio dos sentidos”, de modo que há potencial para que as informações 

adquiridas possam vir a constituir aprendizagem. Atentar para a “experiência” 

faz parte do plano de estratégias desta tese cuja ideia é compreender a 

percepção ambiental das pessoas cegas. 

 A palavra experiência tem sua origem no latim “experientio”, cujo sentido 

vem sendo reformulado por pesquisadores ao longo do tempo. A partir da 

metade do século XX a experiência passou a ser encarada como “vivência”, se 

mostrando condizente com o conjunto de sentimentos, afetos, emoções, etc, 

que “o indivíduo vai acumulando em sua memória” (MORO, 1998 apud PAULA, 

2008, p. 16), ou seja, “relaciona-se a uma habilidade a uma prática do 

indivíduo” (CUNHA, 1982, apud PAULA 2008, p.16). 

Por sua vez, Tuan ressalta que as diferentes maneiras através das quais 

uma pessoa conhece e constrói a realidade envolve informações que “variam 

desde os sentidos mais diretos e passivos como o olfato, paladar e tato, até a 

percepção visual ativa e a maneira indireta de simbolização”, gerando 

conhecimentos que podem se materializar em ações concretas ou serem 

armazenadas para fomentar atividades futuras. O autor ainda acrescenta que, 

“a inteligência é necessária à estruturação dos mundos” e que os atos de ver, 

ouvir, cheirar e tatear podem ser aperfeiçoados com a prática até que, com 

base neles, a pessoa consiga discernir mundos significantes. (1977/2013, p.17 

e 19), 

Experienciar é aprender; significa atuar sobre o dado e criar a partir 
dele. O dado não pode ser conhecido em sua essência o que pode 
ser conhecido é uma realidade que é um constructo da experiência, 
uma criação de sentimento e pensamento (Ibidem, p. 18). 

 

 Assim, a experiência também é constituída de sentimento e 

pensamento, dentre os quais, a memória e a intuição possuem condições de 



47 

 

produzir impactos sensoriais no “cambiante fluxo da experiência, de modo que 

poderíamos falar de uma vida do sentimento como falamos de uma vida do 

pensamento” (TUAN, 1977/2013, p.11). 

Complementando esse entendimento Gibson (1986) afirma que os 

órgãos sensoriais formam a base pela qual se estabelece a ponte entre o que 

está no mundo lá fora, ou, pelo menos, o que nos chega da parte exterior e o 

mundo que, pela ausência de um nome mais adequado, o entendemos como 

interior.  

Diante de tal perspectiva, chama a atenção a forma com a qual as 

pessoas cegas experiênciam o espaço, uma vez que, apesar de não utilizarem 

os olhos, são seres humanos cujo corpo sente a existência, o mundo vivido. 

O cego, ao estabelecer contato com o mundo, cria e recria ações efe-
tivas de experiênciar as coisas; busca e encontra sua coordenação 
autônoma coordenando-se nas interações com os demais seres hu-
manos, deficientes da visão ou não; vive sua existência junto aos fe-
nômenos que no momento o circundam. Na circularidade, no enca-
deamento do ser vivo entre a ação e a experiência leva-se em conta 
a particularidade de ser individual diante do mundo que se mostra 
(MATURANA, VARELA, 1995, apud PORTO, 2002, p.22). 

  

 As dificuldades dessa relação ficam ainda mais evidentes no meio 

urbano, uma vez que a experiência do viver a cidade e na cidade, embora 

esteja fortemente vinculada à questão sensorial, também depende de fatores 

relacionados às condições e qualidade do espaço, que se vinculam às 

ambiências existentes e, consequentemente, à sua percepção. Ou seja, falar 

da experiência na cidade “significa evocar esse espaço de socialização 

promovido pela apropriação que surge diante de uma troca positiva entre 

espaço e usuário” (DUARTE et al, 2015, p.6). 

 Com isso, é essencial que os profissionais que intervêm no espaço 

(como arquitetos e planejadores urbanos, entre outros) considerem o 

envolvimento de indivíduos com diferentes competências (motoras, emocionais 

e sociais) e, conforme chamaram a atenção de Cohen e Duarte (2004), o 

dotem de atributos que possibilitem maior identificação destas pessoas com a 

cidade e qualificando, assim, o processo de moldagem do Lugar, 

A compreensão da cidade passa por diversas etapas espaço-
temporais, devendo sua análise contemplar o maior número de 
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experiências ambientais possíveis, incluindo o deslocamento no tempo 
e no ambiente para que conceitos produzidos pela percepção “real” do 
espaço por parte de usuários e arquitetos não sejam confundidos com 
a mera estetização dos objetos vivenciados (PAULA, 2008, p.21)   

Mesmo nessas condições ideais, Britto e Jacques (2012) afirmam que os 

urbanistas podem apenas indicar possíveis usos para o espaço concebido, pois 

somente as pessoas que experimentam cotidianamente um local tornam-se 

aptas a estabelecer dinâmicas que venham a legitimar (ou não) o projeto, 

deixando claro que as experiências humanas são capazes de continuamente 

reinventar o espaço,  

 Nesse sentido, Cohen (2006) sugere que uma importante forma de ava-

liar a experiência ambiental é a investigação das interpretações e significados 

da experiência do corpo situado no espaço, processo em que a habilidade es-

pacial se relaciona intimamente com o identificar os lugares e o identificar-se 

com eles. Complementando, a autora salienta que a noção de “ambiente sen-

sível” dá ênfase aos sentidos e às sensações acionados pela pessoa em seu 

caminhar pela cidade, delimitando uma relação prático-sensível que pode ser 

entendidos como um novo modo de tratar o corpo no contexto das dinâmicas 

ambientais. 

Diante da complexidade dos espaços urbanos, Duarte et al (2015, p. 2) 

deduzem que “a comunicação entre corpo, espaço, tempo e a postura individu-

al adotada pela pessoa em seu espaço de vivência” precisa ser seriamente 

considerada no contexto das intervenções arquitetônicas e urbanísticas, sendo 

essencial que reflitam as (e se reflitam  nas) teorias que alicerçam tal praxis.   

Especificamente no campo profissional, cabe aos arquitetos-urbanistas 

valorizarem a multiplicidade de informações sensíveis que emanam do 

ambiente construído, as percepções delas derivadas e sua congruência com a 

linguagem corporal dos usuários. Tal abordagem teria como meta maior obter 

modos para que as pessoas se orientem nos espaços propostos em seus 

projetos e se identifiquem com eles, para o que é fundamental que a 

concepção destes espaços proporcione informações de múltiplas origens, e as 

disponibilize por meio dos elementos construídos e não construídos presentes. 
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4.2. A PERCEPÇÃO AMBIENTAL 

Qual o sentido da percepção no processo de construção do espaço? 

Como, ao esclarecer modos das pessoas experienciarem os aspectos 

ambientais presentes em seu entorno, a percepção pode ser incorporada à 

atividade projetual? Atualmente, indagações como estas permeiam o 

pensamento de muitos dos profissionais que lidam com o projeto de arquitetura 

e urbanismo, em especial os que se voltam para o campo das relações 

pessoa–ambiente. 

O termo percepção é definido tanto em dicionários tradicionais quanto 

recentes (via web). Ele é entendido como “apreensão de uma realidade ou de 

uma situação pelo ser humano” (HOUAISS, 2005, p. 640), “ato, efeito ou 

faculdade de perceber” (FERREIRA, 2003, p. 496), ou ainda, “ato, ação ou 

efeito de perceber, de compreender o sentido de algo por meio das sensações 

ou da inteligência”. 

Filosoficamente a ideia de percepção difere do senso comum, ligando-se 

ao significado daquilo que é apreendido sobre o mundo. 

[...] no sentido pleno da palavra, que se opõe a julgar, é aprender um 
sentido imanente ao sensível antes de qualquer juízo. O fenômeno da 
percepção verdadeira oferece portanto, uma significação inerente aos 
signos, e do qual o juízo é apenas a expressão facultativa [...]. A 
percepção, portanto, é o ato de perceber” (MERLEAU PONTY 
1945/2011, p.63, 67). 

 

Academicamente o termo ‘percepção’ tem sido referido pelos autores a 

partir de compreensões diversas, tais como: sensação; recepção de um 

estímulo; faculdade de conhecer independentemente dos sentidos; combinação 

dos sentidos no reconhecimento de um objeto; representação intelectual. Tais 

definições trazem em si significados que dão sentido a recepção e 

interpretação de estímulos, a intuição, a ideia e a imagem. 

 
O estudo da percepção espacial teve origem na psicologia, expandindo-

se rapidamente para outras áreas do conhecimento, como Arquitetura e 

Geografia, o que contribuiu decisivamente para a consolidação da Psicologia 

Ambiental, campo direcionado à compreensão dos aspectos psicológicos da 

interação entre as pessoas e os ambientes físicos e sociais em que elas estão 

inseridas (ITTELSON ET AL, 1974; RIVLIN, 2003; MOSER, 2005).  
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Nesse campo, o psicólogo J. J. Gibson (1986) esclarece que a percep-

ção é a síntese dos estímulos detectados pelos órgãos sensoriais, os quais 

funcionam como ‘janelas abertas para o exterior’ de modo a estabelecer a rela-

ção entre ‘o mundo fora de mim’ e ‘o mundo interior’. Pesquisador no campo da 

percepção visual, Gibson criou o neologismo (em inglês) affordance, discutido 

no item 4.2.2.  explicitando que “o observador pode (ou não) perceber ou lidar 

com o affordance, de acordo com as suas necessidades, mas o affordance 

sendo uma invariante, estará sempre lá para ser percebido” (GIBSON, 1986, p. 

139) Sua teoria enfatiza que os sentidos não podem ser entendidos como o 

motivo de toda percepção, pois compete à mente, a tarefa de sintetizar e dar 

significado ao que for apreendido por eles (MONTENEGRO, ELALI, GOMES, 

2011). 

 Tal entendimento conduz à ideia de espaço sensível, incorporando a 

importância de levar-se em consideração aspectos emocionais e afetivos que 

caracterizam a relação das pessoas com o ambiente (OKAMOTO, 2002), 

Aprofundando tal entendimento, Cohen e Duarte (2013, s/p), assinalam que ao 

interagir com o ambiente o ser humano promove “um constante dialogo capaz 

de produzir relações de afeto, significações e apropriações”, ou seja, 

reafirmando Hertzberg (1991), a pessoa não apenas dá significado à sua 

situação no mundo, mas também reconstrói suas lógicas e aspirações, 

incluindo a própria concepção de mundo. 

As percepções do espaço consistem não no que vemos, como 
também no que ouvimos, sentimos, e até mesmo no que cheiramos, 
assim como nas associações que despertam. Dessa maneira, a 
arquitetura é também capaz de mostrar o que não é realmente visível, 
e despertar associações de que não tínhamos consciência antes 
(HERTZBERG, 1991, p. 230). 

 

Nesse campo, a literatura (CASTELLO, 2007; CORRALIZA,1998; 

GARCIA-MIRA,1997; ROGAN, O’CONNOR, HORWITZ, 2005; SALEH, 2001) 

aponta que, além de identificarem características ambientais, as pessoas as 

representam e simbolizam, de maneira que o estudo da percepção deve 

abranger fatores objetivos (elementos formais, densidade populacional, 

quantidade de edificações, temperatura, ruídos, etc.) e subjetivos (experiências 

e significados).  
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Gibson (1986) ressalta que uma pessoa cega ou mesmo uma pessoa vi-

dente vendada pode sentir uma parede a sua frente, mesmo que não lhe seja 

possível identificar exatamente qual dos sentidos foi estimulado para fazê-lo, o 

que indica a multissensorialidade envolvida na experiência corporal e, portanto, 

na percepção ambiental. Também se referindo especificamente a cegos Porto 

(2002), explicita que, para melhor usufruírem do potencial funcional do ambien-

te eles abraçam plenamente a experiência do corpo e seus recursos. Isso se 

explica pois “percepção é pensamento, é reflexão que alimenta a convicção de 

que há qualquer coisa, de que há o mundo” (PORTO, 2002, p. 27), ou seja, 

perceber se relaciona mais à capacidade de pensar/compreender os elementos 

captados pelos sentidos do que aos elementos observados em si, o que permi-

te deduzir, por exemplo, não serem os olhos os únicos “sujeitos da visão”. 

Dado o mundo objetivo, admite-se que ele confia aos órgãos dos 
sentidos mensagens que devem então ser conduzidas, depois 
decifradas, de modo a produzir em nós o texto original (MERLEAU 
PONTY, (1945/2013, P. 28) 

 A ênfase ao corpo coloca em evidencia a necessidade de aprofundar-se 

o conhecimento sensível, passando a melhor compreender aquilo que pode 

estar envolvido pelos receptores sensoriais, entendendo-se o mundo-sentido 

como “o mundo real interpretado pelas abstrações imediatamente fornecidas 

pelos órgãos dos sentidos” (LANGER, 1972, p. 85, apud TUAN, 1977/2013, 

p.10). 

 

4.2.1. Os sentidos enquanto mediadores da percepção 

 

A cada momento, meu campo perceptivo é preenchido de reflexos, 
de estalidos, de impressões táteis fugazes que não posso ligar de 
maneira precisa ao contexto percebido e que, todavia eu situo 
imediatamente no mundo, sem confundi-lo nunca com minhas 
divagações (MERLEAU-PONTY (1945/2011, p. 6). 

Os seres humanos estão envoltos por inúmeros estímulos ambientais 

(ruído, temperatura, movimento do ar, odores, luz/sombra, densidade 

populacional, entre outros) que são captados por receptores e transformados 

em sensações a serem corporalmente assimiladas, compreendidas e 

significadas. Com relação ao espaço, essa capacidade sensorial conduz à 

percepção das informações concernentes ao ambiente. A partir de então, 
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diante das condições existentes (tanto internas quanto externas ao corpo), a 

pessoa reconhece (ou não) o local onde se encontra e passa a atuar sobre ele. 

Sob essa perspectiva, mais do que simplesmente atender às necessidades 

básicas de seus frequentadores/ocupantes/usuários, cabe ao espaço favorecer 

quaisquer comportamentos pretendidos por eles. 

O papel das sensações e dos sentidos na formação dos fenômenos 

perceptivos, é ressaltado por Tuan12 (1974/2012), ao evidenciar a possibilidade 

de, nas suas relações com o ambiente, o ser humano utilizar, além dos 

sentidos, elementos e mudanças mais sutis, como umidade e a pressão 

atmosférica. Para o autor, embora em geral se verifique predominância da 

visão, algumas pessoas possuem um sentido de direção mais apurado, 

respondendo diferentemente aos impactos ambientais. Além disso, movimentos 

simples como esticar os braços e as pernas são básicos para que tomemos 

consciência do espaço. “O espaço é experienciado quando há lugar para se 

mover” (TUAN, 1977/2013, p 13).  

Além disso, ao mover-se a pessoa adquire sentido de direção, como se 

o espaço organizasse-se de forma centrada no ‘eu’ (ou no corpo) que se move 

e se direciona, como reconhece Merleau-Ponty (1945/2011) ou indicar que a 

experiência perceptiva pode (e deve) ser entendida como uma experiência 

corporal, na qual as sensações estão relacionadas ao movimento da pessoa e 

ao que ela sente enquanto se desloca, considerados elementos fundamentais 

da percepção. 

A percepção sinestésica é a regra, e, se não percebemos isso, é 
porque o saber científico desloca a experiência e porque 
desaprendemos a ver, a ouvir e, em geral, a sentir, para deduzir de 
nossa organização corporal e do mundo tal como concebe o físico 
aquilo que devemos ver, ouvir e sentir (MERLEAU PONTY, 
1945/2011, p.308). 

 

Combinados entre si, os sentidos permitem que as pessoas se tornem 

conscientes do mundo exterior. Gibson (1986) compara os sentidos a sistemas 

ativos que solicitam permanentes informações exteriores. Em sua concepção, o 

                                                 
12

 Sua obra Topophilia: a study of environmental perception, atitudes, and values foi inicialmente 
publicada em 1974, editada pela Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs, New Jersey e na Primeira 
edição brasileira publicada pela Difel, São Paulo, de 1980. Versão lida datada de 2012. 
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entorno exerce influência sobre as pessoas, isto é, a harmonia, a suavidade, ou 

a hostilidade do ambiente interferem sobre o sistema háptico, sobre as 

sensações. Assim, em última instancia, grande parte da apreciação do espaço 

poderia ser definida pela imaginação da pessoa, em função dos elementos de 

decodificação criados por ela mesma e da incorporação/valorização destes 

elementos pelo espaço social. Em outras palavras, os sentidos são 

mecanismos de interface com a realidade que promovem a captação dos 

estímulos externos e conduzem à percepção do ambiente, abrindo precedentes 

para que se atue nesse meio exterior, no entanto a interpretação destas 

informações desvenda o mundo interior do indivíduo a partir do qual o 

pensamento projeta ações a serem praticadas. 

Ao complementar essa ideia, Okamoto (2002, p. 141) defende que os 

sentidos não podem ser considerados apenas receptores de informações, eles 

correspondem a mecanismos de busca (inclusive bastante agressivos). Além 

disso, 

[...] a aparência das coisas é determinada mais pela relação entre seus 
elementos do que, pelos elementos simples que, juntos, compõem o 
estímulo total. Relações temporais, espaciais, de intensidade e outras, 
entre as partes de um padrão de estímulo são consideradas 
determinantes básicas do modo pelo qual as coisas são vistas' (DAY, 
1970, p.12 apud OKAMOTO,2002, p. 119). 

Atualizando tal argumentação, Pallasmaa (2011, p. 39) esclarece que os 

sentidos constituem complexos sistemas sensoriais (visual, auditivo, palato-

olfativo, tátil e de orientação básica), que se envolvem e se completam levando 

as informações até a consciência perceptiva. Eles influenciam o modo de se 

interpretar e se avaliar o espaço, uma vez que “não apenas mediam as 

informações para o julgamento do intelecto; [...] também são o meio de disparar 

a imaginação e articular o pensamento sensorial” (PALLASMAA, 2011, p. 43). 

Tal entendimento reforça a importância de se valorizar as variadas maneiras 

pelas quais as pessoas percebem cada objeto ou lugar, considerando-se que, 

nas palavras Merleau-Ponty (1945/2011, p. 26), “o espaço não é objeto de 

visão, mas objeto de pensamento”.  

 

4.2.2. Affordances 

 Pouco conhecidos no cenário da construção do espaço, para alguns 

autores a noção de affordance torna-se fundamental como forma de dar 
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sentido as ideias relacionadas à qualidade ambiental. Conduzidos por alguns 

questionamentos a mais, tais como: Qual o papel dos affordances diante da 

apreciação do espaço e, como os cegos trabalham tal tipo de experiência, 

tentamos aprofundar estudos que envolvem este argumento.   

A ideia de affordance surgiu como consequência da abordagem 

ecológica do ambiente. Corroborando filósofos como Dewey, James, Russel e 

Whitehead que se opunham ao dualismo da epistemologia ocidental, o 

psicólogo James Jerome Gibson (1904-1979) apoiou-se na Psicologia da 

Gestalt 13  para argumentar que as estruturas evolutivas, a capacidade das 

formas vivas e o seu modo de vida se relacionam entre si, comunicando 

permanentemente a sua função aos animais que os observavam. Pesquisador 

no campo da percepção visual, ele criou e deu significado ao neologismo (em 

inglês) affordance, entendido como tudo aquilo que o ambiente oferece aos 

animais (inclusive os seres humanos), quer o indivíduo o identifique (ou não) 

essa potencialidade. Sua definição, aponta para: 

possibilidades de ação que todos os elementos de um ambiente (como 
superfície, objetos, flora, fauna etc.) permitem / oferecem / proveem a 
um animal14, por meio de um relacionamento ecológico, no qual os 
atores e o ambiente são interligados e interdependentes (GIBSON, 
1986, p. 138). 

Com base no novo termo ele passou a descrever relacionamentos entre 

objetos e seres a partir da apreensão sensorial das informações disponíveis em 

um determinado ambiente. Assim, segundo o autor, em sua interação com o 

ambiente, a pessoa controla parte de suas atividades por meio da captação de 

informações adquiridas pelo sistema visual, processo que, no entanto, depende 

das suas intenções e capacidades, assim como das informações disponíveis 

no ambiente que o envolve.  

Nesse sentido, ao explicar o conceito Gunther (2009, p. 24) ressalta que 

“a extensão e a rigidez de uma superfície horizontal, plana15 deve ser vista le-

vando-se em consideração as características próprias do animal, como tama-

                                                 
13 Escola de psicologia de origem alemã, surgida na década de 1940, segundo a qual, para se 
compreender as partes, é preciso, antes, compreender o todo, que adotou como máxima: “O 
todo é mais do que a soma das partes”. 
14 Gibson ressalta se referir a ‘animal’ de propósito, a fim de provar que a eficácia do affordance 
não necessita de uma interpretação humana. 
15 Estas quatro características são propriedades físicas de uma superfície, e podem ser 
medidas com escalas e unidades padrão usadas na física. 
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nho ou peso.” Ou seja, a relação a ser estabelecida entre o indivíduo e o ambi-

ente depende de um equilíbrio entre essa pessoa e a ação pretendida, o que 

torna essencial a compreensão da sua capacidade de produção de movimento, 

da sua força, e das suas limitações corporais. 

Além disso, assim como cada indivíduo possui repertórios de ações 

diferentes, um mesmo layout poderá assumir diferentes affordances em função 

do organismo em questão. Elali traduz esse reconhecimento como um tipo de 

decodificação, indicando que o ato de decodificar “tem como base o 

conhecimento e o interesse atuais ou vivenciados anteriormente, que, por sua 

vez, pode alterar-se em função das necessidades ou características dos 

observadores” (2008, s/p). Ou seja, a compreensão do affordance está 

intimamente relacionada à cada pessoa, assumindo significado específico, 

situação que aponta para a simbiosidade entre o mundo subjetivo das pessoas 

e o ambiente físico onde vivem. 

 Como outra situação que pode ilustrar affordances detectados na vida 

prática da pessoa cega, citamos os quiosques implantados nas calçadas 

(Figuras 1 e 2 ). Embora  tal elemento se relacione à possibilidade de alguém 

adquirir um produto ou até fazer uma pequena refeição, é comum que as 

pessoas cegas se refiram a ele como um local para obter informação espacial. 

Também o poste de iluminação pública facilita as pessoas caminharem durante 

a noite. Por outro lado, as pessoas não videntes utilizam a constituição física 

específica do equipamento para orientar-se (como ponto de referência). Em 

resumo: a intenção da pessoa influencia a maneira dela entender as 

possibilidades de ação de um objeto ou ambiente. 

Tais inserções reafirmam uma relação recíproca entre a necessidade e 

as características de um objeto, valendo ressaltar que, para Gibson (1986, p. 

139), “o affordance não precisa ser atribuído a um objeto pela necessidade do 

observador nem por seu ato de perceber”, embora o melhor modo de observá-

lo seja por meio das atividades das pessoas no ambiente, o que pode induzir a 

uma perspectiva mais funcionalista do conceito. Nesse sentido, é possível que 

uma pessoa observe e traduza diversos tipos de affordances em um local, mas 

provavelmente, por meio de técnicas de observação o pesquisador só 

compreenderá aqueles que se transformarem em comportamentos, o que 
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poderá ser diferente no caso de técnicas que promovam maior aproximação 

com os participantes, como é o caso da entrevista.  

  Figura 1: Quiosque - Local para obter informação   

 

 

Figura 2: Quiosque implantado na calçada 

  

          
Por outro lado, chama a atenção a opinião de Michaels e Carello (1981), 

Gaver (1991) e Braund (2008) ao enfatizarem aspectos culturais e experiências 

pessoais como fatores que podem influenciar a maneira com a qual 

entendemos as possibilidades de ação para/com um objeto ou ambiente. 

Segundo os autores, perceber um affordance independe de processos 

puramente mentais de representação e memória, refletindo sobre a ação tanto 

as qualidades do ambiente quanto o comportamento da pessoa observante, o 

que indica haver uma relação recíproca entre ambos. 

Inspirado nas ideias da Gestalt, Gibson (1986) explica que as 

possibilidades de ação de um objeto não são modificadas de acordo com as 

necessidades do agente, isto é, o affordance de algo não muda quando a 

necessidade do observador muda, ele é invariante e, como tal, as 

possibilidades de ação contidas naquele ambiente/animal estarão sempre ali. 

Fonte: Acervo da autora, 2018. 

Fonte: Acervo da autora, 2018. 
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Os affordances estão ao nosso redor (nos objetos, nos elementos 
constitutivos do local e mesmo nas pessoas), e tem em si um potencial 
de uso 'latente', abrindo diferentes possibilidades de ação para quem 
esteja em contato com elas. No ambiente terrestre, por exemplo, eles 
se dividem em: meio, substâncias, superfícies e seus traçados, objetos, 
outras pessoas e animais (GIBSON, 1986, p.130-135). 

Gibson ainda aponta que, além de serem invariáveis e inerentes ao meio, 

os affordances são derivados de dois tipos de informação: (i) os recursos 

inanimados (objetos), que adquirem significados derivados da funcionalidade e 

cultura: (ii) os recursos animados (pessoas) que, segundo o autor, 

correspondem ao "mais rico e mais elaborado affordance do meio ambiente 

"(GIBSON, 1979, p. 135). 

Portanto, a captação dos affordances depende da pessoa que realiza a 

ação, de suas experiências, necessidades, cultura, características físicas, da 

atividade que será realizada e do objeto que será utilizado para a realização 

desta atividade, sua estrutura e materiais que o compõem. Sob esse ponto de 

vista, os affordances ao permitem não apenas a identificação dos múltiplos 

estímulos oferecidos pelo ambiente ao organismo que com ele interage, mas, 

também, das escolhas feitas naquele contexto, de modo que, ao se falar da 

relação entre pessoa e ambiente, realça-se a relação recíproca e 

complementar que se estabelece para a definição do comportamento humano. 

Tal argumentação sinaliza a importância da qualidade de um estímulo ou objeto 

na delimitação de sua utilidade para um organismo (VANDEENBOS, 2007, 

apud GUNTHER, 2003, p. 23). Ou seja, na análise do espaço é fundamental 

distinguir entre as informações disponíveis à pessoa e aquelas que são 

efetivamente percebidas por ela e contribuem para a regulação do 

comportamento. 

Pode-se, por fim, atribuir aos affordances o papel de advertir para a 

interação reciproca e direta entre o objeto e o perceptor, apontando “para duas 

direções, para o ambiente e para o observador” (GIBSON, 1986, p. 141). 

Assim, reforçando a reciprocidade e as diferentes possibilidades de ação 

inerentes à relação pessoa-ambiente, Gunther (2011, p.26), indica que o 

affordance mostra-se uma “ponte entre o comportamento e o espaço e, desta 

maneira, dá sustentação ao conceito de bidirecionalidade, a natureza reciproca 

da psicologia ambiental”.  
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4.2.3. A percepção como elemento de orientação e mobilidade 

  

Os espaços só existirão para as pessoas com deficiência na condição 
de sustentar seu caminhar e como um dos meios de constituição do 
seu mundo. O corpo deficiente poderá atuar quando sua percepção 
motora e suas intensões lhe oferecem um espetáculo urbano variado 
condicionado pelas respostas que ele procura encontrar nos lugares 
(COHEN, 2010 s|p). 

 

A discussão em torno da Orientação e Mobilidade (OM) das pessoas 

com deficiência e, de modo particular, das pessoas cegas, traz consigo a 

necessidade de encontrar caminhos que favoreçam a interação com o 

ambiente. Respaldado pelo ideal de equidade, ou seja, tratar de modo 

diferenciado pessoas diferentes entre si, de modo a que todas obtenham 

desempenho adequado em uma tarefa, analisar as necessidades de pessoas 

com determinada deficiência não implica em um modo de privilegiar alguns 

indivíduos em detrimento de outros. Tal ideia ganha força diante do 

entendimento que um espaço acessível às pessoas cegas provavelmente 

facilitará o deslocamento de todas as outras pessoas. 

  Assim, com relação ao público abordado ao longo desta tese, esse item 

busca respostas para questões comuns aos videntes, como: Qual a 

representação mental do ambiente a pessoa cega utiliza para encontrar o seu 

caminho? As informações presentes no espaço atendem aos usuários com 

diferentes problemas de orientação espacial? 

 Nesse campo, uma primeira providência é estabelecer as diferenças 

entre orientação e mobilidade. 

Entende-se que orientar-se significa a pessoa saber onde está no 

espaço e no tempo, conseguindo reconhecer/definir o lugar ou se encontra, ou 

seja, a orientação estabelece a posição do indivíduo no ambiente. A orientação 

portanto, é o aprendizado, a partir do uso dos sentidos, que oportunizam a 

obtenção das informações do ambiente no sentido de se compreender onde 

está, para onde quer ir e como fazer para chegar ao lugar desejado. 

 Essa orientação, no entanto, depende das condições das informações, e 

das mensagens adicionais transmitidas pelo ambiente a partir de suas 

características, o que inclui a arquitetura e mensagens adicionais a ela.  

A configuração arquitetônica do ambiente inclui características do 
espaço, tais como a forma do arranjo físico (layout e sistemas de 
circulação), o zoneamento funcional (separação das diferentes 
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atividades) e a presença de elementos referenciais (BINS ELY, 2004, 
s/p). 

 

Como mensagens adicionais, a autora se refere à informações 

complementares, que podem ser gráficas (placas de sinalização), táteis (mapas, 

texturas no piso…), auditivas (aviso por som) ou luminosas (alerta por 

lâmpada). 

 O processo de orientação contudo, não se limita à oferta de informações 

pelo espaço ao usuário; exige habilidades do indivíduo em perceber e tratar tais 

informações, que capta por meio dos diferentes canais sensoriais (os sistemas 

de orientação, sistema auditivo, háptico, paladar-olfato e visual). No caso das 

pessoas com deficiência visual a orientação é obtida através da utilização da 

audição, aparelho vestibular, tato, consciência cinestésica e olfato, acrescidos 

da visão residual, nos casos de pessoas com baixa visão. 

 Por sua vez, a mobilidade é entendida como a capacidade do indivíduo 

se mover no espaço, em função de seus próprios necessidades e interesses, 

devendo reagir de forma equilibrada aos estímulos internos e externos, 

processo em que a visão costuma assumir importante papel. Como as pessoas 

cegas não utilizam recursos visuais, sua orientação acontece a partir de 

informações espaciais captadas pelos demais sentidos, o que exige que elas 

otimizem a relação entre seu corpo e os aspectos sensíveis do ambiente, 

combinando-os a fim de se orientarem adequadamente. Ou seja, o corpo cego 

precisa focalizar os elementos não-visuais da inter-ação pessoa-ambiente que 

lhe propiciem o entendimento das informações necessárias ao seu 

deslocamento. Assim, a mobilidade deficiente visual pode ser fruto de um 

processo ensino-aprendizagem e de um método de treinamento que envolvem 

a utilização de recursos mecânicos, ópticos, eletrônicos, animal (cão-guia) em 

vivencias contextualizadas, favorecendo as habilidades e capacidades 

perceptivo-motoras. 

 Segundo Felippe e Felippe (1997, p.11), o campo de Orientação e 

Mobilidade (OM) surgiu durante as duas grandes guerras mundiais diante da 

necessidade de métodos sistemáticos para ensinar as pessoas com limitações 

visuais a se locomoverem independentemente, a exemplo dos programas de 

treinamento de locomoção com o uso do cão guia (adotado na Alemanha no 

primeiro conflito) e com a bengala longa (promovido nos Estados Unidos após 
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a Segunda Guerra). Destas iniciativas advém a origem da área de Orientação e 

Mobilidade (OM), Como campo de intervenção específico para o atendimento 

das pessoas com deficiência visual, a OM exigiu a definição de programas 

básicos de atendimento, o que promoveu surgimento de formação profissional 

específica. De acordo com os autores, as raras publicações documentadas 

nessa área se ativeram ao relato da OM para pessoas cegas, só recentemente 

passando a se referir ao trabalho com pessoas com baixa visão. 

Blash, Welsh e Winer (1997) explicitam que o conceito de OM para as 

pessoas com deficiência visual ressalta a presença das habilidades naturais na 

vida das pessoas, as quais são relacionadas à percepção sensorial, servindo 

para orientá-las em sua movimentação no ambiente durante, capacidade que 

pode ser ampliada por meio de treinamentos. A habilidade motora está 

diretamente relacionada aos estímulos recebidos ao longo da vida, sendo o seu 

repertório motor resultado da automatização resultante das repetições das 

ações que podem ser treináveis. Por outro lado, os autores justificam que a 

precariedade dos estímulos espaciais e o medo do desconhecido podem 

provocar nos deficientes visuais a rejeição à interação com o ambiente. 

Assim, de acordo com Welsh (1972), os programas de instrução de 

mobilidade incluem a necessidade de desenvolver habilidades especiais para 

as mobilidades, as quais são intermediadas por meio de uma sequência de 

lições caracterizadas por: necessidade de ensinar mobilidade em situações 

reais em oposição a situações simuladas; exigência de uma instrução 

individualizada e ministrada por instrutores com treinamento profissional; 

dificuldades crescentes (graduadas em função da pessoa envolvida); análise 

do impacto crítico da instrução sobre a pessoa em treinamento. 

A confiança em um programa de Orientação e Mobilidade é obtida por 

meio do relacionamento entre instrutor e aprendiz, desde que a pessoa com 

deficiência visual sinta que é prioridade das atenções e que não se deparará 

com situações que não consiga dominar, de modo que o êxito do programa 

deriva do “impacto que a experiência tem sobre o aprendiz e o efeito da 

instrução sobre o seu auto-conceito, sua capacidade de tomar decisões, seu 

sentimento de independência e sua habilidade de lidar como estigma” (WELSH, 

1972, s\p). 
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Associado ao crescimento da autoestima e da autorrealização, o 

sentimento de segurança também é apontado como fundamental: 

Aparentemente o crescimento, em geral, realiza-se em pequenos 
passos e cada passo para frente torna-se possível devido ao 
sentimento de segurança, de operar no desconhecido a partir de um 
ponto seguro, de aventurar-se porque é possível retroceder…A certeza 
da segurança permite desenvolvimento de impulsos para atender 
necessidades mais complexas e crescimento em direção ao seu 
domínio (MASLOW, 1962, p. 49 apud WELSH, 1972, p.2) 

 

A locomoção independente da pessoa cega e a sua aplicabilidade em 

programas de reabilitação compõe sugestões que devem estar relacionadas ao 

método sistemático para a instrução da mobilidade, incluindo o autoconceito da 

pessoa com deficiência; a capacidade de resolver problemas e tomar decisões; 

o sentido de independência na locomoção e a capacidade para enfrentar os 

efeitos estigmatizantes da deficiência. 

Nesse campo, a bengala é considerada um equipamento de ajuda útil, 

simples e acessível. Para auxiliar em sua utilização o médico oftalmologista 

Richard Hoover desenvolveu um método conhecido como técnica do toque da 

bengala (ou técnica de Hoover), que consiste em um sistema de exploração 

efetuado com a ponta da bengala, que transmite ao participante todas as 

sensações táteis detectadas por ela.  

Vale salientar que o conceito de orientação espacial é bastante amplo, 

exigindo novas formulações que conduzam as pessoas a reconhecerem e 

encontrar seu caminho, subentendendo abordagens que entendem a 

orientação espacial tanto como fenômeno de abstração (spatial orientation) 

quanto como fenômeno relacionado à navegabilidade do ambiente (wayfinding) 

com base em seus indicadores básicos, melhor delimitado a seguir. 

 

4.2.3.1. Wayfinding 

  
Wayfinding (navegação ambiental) é o processo por meio do qual os 
indivíduos realizam percursos entre do ambiente pontos distantes entre 
si o suficiente para não serem percebidos a partir de um único olhar.  
(ELALI, PINHEIRO, 2018, p. 250). 
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 Sob tal perspectiva, o wayfinding pode ser entendido como parte da 

representação da relação pessoa-ambiente ocorrida durante o processo de 

orientação e mobilidade, o que evidencia a importância em discuti-lo nessa 

tese. 

De acordo com Raubal et al. (1997), para o processo de orientação 

espacial\humano ocorrer de forma bem-sucedida, as pessoas precisam ter 

habilidade para reconhecer objetos e possuir algum tipo de conhecimento 

espacial. Conjugando tais fatores, a literatura (COSTA, ELALI, 2014; ELALI, 

PINHEIRO, 2018) ressalta que a definição de percursos no ambiente é 

influenciada pelas características da pessoa (habilidades, conhecimento, 

experiência anterior), do local (aspectos físicos e sistema de informação 

existente) e pela interação entre ambos. 

Antes desse conhecimento ganhar a forma atual, os psicólogos Siegel e 

White (1975, apud SMYTHE; SPINILLO, 2013) já argumentavam que o 

conhecimento espacial é elaborado nos níveis de percepção do espaço, 

concepção sobre o espaço e ação no espaço, todos interagindo de maneira 

integrada. A partir desse entendimento, os pesquisadores defendiam que a 

construção da representação espacial é realizada a partir da 

aprendizagem/conhecimento por intermédio de landmarks (marcos 

referenciais); rotas (caminhos específicos para deslocamento de um ponto a 

outro) e configurações (informações sobre a localização relativa e distância 

estimada entre os marcos referenciais). Complementando-os, Costa e Elali 

(2014) indicam que atualmente os conceitos de legibilidade urbana propostos 

por Lynch (1960/2002 – limites, caminhos, setores, nós e marcos) tem sido 

retomados por inúmeros pesquisadores que contribuem com o estudo do 

wayfinding no contexto dos objetos arquitetônicos, e salientam a importância 

destes elementos no contexto socioespacial. 

Nesse contexto, para “achar o caminho” entre pontos deste espaço o 

processo de wayfinding incorpora os processos de percepção e cognição 

ambiental, através da composição de elementos presentes no ambiente 

(equipamentos, edificações, sensações, sinalização, marcos e outros) e 

utilizados como referencias espaciais. Para tanto é essencial que o local seja 

legível, entendendo-se que essa legibilidade corresponde a um conjunto “de 
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símbolos identificáveis (...) facilmente reconhecíveis e agrupados num modelo 

geral” (Lynch 1960/1997, p. 2).  

Segundo Bins Ely (2004), a ação da pessoa “encontrar o caminho” 

deveria ser intuitiva e realizada com o pouco esforço cognitivo e interpretativo, 

com base nas informações fornecidas pelo meio e que, em função das 

habilidades ou restrições do indivíduo, possibilitam sua orientabilidade. De 

acordo com esse ponto de vista, em geral o comportamento humano (ação em 

si) está diretamente relacionado às dimensões do espaço e ao modo do ser 

humano assumir seu papel como usuário. O comportamento se configura como 

fator essencial para a compreensão do sistema pessoa-ambiente à medida que 

o usuário consegue identificar a maneira como percebe o ambiente e se 

relaciona com ele, considerando suas expectativas (tais como condições de 

conforto, nível de privacidade oferecido/obtido, e outros). Além disso, a 

orientação da pessoa no espaço também está associada a fatores 

complementares, tais como: sentir-se em segurança; evitar frustrações, 

estresses e crises de ansiedade; não perder tempo ou dinheiro. 

 Contrariando as expectativas individuais, frequentes transformações 

contribuem para a modificação dos ambientes (como a utilização de formas 

complexas e o excesso de densidade construtiva), dificultando ou impedindo a 

apreensão do espaço, e atrapalhando o processo de navegação, pois 

confundem a tarefa da pessoa se localizar no espaço (saber onde está) e 

tomar decisões quanto aos deslocamentos pretendidos. A dificuldade na 

apreensão das informações espaciais envolve questões cognitivas e afetivas, 

refletindo-se de forma negativa no acionamento do mapa mental pelo usuário. 

Nesse sentido, ela torna confusos: o processamento da informação oriunda dos 

diversos elementos que compõem o ambiente; a decisão da melhor rota; o 

monitoramento da rota para confirmar o caminho certo; o reconhecimento do 

destino.  

Em outras palavras, no contexto do wayfinding a tomada de decisão é 

consequência de um plano de ação definido pela pessoa e gerado a partir do 

processamento das informações do ambiente, ou seja, da percepção dos 

elementos do ambiente captados pelos sentidos e que, em função da atenção 

dada e da compreensão obtida, promove a cognição, isto é, a aprendizagem. 
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Estes dois processos dependem das características da pessoa e de suas 

habilidades individuais para interpretar a informação. Por sua vez, a execução 

da decisão é um processo que exige uma ação observável, ou seja, é um 

comportamento que pressupõe o movimento do corpo em busca do seu destino. 

A orientação, portanto, acontece a partir de uma interação dialogada passo a 

passo, de onde surgem contínuas indagações referentes ao ambiente e a 

possibilidade de se obter respostas oriundas da interpretação das ações. Sob 

esse ponto de vista, o comportamento espacial passa a apresentar habilidades 

e características próprias intrínsecas ao indivíduo, constituindo uma reação ao 

ambiente, que corresponde às ações derivadas da interpretação dos estímulos 

de orientação e das tomadas de decisões. Resumindo, o processo de 

orientação espacial como solução de um problema espacial é formado por três 

etapas inter-relacionadas: processamento da informação (percepção e 

cognição, que são a base dos processos que se seguem); tomada de decisão 

(plano de ação); execução da decisão (plano em ação).  

Também vale salientar que as pessoas tendem naturalmente a  

encontrar o destino previsto, mesmo quando se deparam com ambientes 

desconhecidos ou há pouca informação disponível. De acordo com Sebeok, 

(2001) e Zingale (2010 apud RANGEL, MONT’ALVÃO, 2015), ao longo da 

evolução da espécie o ser humano desenvolveu mecanismos de busca e 

defesa (fuga) adaptáveis, que permanecem prontos para procurar meios que 

facilitem o situar-se e deslocar-se, e independem do conhecimento geométrico 

exato do local. Assim, caso a pessoa tenha a sensação estar perdida, ela 

automaticamente coloca todos os canais sensoriais disponíveis em estado de 

alerta, a fim de captar informações que favoreçam a navegação do ambiente.  

Para facilitar a utilização do mecanismo de orientação Rangel e 

Mont’Alvao, (2015) aconselham a pessoa a se fazer três perguntas:  

(i) “onde estou?” - cuja resposta conduz a interpretação do espaço e 

de seus eventos, partindo das conexões de reciprocidade, isto é, 

estabelece relações, dimensões, orientação e posicionamentos entre a 

pessoa, o ambiente e os elementos entre si;  

(ii) “para onde vou?” -  aciona o mecanismo de exploração, 

promovendo um processo investigativo cuja meta é formar um modelo 
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mental do espaço real a partir de similaridades com mapas mentais 

padrões;  

(iii) “como prossigo?” -  relaciona-se à navegação em si, exigindo que 

seja determinada uma direção, elaborado cálculo da distância até o 

objetivo, e acionada a capacidade de identificar e de reconhecer 

marcos referenciais.  

Segundo as autoras, o êxito do processo configura-se com o 

reconhecimento do destino, o conhecimento da tarefa e o conhecimento dos 

locais direcionados, ou seja, a pessoa tende a encontrar seu destino, a acionar 

os mecanismos interiores de busca responsáveis por investigar o ambiente e, 

finalmente, a encontrar os meios necessários para a situar-se, localizar a meta 

e se deslocar até ela. Em resumo, a orientação, a exploração e a navegação 

representam as três modalidades do comportamento espacial, que por sua vez 

correspondem as quatro fases de wayfinding, a saber; orientação; decisão da 

rota, monitoramento da rota e reconhecimento do destino (ATKINS at al, 2008 

apud RANGEL, MONT' ALVÃO, 2015). 

Diante do exposto, entende-se que os conceitos apresentados auxiliam 

a compreensão dos processos de percepção e de orientação espacial 

genéricos, ou sejam relacionados a usuários diversos, notadamente videntes. 

No tocante ao corpo cego, entende-se que, diante da impossibilidade de 

recorrer à visão, aumenta o interesse individual pelas informações derivadas de 

outros sentidos, notadamente as sensações que podem indicar situações de 

insegurança. Portanto, identificar como esses usuários percebem, sentem e 

agem no ambiente pode ser essencial para a construção de espaços 

adequados a todos.  

Sob essas perspectiva, no próximo capitulo será apresentado o deline-

amento da pesquisa, enfatizando-se  o papel da experiência humana e sensível 

no espaço urbano. Para tanto optou-se por uma aproximação gradual do usuá-

rio/participante, a fim de favorecer o desenvolvimento de um processo de pes-

quisa mais condizente com suas peculiaridades como pessoa e um contato 

mais próximo com o que realiza em seu cotidiano e idealiza para o futuro. 
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5. A INVESTIGAÇÃO 

Antes de detalhar os passos metodológicos definidos para a pesquisa 

empírica, é preciso ressaltar a permanente preocupação em contribuirmos para 

uma cidade mais acessível a todos, processo para o qual considerou-se de 

fundamental importância o estudo da percepção ambiental das pessoas cegas.  

Assim entendido, partimos para vivenciar a realidade daquelas pessoas 

no contexto da cidade, munido de estratégias que durante o processo serviram 

de auxílio a compreensão da relação do corpo cego com o espaço urbano. Tal 

tipo de abordagem envolve, necessariamente, o entendimento desse corpo, do 

ambiente sensível e do movimento, com base na importância dos affordances 

como componentes de situações vivenciadas durante o deslocamento e das 

estratégias de wayfinding utilizadas. 

Em linhas gerais, a pesquisa apresenta características exploratórias, 

qualitativas, com abordagem fenomenológica. Ao assumir seu caráter subjetivo, 

a investigação se volta para os significados, as motivações e aspirações dos 

cegos, ou seja, para o modo como tais pessoas interpretam e dão sentido às 

suas experiências e ao mundo em que vivem. Sob tal perspectiva foi valorizada 

não a quantidade de informantes, mas os fenômenos que sustentam a 

qualidade dos resultados.  

A fim de evitar vieses gerados por um único tipo de abordagem, optou-

se por adotar estratégia multimétodos (SOMMER, SOMMER, 2010; GUNTHER, 

ELALI, PINHEIRO, 2008 e 2011), ou seja, utilizar diferentes técnicas de coleta 

de dados, delimitadas a partir da observação da realidade a investigar. A estra-

tégia multimetodos (também conhecida como mixed methods ou triangulação 

metodológica) é uma tática de pesquisa que permite incorporar várias tendên-

cias para abordagem de um problema, gerando dados que podem ser cruzados 

e comparados de maneira a possibilitar a delimitação de um amplo quadro ana-

lítico, que represente os diferentes aspectos da realidade analisada 

(GUNTHER; ELALI; PINHEIRO, 2011). 

Tendo como principal foco das atenções a percepção do ambiente urba-

no, as análises fundamentaram-se por meio da observação dos deslocamentos 
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no espaço público, e das relações sociais, práticas de interação, comportamen-

tos e hábitos ali vivenciados. Andar com pessoas cegas na cidade representou 

uma experiência corporal partilhada entre o participante e a pesquisadora, com 

a finalidade de desvendar saberes sobre aqueles locais. Assim, embora a per-

cepção tenha natureza subjetiva e varie de pessoa para pessoa, entende-se 

que esse contato sensível e interpessoal no ambiente favorece o 

(re)conhecimento de seus significados (MERLEAU-PONTY, 1945/2011). Tal 

iniciativa também corrobora Pinheiro (2018, p.37), de acordo com quem “o 

meio urbano nos instiga a colocar nossa identidade pessoal e coletiva levando-

nos a experimentar a diversidade urbana, representando, assim, a melhor ma-

neira de captar as percepções produzidas durante o percurso”. 

Buscando verificar o que chama a atenção das pessoas cegas no cená-

rio urbano e como elas reagem a estas impressões, a pesquisa empírica foi 

desenvolvida em 4 etapas, que aconteceram entre 2017 e 2018: fundamenta-

ção teórica; visita a centros de treinamento; escolha de local para vivências; 

atividade com os participantes selecionados. 

 

1ª ETAPA – Fundamentação teórica: 

 Como base teórica para amparo à investigação, esta fase teve como 

foco o levantamento de material bibliográfico que tivesse aproximação com as 

ideias delimitadas no projeto de pesquisa, a fim de alcançamos caminhos, 

abrindo espaço a descobertas.  

Nesse campo as palavras-chave utilizadas na pesquisa concentraram-se 

na percepção ambiental, acessibilidade, orientabilidade, e navegabilidade do 

espaço, pessoas cegas, fenomenologia, utilizadas como termo de busca em 

português em inglês. Sob essa perspectiva foram consultados bancos digitais 

de teses e dissertações e portais de periódicos. Além disso a literatura publica-

da em formato de livros foi fundamental, sobretudo no que se refere aos clássi-

cos.  

 

2ª ETAPA – Visita preliminar aos Centros de Treinamentos 
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 Para entendimento do tipo de treinamento que acontece com os cegos 

para locomoção autônoma em área urbana foram visitados quatro centros de 

treinamento de orientação e mobilidade (OM):  

 Instituto de Educação e Reabilitação dos Cegos do Rio Grande do Norte 

(IERC), na cidade de Natal\RN;  

 Instituto Benjamint Constant (IBC) localizado na cidade do Rio de 

Janeiro\RJ;  

 Fundação Dorina Nowil, com sede em São Paulo; 

 Fundação Laramara, localizada em São Paulo; 

Além do contato com as instituições, a atividade teve o intuito de 

verificar o programa de atendimento e o tipo de informação proporcionada aos 

cegos durante as aulas de OM, buscado viabilizar a participação da 

pesquisadora nesses programas. Tal participação foi viável apenas no 

treinamento realizado pela Fundação Dorina Nowil, que aconteceu na cidade 

de Natal\RN em agosto de 2015, e que representou o início do estudo 

pretendido16. Devido à dificuldade de participar do treinamento e entender, in 

loco, como esse tipo de conhecimento contribui para formar, no indivíduo cego, 

a habilidade de estabelecer relações corporais, espaciais e temporais com o 

ambiente que o circunda, o estudo pretendido foi complementado pela 

realização de entrevistas com treinadores de OM (Apêndice B).   

Em termos temporais esta fase coincidiu parcialmente com a escolha e 

levantamento do local para a atividade empírica. 

 

3ª ETAPA – Escolha do local para a vivência das pessoas cegas 

 Como a atividade empírica previa a observação de cegos em área urba-

na, gradativamente chegamos à conclusão que seria adequado acompanha-

los em áreas urbanas já conhecidas por eles, já que a desorientação em seto-

res desconhecidos é plenamente conhecida, e pretendia-se observar o uso au-

tônomo do espaço.  Diante desse entendimento a área próxima ao IERC, loca-

                                                 
16

 As demais instituições contatadas não estavam oferecendo o serviço, ou quando estava 
acontecendo, como foi o Instituto Benjamint Constant, não autorizou a participação da 
pesquisadora, sob a justificativa de somente aceitar em seus treinamentos profissionais da 
área de saúde e educação. 
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lizado no Alecrim (Natal, RN) mostrou-se adequado, pois frequentar a institui-

ção motivava a natural presença daquele público ao local, apontando para 

uma situação que parecia privilegiar tanto seu uso por cegos quanto a prepa-

ração do ambiente para recebê-los.  

Foi feita uma primeira visita ao bairro do Alecrim tendo em vista compro-

var as informações que apontavam para a existência de atributos correspon-

dentes as nossas expectativas, ou seja, almejávamos um ambiente dotado de 

uma maior quantidade de estímulos sensoriais possível com razoável quanti-

dade de pessoas cegas circulando. Uma nova sondagem ocorreu, algum tem-

po após, desta feita destinada a avaliar as condições físicas das calçadas, pa-

radas de ônibus, travessias de pedestres, com especial atenção aos elemen-

tos sensoriais que compõem os ambientes, como as padarias, floriculturas, 

posto de gasolina e ambulantes. 

 A partir deste levantamento contamos com a colaboração de três arqui-

tetas, cujos nomes encontram-se revelados no agradecimento desta tese, res-

saltando-se que o valoroso apoio estendeu-se ao longo dos experimentos com 

as pessoas cegas. Como auxílio técnico, a análise contou com a instrumentali-

zação necessária e adequada aquele tipo de trabalho, a exemplo de uma trena 

e um inclinômetro, equipamentos esses que facilitaram a escolha dos princi-

pais trechos e dentre estes, os que melhor se adaptariam aos nossos experi-

mentos e a participação dos nossos participantes. 

  

4ª ETAPA – Atividade com os participantes selecionados (experimento)  

 A participação humana na pesquisa desde o início foi parte do plano de 

atuação, cuja meta traduzia-se em uma concepção projetual que permitisse o 

acesso de todas as pessoas ao espaço físico. Para tanto, sentimos necessida-

de de conhecer a pluralidade de experiências físicas, sensoriais e emocionais 

das pessoas cegas no espaço, como uma maneira de gerar subsídios para me-

lhor acolher os seus usuários. Nesse universo, a multisesorialidade que envol-

ve a deficiência visual, justificou a priorização desse público, em função da re-

lação proativa estabelecida entre eles e o espaço, considerando-se, especifi-

camente que a vivência daqueles com condições de mobilidade autônoma pela 
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cidade, nos revelaria fatos que, normalmente, outras pessoas não conseguem 

compreender. 

 Nesse sentido, enquanto os videntes estão menos acostumados a per-

ceber o mundo pelos outros sentidos, a pessoa que perdeu a visão antes dos 

cinco anos de idade o conhece por meio de suas percepções. Não é que o ce-

go possua extrema capacidade, mas eles, normalmente se tornam sensíveis ao 

volume, as várias intensidades do som da fala dos outros, coisas que passam 

despercebidas pelas pessoas que enxergam. Ou seja, sua utilização da audi-

ção, do olfato e do tato, são mais aguçadas, de modo que sua percepção do 

espaço se dá pela conjunção de sensações táteis, cinestésicas e auditivas as-

sociadas às experiências mentais já construídas, o que possibilita ao projetista 

uma compreensão mais ampla das dificuldades do espaço impostas a todas as 

pessoas. 

 Esta seria, portanto, a maneira de conhecermos de perto as dificuldades 

concernentes aos recursos utilizados para a movimentação pela cidade, com-

preender a práxis da mobilidade, detectar os problemas enfrentados, assim 

como ficaria mais fácil o reconhecimento dos elementos sensíveis que se agre-

gam ao meio urbano. 

Na primeira fase da pesquisa foi realizado um estudo piloto17 no trecho 

urbano selecionado, a fim de verificar potenciais problemas que poderiam 

acontecer durante a investigação. A viabilidade e utilidade dos métodos de co-

letas de dados foram confirmadas, permitindo definir-se que a investigação en-

volveria: (i) ouvir as pessoas cegas através de entrevistas; (ii) realizar um traje-

to a pé com elas em quadras adjacentes ao IERC, utilizando equipamentos 

para registro da vivencia; (iii) aplicar individualmente a técnica de desenho-

estória. 

Com inspiração na pesquisa de Kate McLean (2014) que realizou o ma-

peamento de algumas ruas de Paris recorrendo ao uso dos estímulos sensori-

ais (como o canto dos pássaros, as sombras das árvores e o cheiro das flores), 

foi elaborado o mapa das sensações dos trechos urbanos vivenciados, valori-

zando as indicações fornecidas pelos participantes durante os experimentos. 

                                                 
17  Teste em pequena escala dos procedimentos, materiais e métodos propostos para a 
pesquisa (MACKEY; GASS, 2005); nessa tese o estudo piloto envolveu um cego do IERC. 
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Assim, foi inicialmente confeccionado um mapa de acordo com a identificação 

dos estímulos de cada participante (Apêndice C), visando apontar os locais que 

concentram maior quantidade de estímulos, no caso, o cheiro de lanchonetes, 

cafés, residências, floricultura, padaria, bem como dos sons oriundos dos equi-

pamentos instalados nas lojas, dentre outros. Posteriormente todas essas in-

formações foram concentradas em um mapa único (Apêndice D) que mostra os 

estímulos citados na vivência urbana.  

Como se tratou de uma pesquisa com seres humanos, agregando opini-

ões das pessoas cegas documentadas por vídeos e fotografias, a proposta foi 

submetida ao Comitê de Ética e Pesquisas da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (seção HUOL), sendo autorizada pelo documento constante 

no Anexo 1 (Parecer Circunstanciado). Todos os envolvidos foram devidamente 

esclarecidos sobre os objetivos da investigação, seus direitos, riscos e benefí-

cios ao aceitarem participar, e assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE – Apêndice F).  

 

5.1 DETALHAMENTO DA ATIVIDADE EMPÍRICA  

5.1.1. Recorte Espacial 

A definição do local onde se concretizariam os experimentos partiu de 

algumas escolhas determinadas ao longo do tempo, com base nas opiniões 

registradas durante os diálogos e como resultado dos estudos iniciais 

realizados. A opção pelo Alecrim e a escolha pelos trechos no entorno do IERC, 

como mencionado anteriormente, fundamentaram-se especialmente, no vigor 

das relações cotidianas e na diversidade sensorial presentes àquele bairro. 

Não apenas estes fatos chamaram a atenção, mas, para reforçar a citada 

predileção, contávamos com a possibilidade das inúmeras benesses que 

supúnhamos inerentes a essa condição. Paradoxalmente, no entanto, foram 

justamente as muitas dificuldades vivenciadas pelos participantes durante a 

caminhada que tornaram o local uma opção adequada para captar a 

diversidade perceptiva e os recursos utilizados por eles em sua mobilidade. 

Os trechos escolhidos como palco da pesquisa pertencem ao Alecrim, 

quarto mais antigo bairro da cidade de Natal, situado na Zona Administrativa 
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Leste (Figura 03), criado em 1911, oficializado como bairro pela Lei Nº. 251, de 

30 de setembro de 1947, na administração do Prefeito Sylvio Piza Pedroza, 

cujos limites foram redefinidos pela Lei nº. 4.330, de 05 de abril de 1993, 

publicada no Diário Oficial do Estado em 07 de setembro de 1994. Um dos 

principais marcos da ocupação daquelas terras foi em consequência de um 

surto da epidemia da cólera que aumentou a mortalidade na região, exigindo a 

criação de um Cemitério Público, precisamente inaugurado em 1856 pelo 

Presidente da Província, Antônio Bernardo de Passos. Hoje, o Cemitério está 

localizado na Av. Fonseca e Silva, ao redor do qual surgiram o Grupo Escolar 

Frei Miguelinho (1913), a Igreja de São Pedro (1919), Hospital Policlínica do 

Alecrim (1934), Base Naval de Natal (1941). 

De acordo com o historiador Luís da Câmara Cascudo (1947/1999), o 

bairro tem seu nome relacionado ao hábito de uma moradora de área próxima 

à atual Igreja São Pedro oferecer ramos de alecrim aos cortejos fúnebres que 

passavam diante da sua casa.  As primeiras construções na área teriam 

surgido ao redor da Praça Pedro II, situada no início da Avenida Fonseca e 

Silva. O perfil do bairro começou a ser delineado a partir da administração do 

Prefeito Omar O’Grady que, em 1929, convidou o arquiteto italiano Giacomo 

Palumbo, para elaborar o Plano de Expansão Urbana da Cidade do Natal. O 

traçado das ruas do bairro é ortogonal, obedecendo ao sentido Norte-Sul a 

partir da Avenida Presidente Quaresma. Embora alguns historiadores 

contestem essa versão, conta-se que as largas ruas e avenidas traçadas por 

Palumbo foram registradas com números (da Avenida 1 à Avenida 12) devido à 

influência da cultura norte americana. A essa numeração foram associados os 

nomes dos presidentes da província (aproximadamente no sentido leste-oeste) 

e de tribos indígenas presentes na região (sentido norte sul), de modo que 

atualmente a população adota indiscriminadamente as duas nomenclaturas. 

Em 1941, com a instalação da Base Naval durante a II Guerra Mundial, o 

processo de urbanização do bairro foi acelerado, acompanhado pelo 

crescimento da população. Aos poucos o Alecrim se transformou em um centro 

de comercio popular, na década de 20 marcado pela inauguração de uma das 

mais tradicionais feiras da cidade, e na década de 80 com a construção do 

camelódromo, na tentativa de resolver o problema gerado pelo conflito entre 
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ambulantes e comerciantes estabelecidos, a vida do lugar estabeleceu-se em 

um trecho da Avenida Presidente Bandeira. 

O Alecrim é tradicionalmente conhecido por oferecer comércio popular 

variado (sapatarias, lojas de tecidos, produtos agrícolas, barbearias, bares e 

esquinas com jogo do bicho), que resiste às transformações do tempo. É pos-

sível ver áreas com segmentos especializados, ou seja, ruas inteiras voltadas 

para um único tipo de comércio, como por exemplo, as avenidas onde existe a 

concentração de óticas e outras de lojas de eletrodomésticos. Outro fator ob-

servado é a grande quantidade de comércios informais que se tornou um gran-

de atrativo no bairro. Na última década, essa funcionalidade vem se desgas-

tando, é possível identificar que não existe uma preocupação na renovação dos 

imóveis, seus equipamentos já não são capazes de atender toda a sua popula-

ção, de tal forma que suas especificidades pedem outros ambientes que já não 

podem ser oferecidos pelos imóveis locais, como é a adaptação das edifica-

ções as normas de acessibilidade. Um grande atrativo do bairro é a feira do 

Alecrim, existindo desde 20 de junho de 1920, é realizada num espaço de 515 

m² de cobertura (tendas), com 1.056 bancas localizada na Avenida Presidente 

Quaresma e adjacências é realizada tradicionalmente aos sábados. 

O bairro é ladeado por outros 6 bairros natalesnes (Cidade Alta, Barro 

Vermelho, Lagoa Seca, Lagoa Nova, Dix-Sept Rosado, e Quintas) e tangencia 

o Rio Potengi (Figura 3. Internamente conta com uma extensa rede de aveni-

das, como a Avenida Coronel Estevam, a Amaro Barreto, a Presidente Quare-

ma, a Avenida Alexandrino de Alencar e a própria Presidente Bandeira que se 

articula com as demais regiões de Natal sendo estas as principais vias de arti-

culação do bairro com o restante da cidade.  

Seu espaço físico é formado por quadras com formas geométricas assi-

métricas, marcadas por densa ocupação do solo, e alta taxa de ocupação. Be-

zerra (2005) comenta que, privilegiado devido a sua localização geográfica, o 

bairro é um lugar de encontros e práticas sociais da população natalense, e 

disponibiliza importantes corredores de circulação para veículos e pessoas que 

cruzam a cidade.  
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Figura 3: Localização em Natal-RN e limites atuais do bairro do Alecrim 

 

 

 

 

 
   

Fonte: http://www.OpenBrasil..org, e Prefeitura Municipal de Natal, 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (2008) 
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A intensa dinâmica de sua ocupação se reflete em um quadro de trânsito 

tumultuado e desorganizado, falta de estacionamentos, calçadas estreitas e 

pouca sinalização, além de grande quantidade de barracas irregulares e ambu-

lantes que disputam espaço com pedestres e veículos, trazendo consequên-

cias para a população que reside, trabalha e/ou frequenta o bairro que sofre 

com os sérios problemas estruturais e principalmente com os problemas ambi-

entais que lá se desenvolveram em virtude dessa falta de estruturação. 

Nesse cenário está localizado o IERC, que se encontra na Avenida Fon-

seca e Silva, uma importante via coletora da área. Trata-se de uma instituição 

sem fins lucrativos, de utilidade pública, que visa promover a inserção social e 

a melhoria na qualidade de vida das pessoas com deficiência visual, proporcio-

nando-lhes educação, habilitação e reabilitação. Dentre outras ações a institui-

ção disponibiliza treinamento de Orientação e Mobilidade. Ela serve como refe-

rencial em seu campo de atuação, exercendo forte atração sobre o público-alvo, 

cuja presença e circulação na região torna-se evidente. Tais fatos, talvez, te-

nham concorrido para a implantação do único sinal sonoro da cidade de Natal, 

na Av. Coronel Estevão. 

 No contexto em questão, entre ruas e avenidas foram delimitados quatro 

trechos para que se desenvolvessem os experimentos para identificação dos 

indicadores sensoriais favoráveis a atividade de percepção das pessoas cegas 

- detalhadamente descritos no capítulo 6. Metodologicamente, após chegarem 

à calçada do IERC - ponto de encontro previamente combinado, os participan-

tes recebiam a sugestão da pesquisadora sobre o ponto de partida e de che-

gada a serem atingidos e, logo em seguida definiam, eles próprios, por onde 

pretendiam caminhar. No caso dos participantes que não costumavam frequen-

tar o IERC eram estabelecidos dois pontos estratégicos para a realização do 

experimento, sendo estes, o semáforo sonoro localizado na Av. Coronel Este-

vão e a Igreja São Pedro, em frente à Praça Pedro II. Para estes tornava-se 

imprescindível analisar as implicações oriundas da falta da experiência durante 

o uso do espaço não vivenciado. Já, com relação aos que conheciam bem os 

percursos, sugeríamos acrescentar dois pontos a escolha feita por ele: (i) um 
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ponto que lhe fosse familiar18, de preferência, a parada de ônibus que comu-

mente utilizava; (ii) um local com o qual não tivesse bem familiarizado, embora 

tivesse conhecimento da sua existência através de terceiros. Estes fatos ser-

vem para justificar as diferenças encontradas na apresentação dos trajetos. 

 

5.1.2 Participantes da pesquisa. 

 A seleção do público participante se deu com a ajuda dos representan-

tes e frequentadores do IERC, cujo apoio concorreu para facilitar o encontro da 

pesquisadora com as pessoas cegas; ressalte-se que desde aquela ocasião 

houve preocupação em deixar claros os critérios determinantes do processo de 

escolha dos voluntários ao experimento, especialmente no que diz respeito às 

pessoas selecionadas se deslocarem pela área de modo autônomo, e se dis-

ponibilizarem a participar voluntariamente das atividades propostas. 

Em sintonia com o IERC desde há algum tempo, não foi difícil a 

comunicação favorável à apresentação do projeto, nem tampouco, o 

relacionamento com seus responsáveis. Logo tomamos conhecimento dos 

nomes de alguns frequentadores da instituição que se encaixavam no perfil 

pretendido e se mostraram prováveis participantes do estudo. 

Tendo obtido o contato telefônico de quinze pessoas, foram agendadas 

entrevistas a fim de revelar os propósitos da pesquisa, ajustar um 

entendimento e, assim, conquistar adeptos para o experimento. Se, 

inicialmente, a pretensão era conseguirmos o maior número de participantes 

possível com várias características (quanto a idade, gênero, ocupação), aos 

poucos essa ideia foi-se dissipando, em razão da dificuldade de conciliarmos 

os nossos critérios e o perfil de cada um dos entrevistados, notadamente de 

mulheres. 

Finalmente, conseguimos a participação de oito homens, com idades 

que variavam entre 23 e 69 de idade e com nível de escolaridade diversificado, 

e de uma mulher, conforme Quadro 1. Todos eles em alguma época haviam 

tido contato com o local do experimento. Porém, como, fazia parte do nosso 

                                                 
18  Entende-se familiaridade com o local o pleno conhecimento prévio do espaço e dos 
elementos físicos que o compõem. 
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plano contar com pessoas que não tivesse conhecimento prévio do local, na 

tentativa de evitar sua provável influência sobre a percepção, decidimos 

também buscar voluntários que não possuíssem vínculos com o IERC19. 

 

Quadro 1: Perfil dos participantes da pesquisa 

Participante Sexo Condição da 
cegueira 

Idade Relação com lugar 
Experienciado 

1 Masculino Congênita 63 Frequenta o local 

2 Masculino Congênita 44 Frequentou o IERC. 
Não ia ao local ha 1 mês. 

3 Masculino Congênita 42 Frequentou o IERC. 
Não ia ao local ha 8meses 

4 Masculino Congênita 23 Frequentou o IERC. 
Não ia ao local ha 8 meses 

5 Masculino Adquirida 43 Frequenta o local 

6 Masculino Adquirida 29 Frequenta o local 

7 Masculino Adquirida 56 Frequentou o IERC, 
Não ia ao local ha 6 meses 

8 Masculino Congênita 26 Nunca frequentou o local 

9 Masculino Congênita 25 Nunca frequentou o local 

10 Masculino Adquirida 69 Frequenta o local. 

11 Feminino Adquirida 49 Frequentou o IERC. 
Não ia ao local há 18 anos. 

Fonte: Elaboração própria 

Desse universo cabe destacar, antecipadamente, a dificuldade da 

participação feminina na pesquisa, pois geralmente as mulheres alegavam 

dificuldades ao caminhar sozinhas no meio urbano, necessitando de um 

acompanhante para a sua locomoção. Entendemos que essa dependência é 

motivada pela insegurança das cidades brasileiras, o que reduz a autonomia 

feminina, dificultando a sua participação social.  Nesse sentido Goffman (1977) 

considera a vulnerabilidade a riscos sociais como violência física ou assédio 

sexual nos espaços públicos, concluindo que as mulheres cegas estão muito 

mais vulneráveis a esse tipo de assédio. 

Com relação a representatividade dos relatos, consideramos suficiente o 

total de 11 (onze) participantes, número corroborado no decorrer da coleta de 

                                                 
19

 Como os trechos que seriam experienciados ficavam em torno do IERC, a maioria dos 
frequentadores da instituição já os conhecia. 



78 

 

dados, quando as narrativas tornaram-se repetitivas, alcançando o ponto de 

saturação. 

 

5.1.3. Técnicas para coleta de dados 

 Como comentado no preâmbulo deste capítulo, a abordagem técnica 

envolveu um somatório de instrumentos representados pelas entrevistas; 

percurso comentado e desenho-estória que, atendendo as metas previamente 

planejadas, contribuiu de forma decisiva para a coleta de dados, conforme 

comentado a seguir. 

 

a) Entrevistas 

 Como se tratam conversas entre duas ou mais pessoas, as entrevistas 

promovidas no decorrer da tese, mostraram-se essenciais à atividade empírica 

que alicerça o trabalho, tendo-se desenvolvido entre os principais envolvidas, 

ou seja, as pessoas cegas e os instrutores de OM. 

 

- Entrevistas com as pessoas cegas 

 Conforme previsto, as entrevistas semi-estruturadas promoveram uma 

maior aproximação, entre entrevistador e entrevistados, dando vez a uma 

concepção mais detalhada a respeito das barreiras visíveis daquele espaço 

urbano. 

O interrogatório, composto por dezessete (17) perguntas entre fechadas 

e abertas, conforme apêndice B, de modo individual as pessoas iam sendo 

questionadas, ficando as suas respostas registadas por escrito e gravadas em 

áudio, cuja autorização fora concedida antecipadamente, conforme,TCLE. 

 As primeiras perguntas serviram para caracterizar os informantes, 

buscando esclarecer a condição visual, os recursos utilizados para auxílio à 

locomoção, nível de conhecimento a respeito do treinamento de OM. Enquanto 

isso outras questões buscavam compreender aspectos relacionados ao uso do 

espaço urbano, como referenciais utilizados, modo de exploração do ambiente 

e captação dos sinais sensoriais. 
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Diante das respostas foi possível compreender como os participantes 

utilizavam e avaliavam o espaço urbano, além de colher sugestões e 

aspirações condizentes com a qualidade do espaço, envolvendo os aspectos 

funcionais como o deslocamento, orientação, e utilização de equipamentos e 

mobiliário urbano. 

Como resultado desta fase, ficaram os subsídios que serviram para 

instrumentalizar o interrogatório promovido durante o percurso comentado, 

além da contribuição para o desenvolvimento do estudo piloto. 

 

- Entrevista com especialistas em Orientação e Mobilidade 

 Como a finalidade do questionário era colher informações a respeito das 

pessoas cegas, as questões concentraram-se na mobilidade sobre calçadas; 

travessias das ruas e avenidas, chegada aos locais pré-determinados, etc. O 

resultado facilitou resgatar um panorama condizente com algumas sugestões 

que se relacionam à organização do ambiente, espaço físico e tempo, 

posicionamentos, rotinas e comunicação das pessoas cegas (Apêndice B). 

 

b) Percurso Comentado 

O método consiste no acompanhamento do participante durante a cami-

nhada, a fim de observar e documentar a interação com o ambiente por meio 

dos sentidos. 

O percurso aconteceu conforme fora planejado, com o registro de algu-

mas intercorrências relacionadas a desorientação de alguns participantes, as-

sim como a suspensão de um experimento em razão das alterações climáticas 

momentâneas. A transcrição dos relatos compõe o Apêndice C desta tese. 

O participante da pesquisa foi colocado à vontade para a escolha dos 

caminhos que poderiam levá-los aos locais de chegada e definição das suas 

rotas, de conformidade com o seu conhecimento e a sua preferência. Durante o 

percurso foi solicitado que relatasse as sensações experimentadas, descrições 

essas, que se constituíram em uma das bases das nossas análises, conduzin-

do aos resultados que geraram a reflexão sobre os fenômenos sensíveis. 

Eram comuns as situações como atravessar a rua, chegar a 
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determinado local e utilizar o mobiliário urbano, cabendo ao participante o 

relato verbal, das impressões sobre cada local vivenciado. O diálogo era 

sempre pautado na percepção, no movimento corporal, no sentimento do 

entrevistado e nos fundamentos do Wayfinding, fazendo emergir elementos do 

ambiente urbano disponíveis a orientação, assim como o reconhecimento dos 

referenciais utilizados nos deslocamentos. 

Quando questionados, as respostas apontavam as formas com as quais 

os seus sentidos correspondiam aos estímulos durante a interação com o 

espaço, mostrando o que era prioridade durante a mobilidade, além de 

identificar os elementos que se destacavam durante a caminhada. 

O método não aproveitou apenas o discurso das pessoas cegas, mas 

procurou “perceber em contexto”, ou seja, compreender as características 

sensíveis daquele lugar (THIBAUD, 1993), a fim de contextualizar a percepção 

da pessoa que caminha, seus sentimentos e afetividades. A importância do 

contexto, que se destaca como forte aliciador dos fenômenos observados está 

relacionada à ideia “dos cidadãos como co-produtores do espaço urbano e da 

recuperação das questões do espaço a partir do ponto de vista dos habitantes” 

(GROSJEAN, THIBAUD, 2001, p. 06) 

Também foi possível compreender a relação do participante com as 

ambiências locais sempre, após a identificação do local no espaço. As 

ambiências foram avaliadas tanto através das falas expressas quanto da 

expressão fisionômica, constatação geralmente associada à dimensão 

emocional. Para melhor compreensão da percepção e do movimento corporal 

do cego durante o seu trajeto no espaço urbano foi utilizado a gravação em 

vídeo, cujos registros foram fundamentais para a elaboração do mapa sensorial. 

Ao final da caminhada era solicitado ao participante que elaborasse um 

desenho (Técnica de Desenho-Estória ver item 8.2) representando aquela ex-

periência como complemento as informações referentes à percepção durante o 

percurso, assim como a respeito das situações encontradas. 

 

- O vídeo como instrumento de observação 

O movimento do percurso realizado pelo corpo da pessoa cega foi regis-

trado em três ângulos distintos, cujas imagens foram capturadas através de: (i) 
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um óculos-espião; (ii) uma câmara compacta, com amplo ângulo de visão; (iii ) 

uma filmadora portátil. 

O chamado ‘óculos-espião’ é um objeto de uso comum que dispõe de 

um mecanismo discreto destinado a filmar ‘secretamente’ localizado entre os 

olhos (ver figura 1). O dispositivo era colocado normalmente sobre os olhos do 

participante posicionado para identificar o movimento da sua cabeça, o que 

concorreu para contatar a correspondência entre as informações do ambiente e 

o estimulo utilizado. 

A câmara compacta foi conduzida pela auxiliar da pesquisa e disposta 

em um suporte vertical posicionado acima da cabeça do participante. A ação 

concorreu para o registro por meio de um amplo campo de visão da exploração 

espacial a partir dos referenciais não visuais, bem como a familiaridade com os 

seus trajetos. 

Figura 4: Óculos espião  Figura 5: Câmara compacta e suporte utilizado 
no trajeto urbano 

 

 

 

 

 

 
 

Finalmente, a filmadora registrou o contexto da experiência, mostrando o 

deslocamento da pessoa cega partilhado com outros habitantes da cidade, 

contexto que reflete as práticas de interação vivenciadas, os comportamentos e 

os hábitos inerentes á convivência. 

A diversidade dos vídeos para registrar os trajetos do participante foi 

previamente testado no estudo piloto, visando avaliar a qualidade de captação 

das imagens. A documentação visual, através de vídeo, forneceu um registro 

fundamental para o entendimento dos percursos comentados e da maneira 

como estas pessoas se locomovem, possibilitando o registro das situações em 

Fonte: Acervo da autora, 2019. 
Outubro, 2017 

Fonte: Acervo da autora, 2019. 
Outubro, 2017 
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que estas pessoas se envolveram durante sua movimentação na cidade e as 

principais dificuldades vivenciadas por elas. 

 

c) Desenho-Estória (DE) 

Como forma de solidificar as informações coletadas no Percurso 

Comentado, após sua realização era aplicada a técnica do Desenho-Estória, 

buscando obter um entendimento mais detalhado da percepção, compreensão 

e avaliação do espaço percorrido. O DE vislumbrava experimentar outras 

formas de expressão do sujeito não vidente, numa tentativa de, como diz 

Amiralian (1997, p.81), “romper com as ideias profundamente arraigadas de 

que a verbalização é, por excelência, o canal de expressão dos sujeitos não 

videntes”. 

 A característica fundamental desse procedimento, ou seja, a utilização 

combinada de processos amplamente utilizados e divulgados em 

psicodiagnóstico da personalidade facilitou o entendimento da representação 

mental dos nossos participantes com relação a formação de conceitos que 

dizem respeito à concepção ambiental. A expressão gráfica concorreu para o 

reconhecimento do espaço, ajudando na formulação da representação mental e 

na conceituação dos locais experimentados, enquanto, as associações 

provenientes do inquérito enriqueceram a análise e a apresentação de 

estratégias destinadas ao planejamento do espaço. 

O material utilizado para a sua aplicação era composto por folhas de 

papel vegetal, base de EVA, caneta boleadora ou carretilha de costura (Figura 

06). O processo partiu da sugestão de um desenho feito pelos participantes 

que viesse a retratar o desenrolar da experiência que acabara de vivenciar no 

trajeto urbano. Como complemento eram criadas por parte deles estórias 

espontâneas, relacionadas ao passeio, cujo resultado fora melhor apreendido 

durante o inquérito propriamente dito, quando a pesquisadora passou a 

interrogar a respeito de cada signo, o que contribuiu para o esclarecimento de 

algumas dúvidas. 

 Essa constituiu, assim, a primeira unidade de produção que, segundo 

Trinca (1987), transmite mensagens indivisíveis, devendo ser avaliadas como 
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um todo. As comunicações expressas graficamente serviram para esclarecer 

ou complementar as expressões verbais e vice-versa. 

Figura 6: Material utilizado para confecção do desenho 

 

 

d) Mapa Sensorial  

 Como síntese dos resultados obtidos foi elaborado um Mapa Sensorial 20 

da área trabalhada. Inspirado no Mapa de Descobertas desenvolvido na Avalia-

ção Pós-Ocupação (RHEINGANTZ el al, 2008; SANOFF, 1991), o Mapa Senso-

rial consistiu em um desenho gráfico representativo do espaço urbano, ao qual 

foram incorporadas as informações coletadas. O artefato foi elaborado a partir 

de um levantamento da área onde se processaram os experimentos, e onde 

foram captadas as referências sensoriais relatadas durante o percurso ideali-

zado para os experimentos. O mapeamento incorporou o registro de informa-

ções não visíveis, tais como odores de gasolina e cheiro de flores, que foram 

representadas simbolicamente no mapa, possibilitando a leitura multissensorial 

do espaço e, ao mesmo tempo, indicar-se possibilidade para sua transforma-

ção.  

                                                 
20 Sendo um mapa a representação gráfica (sobre um plano) de fenômenos geográficos refe-
rentes a um espaço determinado, para o que é utilizado um sistema de projeção, em escala e 
com símbolos gráficos (GRANDE DICIONÁRIO LAROUSSE CULTURAL, 1999), ao adjetivar-
se seu entendimento (acrescentando a palavra “Sensorial”) passamos a espacializar as sensa-
ções observadas durante a experiência realizada. Ou seja, incorporarmos a possibilidade de 
representar graficamente a localização das principais sensações observadas. 

Fonte: Acervo da autora, 2018. 
 

Fonte: Acervo da autora, 2018. 
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Para tornar-se acessível aos cegos, o mapa também precisou ser elabo-

rado em linguagem gráfica tátil, a fim de ser compreendido a partir do simples 

toque.  

 

5.1.4 Tratamento dos Dados 

As informações geradas a partir da coleta de dados foram categorizadas 

por temas e compuseram o conjunto das ideias trabalhadas. Além da variedade 

das técnicas empregadas, a pesquisa priorizou o envolvimento das pessoas 

cegas de maneira que prevalecesse a construção efetiva de subsídios para a 

maior qualificação do espaço. 

O tratamento dos dados se deu por meio da análise do conteúdo 

apreendido a partir das falas geradas pelas entrevistas, pelos detalhes do 

percurso acompanhado e pelos elementos do desenho estória. Também foram 

relacionadas as anotações tomadas durante todas as fase da coleta, validadas 

com base nas descrições, gravações e transcrição das entrevistas, sempre 

priorizando a melhor compreensão da mensagem dos participantes. 
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6. O ESPAÇO COMO BASE DA VIVÊNCIA URBANA 
 

Para o entendimento do cenário vivenciado, inicialmente, o eixo central 

das observações focalizou a estrutura física do ambiente, priorizando um 

conjunto de fatores formado pela dimensão do passeio público, dos elementos 

que impediam a locomoção dos usuários, as faixas de pedestre, as esquinas 

das quadras, os mobiliários urbanos tais como bancos, quiosques, telefones 

públicos, sinalização, lixeiras e paradas do transporte coletivo. Ao mesmo 

tempo, detivemo-nos nos aspectos referentes a limpeza, a conservação do 

local, atributos estes, desejáveis como forma de promover o caminhar e 

aperfeiçoar a percepção humana, visto que a falta de limpeza e reparação 

indica decadência e pouca atratividade à vida urbana. 

Lynch (1960/1997) olha para a cidade atribuindo a possibilidade de sentir 

prazer, por mais simples que seja o panorama observado. Mas esse prazer 

deve estar vinculado a facilidade de caminhar, de se relacionar, de ter acesso a 

todos os espaços, de compartilhamento dos mesmos lugares com os outros 

habitantes. 

A expectativa das pessoas no que se refere a usufruir o espaço urbano 

muitas vezes se revela de forma negativa nos obstáculos enfrentadas nas ruas, 

nas calçadas, grande parte delas ignoradas pelo poder público e até mesmo 

pelos moradores, embora representem a maior parcela do espaço público, es-

tando diretamente ligadas ao direito de ir e vir das pessoas. A situação agrava-

se mais e mais quando interfere na mobilidade das pessoas com deficiência 

em razão da má conservação e adequação destas calçadas e também das ru-

as pertencentes ao bairro. 

 De modo peculiar, as pessoas cegas, temem acidentes, o tempo todo 

esperam se deparar com algum tipo de barreira. A insegurança está estampada 

nos próprios comentários, entre os quais, há quem prefira andar com acompa-

nhante, ainda que perca a sua autonomia de andar sozinho. Outros, evitam 

bairros situados na zona norte de Natal, excluem principalmente aqueles mais 

afastados e que, eles sequer o conhecem.  
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P2M44Cg explicou que costuma evitar bairros com os quais não está 

familiarizado, como aqueles que ficam mais distantes, os da periferia, e\ou 

aqueles onde ”não existe padronização”21 das calçadas, nem das ruas. Embora 

reconheça que esta atitude limita a área da cidade que frequenta, e admita que 

algum dia, se precisar, poderá ir até alguns daqueles lugares, o participante 

afirma manter esse tipo de comportamento em nome da própria segurança.  

Por sua vez, com relação a sua locomoção pela cidade P7M56Cd fez 

questão de afirmar que “qualquer lugar que eu precise ir, geralmente eu vou”. 

Segundo ele, as dificuldades enfrentadas em termos de possibilidades de ação 

e interação motora nem sempre são empecilhos para buscar os seus sonhos, 

superar barreiras, de ir adiante, apesar das barreiras existentes. Nesse campo, 

o participantes corrobora Tuan (1977/2013) segundo o qual, para experienciar o 

ambiente, é necessário aventurar-se no desconhecido e experimentar o ilusório 

e incerto. 

Entretanto, algumas dessas pessoas não conseguem esconder a dificul-

dade ao caminhar, mostrando-se inseguras durante a caminhada, apesar do 

bairro ser comumente visitado por elas, lugar onde a própria vivencia fornece a 

capacidade de aprender. Embora o bairro não ofereça condições para ser con-

siderado um espaço acessível, as pessoas cegas são habituadas a frequentá-

lo para se dirigirem ao IERC. Além disso,  o fato de tratar-se de um bairro popu-

lar, no qual normalmente os preços são reconhecidos como mais baratos, con-

figurou-se como um atrativo adicional para conhecer o local, embora não elimi-

ne os pontos negativos encontrados, como comentado por alguns dos partici-

pantes: “Vou ao Alecrim, mas é muita coisa, sem querer você tropeça nas pes-

soas, ou alguém pisa a sua bengala” (P4M23Cg). 

 

6.1 A ÁREA TRABALHADA  

 No cenário do Alecrim e das proximidades do IERC (descritos no capitu-

lo método), foram delimitados quatro trechos (Figura 7) para que se desenvol-

                                                 
21 O participante explicitou que, para ele, “calçada padronizada” significa nivelada, sem altos e 

baixos, sem ‘enormes e constante’s buracos. 
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vessem os experimentos pretendidos, voltados para a identificação de indica-

dores sensoriais percebidos pelas pessoas cegas e que devem estar presentes 

na experiência ambiental das demais pessoas embora sejam pouco percebidas 

por elas. 

Figura 7: Trecho urbano 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: https://earth.google.com 
  Nota: editado pela autora  
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a) Trecho 01 

Partindo da Rua Amaro Barreto, entre a Rua Presidente Quaresma e a 

Av. Alexandrino de Alencar, o trecho caracteriza-se pela concentração de 

pessoas que vão em busca de lojas populares – a ambiência reinante torna o 

trecho atraente às compras. 

            Figura 8: Trecho 01 
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Fonte: https://earth.google.com 
Nota: editado pela autora 
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Na pesquisa o trecho foi vivenciado por três participantes, que citaram 

os estímulos sensoriais, conforme indica o quadro 2. No entanto, somente um 

deles incluiu em sua rota os dois lados da Rua Amaro Barreto; os outros dois 

traçaram seu caminho por apenas um dos lados da via.  

Quadro 2: Estímulos sensoriais - Trecho 01 

TRECHO 01 

Estímulo Referenciais (fonte) 
 

Local Participantes que iden-
tificaram 

Olfativo Cheiro de madeira 
(móvel) 

Calçada da R. Amaro Barre-
to 

02 

Cheiro de medicamen-
to 

Farmácia - Calçada da R. 
Amaro Barreto 

01 

 
Farmácia de manipulação - 
Calçada da R. Amaro Barre-
to 

01 

Cheiro de roupa Calçada da R. Amaro Barre-
to 

01 

Cheiro de Alimento  Calçada da R. Amaro Barre-
to 

01 

Cheiro de cera Lavajato - Cruzamento da R. 
Amaro Barreto com a Av. 
alexandrino de Alencar 

01 

Tátil (mãos) Vitrine Loja de roupa - Calçada da 
R. Amaro Barreto 

01 

Vitrine Clínica - Calçada da Rua 
Amaro Barreto 

 

Tátil (pé) Rampa diversos 01 
Diferença de textura do 
piso 

diversos 01 

Tátil (pele, 
indefinida) 

Corrente de vento Loja de eletrodoméstico - 
Calçada da R. Amaro Barre-
to 

01 

Auditivo Pessoas conversando Academia - Calçada da R. 
Amaro Barreto 

01 

Fonte: Elaboração própria. 

  

As farmácias, lojas de móveis, de confecções, além dos carrinhos de 

lanches ali presentes imprimem ao espaço potencial olfativo. Exalando odores 

os componentes dos medicamentos; a madeira; o enchimento dos colchões, e 

os alimentos apresentam indícios para o reconhecimento de cada 

estabelecimento. 

Com relação a parte estrutural, as edificações conservam o padrão 

original, com ocupação na totalidade do lote. As fachadas são planejadas em 

sua maioria, com portas largas, predominando na parte frontal a sua logomarca.  
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A maior parte das casas de comércio não disponibiliza ao seu usuário 

algum tipo de climatização artificial, uma desculpa encontrada pelos 

comerciantes para manter as portas sempre abertas e economizar gastos com 

energia. Tal ideia favorece as correntes de ar, que, de certo modo dão os 

indícios de que ali existe uma loja, demarcando o local da sua porta de entrada, 

conforme vivenciou o participante P4M23Cg: “Aqui tem uma coisa aberta, é 

uma loja? Que loja é essa? [...] é um ventinho bom”! 

 De qualquer modo, a escolha por aquele tipo de portas favorece as 

ambiências, atraindo significativamente o olhar de quem passa para dentro da 

loja, fazendo com que o visitante enxergue melhor os produtos oferecidos e dali 

se aproxime com maior facilidade para o contato com os vendedores. É 

portanto, a articulação entre os fatores visíveis e invisíveis que impregnam o 

lugar, definindo a sua identidade. 

As estratégias para atrair o cliente são produzidas de forma considerada 

inábil, pois que, adicionadas ao barulho característico dos automóveis, e a 

outros tipos de som, a confusão entre os ruídos prejudica a percepção, são os 

barulhos que atordoam a percepção, conforme explica Villey (1914, apud 

POZZANA, 2017). 

Os recursos utilizados para a divulgação das mercadorias das casas 

comerciais então, vão desde a implantação de placas publicitarias em meio ao 

passeio público até a exposição de caixas de som funcionando em alto som, 

sendo mais grave ainda imposição de barreiras causada pela exposição dos 

objetos sobre a própria calçada da loja. As consequências das aberrações 

tornam-se um caso a ser estudado, tendo em vista o fato do ruído acabar se 

tornando referencial para as pessoas cegas, determinando as características 

do local. Vários foram os casos em que os participantes buscavam referenciais, 

por exemplo, pelo som dos equipamentos da academia ou no barulho 

produzido por um aparelho de som instalado em uma loja de eletrodomésticos, 

ou mesmo pelo movimento dos carros como forma de organizar o mapa mental. 

Contudo, é preciso entender que o barulho mais confunde do que ajuda. 

Um dos nossos participantes ao passar pela academia, demonstrou 

dificuldades para identificar o ambiente, diante da mistura de sons produzidos: 

pelos equipamentos, pela música e pelas pessoas conversando.   
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Assim, o ambiente do bairro Alecrim é marcado pela confusão e pelo 

excesso de barulho provenientes de inúmeras fontes sonoras, que sem 

qualquer disciplina provoca um clima de desorientação e estresse nas pessoas. 

De qualquer modo, “ouvir sons distintos que caracterizam locais urbanos, sentir 

seus cheiros, sua luz, suas cores, suas diferenças de temperatura e de 

velocidade do vento (e do tempo) batendo na pele é uma maneira de situar o 

corpo nessa atmosfera urbana”. (DUARTE, 201, p. 2) 

As calçadas implantadas naquele trecho não constituem alguma 

padronização, possuindo largura entre 1,80m e 2m, com pisos diversificados, 

muitas vezes quebradiços ou trepidantes, sendo muitas vezes uma referência 

presente no espaço para o cego. 

Apesar da maior parte das lojas não apresentarem desnível entre a 

calçada e o prédio, alguns donos de lojas, para solucionar os problemas 

reduziram ainda mais a área de circulação após a implantação das rampas no 

passeio público. 

A aglomeração das pessoas em pontos da calçada, quase sempre é 

para as pessoas cegas indicio de estar diante do local do ponto de ônibus. O 

reconhecimento se dá quando eles sentem-se impedidos de mobilizar-se na 

calçada. 

O impedimento a mobilidade de quem passa na calçada, é resultado das 

ambiências geradas pelo corpo que se reúne à espera do transporte coletivo. 

Tal barreira serve de alerta a pessoa cega, primeiro: atenta para que ela desvie 

e não bata nas outras pessoas e segundo: é sinal de que ela está diante da 

parada do transporte coletivo. Com isso, a aglomeração não somente restringe 

a sua ação, mas, por outro lado, se torna uma referência. 

Os cruzamentos da Rua Amaro Barreto com a Av. Alexandrino de 

Alencar e com a Rua Presidente Quaresma, oferecem faixa de pedestre, porém 

nenhuma delas dispõem rebaixamentos de guia. Tampouco, existe informação 

tátil ou sonora sobre o local da travessia para o atendimento as necessidades 

da pessoa com deficiência visual. Somados a essa dificuldade observamos 

esgoto a céu aberto, dificultando a mobilidade da pessoa cega. 
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Figura 9: Calçada não atende a demanda 

 
 
 

 
Figura 10: Calçada sem rebaixamento 

 

 

 
 

  

b) Trecho 02 

Tem início do cruzamento da Avenida Alexandrino de Alencar com a Av. 

Fonseca e Silva, indo até o cruzamento com a Travessa 2 de Novembro. O 

trecho 2 destaca-se pela diversidade dos serviços e de usos que dão vida a 

uma sorveteria, posto de gasolina, mercearia, bar, padaria, um centro de saúde, 

uma escola pública e uma entidade pública estadual, além de algumas 

moradias, do cemitério, e do IERC.  

Apesar dessa variedade de serviços, a movimentação do local não 

chega a ser intensa de forma equânime. Existem lugares, a exemplo da faixa 

que privilegia o cemitério com pouquíssima circulação de pedestres, revelando 

ali um certo clima de desolação. 

 

O vai e vem das pessoas amplia-se, sobretudo, nos momentos de pico, 

que, em geral coincidem com o funcionamento do Centro de Saúde e da 

Escola Padre Miguelinho, concentrando-se a maior movimentação, 

naturalmente, nestes locais. A exceção desses horários, somente o pequeno 

comercio ali instalado consegue manter alguma efervescência do lugar. 

Movimento passageiro, sem maiores concentrações, que se diga de passagem, 

pois a atratividade comercial, não imprime interesse suficiente nas pessoas 

para gerar uma concentração maior.   

 

 

 

Fonte: Acervo da autora, Maio/2018 Fonte: Acervo da autora, Maio/2018 
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Figura 11: Trecho 02 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota-se que aquele é um público nômade, que vai ali comprar, pagar e 

se retirar, sem qualquer afinidade com o local.  Em muitos casos, Duarte (2017, 

p. 2) entende que os usuários embalados pela ambiência de algumas ruas 

mostram atitudes pouco estáticas, sendo o deslocamento uma etapa 

importante da negociação apropriativa num processo de construção do seu 

lugar dentro do ambiente. 

 

 

Fonte: https://earth.google.com 
Nota: editado pela autora 

IERC 

EE Padre 
Miguelinho 

Cemitério do Alecrim 

Av. Alexandrino 
de Alencar 



94 

 

Figura 12: Canteiro central  Figura 13: Alunos no entorno do quiosque 

 

 

 

 

 

 
 

As características do lugar, lamentavelmente, revelam um modelo de 

ordenamento, de aspecto nada agradável, representado pela presença de lixo 

acumulado nas calçadas, folhas secas e detritos espalhados pela via, criando 

uma atmosfera negativa facilmente percebida por um dos nossos participantes: 

“Essa calçada está muito suja” exclamou P4M23Cg. De acordo com as suas 

explicações, ele percebe aquele estado utilizando a sensibilidade dos seus pés, 

sente ao tocar, mesmo estando calçado. Tais aspectos agem como 

modificadores do espaço estimulando a percepção, porém criam ambiências 

nada acolhedoras. Um canteiro central dotado de infraestrutura para atender a 

demanda que utiliza o transporte público constitui-se o único local de 

concentração de pessoas. O espaço conta com abrigo, bancos, três quiosques 

comercializam alimentos (atraindo, sobretudo estudantes que ali permanecem 

apenas, o tempo suficiente para embarcar com destino as suas casas). 

A experiência no trecho 02 teve colaboração de 11 informantes, 

constando-se entre eles uma maior recorrência ao estímulo tátil para utilização 

do espaço, enquanto em menor proporção recorreram aos canais auditivos e 

olfativos, conforme quadro 3. 

 

 

 

Fonte: Acervo da autora, Maio/2018 Fonte: Acervo da autora, Maio/2018 
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Quadro 3: Estímulos Sensoriais - Trecho 02 

TRECHO 02 

ESTÍMULO REFERENCIAIS 
(fonte) 

LOCAL PARTICIPANTES 
que identificaram 

Olfativo Cheiro de capim Centro Clínico do Alecrim – Calçada 
da Av. F. e Silva 

01 

Cheiro de tecido Loja de almofada - Calçada da Av. F. 
e Silva  

01 
 

Cheiro de cigarro Cigarreira – Calçada da Av. F. e 
Silva 

01 

Cheiro pão  Padaria - Calçada da Av. F. e Silva 04 
Cheiro doce  Sorveteria - Calçada da Av. F. e Sil-

va 
01 

Cheiro de alimento 
(refeição) 

 Bar – Cruzamento Av. F. e Silva 
com a Travessa 2 de Novembro  

01 

Tátil (pé) Textura do piso Calçada - IERC 01 
Areia Calçada - IERC 01 
Buraco Calçada – Centro Clinico do Alecrim 03 
Piso tátil Canteiro Central – Parada de ônibus 03 
Diferença de nível Travessia da vila 03 
Calha de drenagem Calçada – Av F. e Silva 01 
Lombada Casa 01 
Inclinação no piso Calçada do bar - da Av. F. e Silva 01 
Rampa de veículos Residência - Av. F. e Silva 01 
Piso tátil Parada de ônibus no canteiro central 0 
Rampa  Acesso ao canteiro Central – Parada 

de ônibus.  
01 

Tátil - Cor-
rente de 
vento 

Vento Cruzamento da Vila São Pedro com 
a Av F. e Silva 

01 

Portão  Av. F. e Silva - Acesso do IERC 01 
Poste de iluminação Calçada da Av. F. e Silva 01 
Portão vasado  Av. F. e Silva Terreno  03 
Quiosque bloqueia a 
corrente de vento 

Canteiro Central (Parada de ônibus) 01 

Tátil – Bar-
reira solar 

Sombra da árvore Calçada do Centro Clínico do Ale-
crim  

01 

Auditivo Ruído de veículo Calçada da Av. F. e Silva 03 
Pessoas conversan-
do 

Calçada da Av. F. e Silva 03 

Sombra sonora Muro do IERC 01 
Sombra sonora Marquise da loja – Av. F. e Silva 01 
Conversa diversa Calçada de uma loja -  Av. F. e Silva  01 
Sombra sonora  Poste de iluminação – Calçada da 

Av. F. e Silva 
02 

Televisão Padaria 02 
Ruídos de veículos Posto de gasolina 01 
Ruídos de veículos Av. F. e Silva 01 
Sombra sonora Cigarreira 02 
Conversa estudantes  Escola 04 
Sombra sonora Calçada da EE Pe. Miguelinho 01 
Conversa diversa Parada de ônibus 01 
Televisão Sorveteria 01 
Eco sonoro Residência   
Música/pessoas Bar 04 
Movimento dos car-
ros 

Cruzamento da Av. F. e Silva com 
Travessa  2 de Novembro 

01 

Fonte: Elaboração própria 
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Com relação aos estímulos, o cheiro exalado dos serviços de 

alimentação como padaria, quiosque de lanches e sorveteria sobressaem-se, 

enquanto a percepção tátil fora notada sobretudo durante a apreensão do piso. 

No piso, os participantes depararam-se com a presença de desníveis, assim 

como com uma série de crateras existentes em meio ao passeio, conforme 

mostra o mapa (apêndice C e D). 

A sinalização tátil (Figura 16) orienta e informa a pessoa com deficiência 

visual, indicando o local da espera do ônibus. No entanto, não existe 

informações que indiquem ao cego o destino de cada ônibus, nem tampouco 

há informações a respeito da faixa de travessia de pedestres para o canteiro. 

Figura 14: Lixo no canteiro central 

 

Figura 15: Lixo na calçada               Figura 16: Piso tátil 

  

 

 
 

Fonte: Acervo da autora, Maio/2018 

Fonte: Acervo da autora, Maio/2018 Fonte: Acervo da autora, Maio/2018 
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As calçadas seguem a largura de 1,40m a 1,80m, com pisos irregulares, 

trepidantes e bastante esburacadas.  

Ali o pedestre é obrigado a caminhar sobre as calçadas, na sua maioria, 

sem qualquer conservação, concorrendo com as mercadorias das lojas que 

fazem do passeio a sua vitrine, além dos carros, cujos donos dão preferência a 

estacioná-los sobre o passeio. Mesmo assim, apesar do excesso de barreiras 

aquele trecho é onde circula um certo número de pessoas cegas, uma situação 

inusitada, cuja contradição, como já citado, atribuímos ao IERC, que, instalado 

em uma daquelas vias, atrai aquele público que o visita em busca dos 

ensinamentos ali disseminados, além de ser o local, um ambiente favorável ao 

encontro. Complementando o cenário, as faixas de travessias e os 

cruzamentos das quadras estão marcadas pela presença de obstáculos assim 

como a ausência de rebaixamentos nas calçadas para o atendimento do 

usuário de cadeira de rodas. 

 Figura 17:Rebaixamento desencontrada   Figura 18: Rota interrompida 

                

         

 

Figura 19: Canteiro invadindo faixa   Figura 20: Ausência de rebaixamento 

                     
  

 

      

     

Fonte: Acervo da autora 
Maio, 2018 

Fonte: Acervo da autora 
Maio, 2018 

Fonte: Acervo da autora 
Maio, 2018 

Fonte: Acervo da autora 
Maio, 2018 
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c) Trecho 03 

Começa na Travessa 2 de Novembro indo até o cruzamento com a Av. 

Coronel Estevão e seguindo até a faixa de pedestres do semáforo sonoro. 

Embora a Travessa 2 de Novembro não possua um fluxo intenso de veículos, a 

via atrai carros estacionados, tendo em vista a dificuldade de estacionamento 

nas outras ruas. Já a faixa onde estão instaladas as residências as calçadas 

apresenta largura de 1,40m e, mesmo assim, sobre o passeio foi implantado 

um quiosque que compromete a circulação, fazendo com que o usuário passe 

a usar o leito carroçável. 

Um dos lados da travessa é ocupado por um posto de gasolina, que se 

estende da Av. Fonseca e Silva à Av. Cel. Estevão, cuja área não possui 

delimitação adequada, estando dividida apenas por uma corda. O espaço físico 

do estabelecimento, condicionado por barreiras físicas oportunizou algumas 

ocorrências negativas durante as experiências com os nossos participantes, a 

exemplo do que aconteceu com P11F49Cd ao chocar-se contra a citada corda. 

Figura 21: Trecho 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av. Coronel 
Estevão 

Tv. 2 de Novembro Av. Fonseca e Silva 

Sinal sonoro 

Fonte: https://earth.google.com 
Nota: editado pela autora 
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 O outro lado da travessa é ocupado por residências, chamando a 

atenção a transformação ocorrida no cômodo frontal de algumas delas, que 

passou a ser usado como fonte de renda, abrigando pequenos comércios (de 

roupas, corte/costura, lanhouses, e até mesmo, bares). O novo cenário 

assemelha-se a uma vila (Figura 22), fazendo com que a proximidade entre as 

casas favoreça a aproximação dos comerciantes, e criando uma relação 

amigável e de não concorrência entre eles, e garantindo uma ambiência de 

camaradagem, o que corrobora a indicação de Duarte et al (2008) ao indicarem 

a importância da análise de uma ambiência considerar bases (físicas e 

emocionais) que a sustentam. 

 

 

 

 

 

No cruzamento da Travessa 2 de Novembro com a Av. Coronel Estevão 

se encontra instalado o único semáforo sonoro da cidade (Figuras 23 e 24). O 

equipamento contém uma botoeira, que emite sinais sonoros, para auxílio a 

travessia dos pedestres, sendo destinado, especialmente, aos deficientes 

visuais. No entanto, nem mesmo esta população consegue identificar e/ou 

utilizar o equipamento corretamente. 

O dispositivo tem por função informar as cores: verde, vermelho 

intermitente (quando falta pouco tempo para o sinal abrir para os carros) e 

vermelho fixo dos semáforos de pedestres. A instalação deste semáforo é uma 

Fonte: Acervo da autora 
Maio, 2018 

Figura 22: Comércio - trecho 03 
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exigência da NBR 9050:2015 na qual todas as cidades brasileiras deveriam se 

adaptar com vistas a proporcionar uma travessia mais segura e consciente aos 

deficientes visuais. A padronização e uniformização deste tipo de sinalização é 

uma ação importante, pois oferece ao deficiente visual a capacidade para 

acionar o equipamento antes de iniciar a sua travessia. 

Nesse trecho prevalecem os estímulos sensoriais referentes ao tato, au-

dição e olfato com notável predominância do primeiro sentido (quadro 4) 

Figura 23: Travessia com semáforo sonoro       Figura 24: Dispositivo do semáforo sonoro 

           
    
 
  

O estímulo auditivo foi responsável pelo reconhecimento de alguns lo-

cais deste trecho, sendo caracterizado por variadas fontes, a exemplo do ruído 

provocado pelos veículos (carros e ônibus), a sombra sonora proporcionada 

poste de iluminação elétrica, a informação sonora do semáforo e o barulho da 

louça da cozinha sendo manipulada em uma das lanchonetes. 

  Com relação ao estímulo tátil, a estrutura física da calçada da Travessa 

2 de Novembro com largura de 1,40m apesar de estreita, colocava os partici-

pantes em um melhor grau de aproximação com o acesso das lojas, o que os 

estimulou à exploração tátil com o uso das mãos. 

 

 

Fonte: Acervo da autora 
Maio, 2018 

Fonte: Acervo da autora 
Maio, 2018 
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Quadro 4: Estímulos Sensoriais - Trecho 03 

TRECHO 03 

ESTÍMULO REFERENCIAIS (fonte) 
 

LOCAL PARTICIPANTES 
que identificaram 

Olfativo Cheiro de madeira (mó-
vel) 

Distribuidora de itens gráfi-
cos - Av. Coronel Estevão 

01 

Olfativo Cheiro de alimento Cigarreira – Trav. 2 de Nov. 02 
Olfativo Cheiro de tecido Loja roupa – Trav. 2 de Nov. 01 
Olfativo Cheiro de café  Loja – Trav. 2 de Nov. 01 
Tátil (mãos) Vitrine Loja - Calçada Trav. 2 de 

Nov. 
02 

Tátil (mãos) Poste em concreto Travessa 02 de novembro 01 
Tátil (pé) Desnível entre a calçada 

e a residência 
Acesso de residência – Trav. 
2 de Nov. 

01 

Tátil (pé) Desnível entre a calçada 
e loja 

Acesso de loja - Trav. 2 de 
Nov. 

01 

Tátil (pé) Diferença de textura de 
piso – paralelepípedo 

Tv. 2 de Novembro 02 

Tátil (pé) Depressão no piso Posto de gasolina - Trav. 2 
de Nov. 

01 

Tátil – (vento) Esquina da quadra  Cruzamento da Trav. 2 de 
Nov. com a Av. Cel. Estevão 

03 

Tátil – (vento) Garagem Residência 01 
Tátil - sombra Poste Tv 2 de Novembro 01 
Auditivo Movimento de carros  Av. Coronel Estevão 01 
Auditivo Freio de veículos  Tv 2 de Novembro 03 
Auditivo Sombra sonora Poste 01 
Auditivo Sinal sonoro Av Coronel Estevão 01 
Auditivo Ruído de utensílios e 

louças  
Lanchonete - Trav. 2 de Nov. 02 

Auditivo Barulho amplo (identifica 
calçada mais larga 

Av Coronel Estevão 01 

Auditivo Ruído do Ônibus parado Av Coronel Estevão 01 
Fonte: Elaboração própria 
 

b) Trecho 04 

Tem início no cruzamento da Av. Fonseca e Silva com a Travessa 2 de 

Novembro e termina quando a mesma cruza com a Rua Tocantins. Além do 

posto de gasolina, da Igreja São Pedro e dois pequenos comércios, o trecho 

em sua maior parte, é contemplado por residências, deixando o espaço físico 

com pouca movimentação, a não ser quando ocasionada pelo deslocamento 

rotineiro dos seus moradores a das pessoas envolvidas com algum assunto 

referente ao lugar. 

As calçadas são largas atendendo ao público que por ali circula, porém 

em alguns locais como já foi citado, o posto de gasolina, não apresenta 

diferença de nível separando a calçada do leito carroçável. Com relação ao 

material usado para a sua confecção, parte dela é constituída por um piso 
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cimentado, favorecendo, com isso, a circulação, a exceção se dá, novamente, 

com o posto de gasolina que tem pavimentação a paralelepípedo, considerado 

um tipo de piso que prejudica a mobilidade. 

O acesso principal a Igreja São Pedro é realizado pela Rua Tocantins, 

onde se instala uma praça com oferta de apenas um quiosque. Vale ressaltar 

que durante o período que por ali estivemos não visualizamos pessoas no 

entorno desses quiosques. As travessias nos cruzamentos foram prejudicadas 

em função do rebaixamento das calçadas implantado de forma aleatória, não 

coincidindo com o lado oposto da via, conforme foto, sendo em alguns casos 

necessário realizar a travessia caminhando na diagonal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

  

Fonte: Acervo da autora 
Maio, 2018 

Figura 25: Trecho 04 

Igreja São Pedro 

Posto de gasolina 

Av. Fonseca  
e Silva 
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No espaço sobressaem estímulos tátil e auditivo (Quadro 5), ficando o 

olfativo sem qualquer menção por parte dos informantes. A explicação para a 

pouca apreensão sensorial, talvez, se encontre no fato de que, como o local é 

composto quase em sua totalidade por casas residenciais, cujas portas e jane-

las estão permanentemente fechadas forma-se uma barreira que dificulta a 

apreensão de qualquer sinal sensorial. 

Quadro 5: Estímulos sensoriais: Trecho 04 

TRECHO 04 

ESTÍMULO REFERENCIAIS (fonte) LOCAL PARTICIPANTES que 
identificaram 

Tátil (pé) Diferença de textura no 
piso – paralelepípedo 

Posto de gasolina – Tv. 2 de 
Novembro 

02 

Tátil (pé) Rampa   Declive na calçada 01 
Tátil (pé) Textura do piso - Asfalto Av. Fonseca e Silva 01 

Tátil (pé) Piso tátil direcional - Pa-
rada de ônibus 

Av. Fonseca e Silva 01 

Tátil (pé) Calçada deteriorada Calçada da Av. Fonseca e Silva 01 

Tátil (pé) Desnível Calçada da Av. Fonseca 01 
Tátil - corrente 
de vento 

Vento Cruzamento da Av. Fonseca e 
Silva com a Rua Tocantins 

01 

Tátil - corrente 
de vento 

Vento Posto de gasolina 01 

Tátil - sombra Sombra Em frente a igreja São Pedro – 
Rua Tocantins  

01 

Tátil - sombra Sombra Posto de Gasolina – Av. Fonse-
ca e Silva 

01 

Auditivo Barulho dos veículos  Av. Fonseca e Silva 01 
Auditivo Pessoas conversando Parada de ônibus - Canteiro 

central 
02 

Auditivo Sombra sonora Muro da igreja 01 
Auditivo Barulho dos veículos Av Coronel Estevão 02 
Auditivo Sombra Sonora Quiosque - Canteiro central 01 

 

 
Os estímulos táteis foram apreendidos, notadamente nas diferentes tex-

turas do piso representadas nos desníveis, nas crateras, declives, correntes de 

vento, projeção de sombra e outros (Figuras 29 e 30). Já o estímulo auditivo 

ficou por conta do barulho produzido pelos automóveis e pela conversa das 

pessoas. Assim, fisicamente o local revela pouca priorização do espaço público 

e do usuário, em especial dos pedestres, não se mostrando qualificado para 

Fonte: Elaboração própria 
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oferecer o engajamento de qualquer usuário ali presente. Falta infraestrutura 

adequada, as calçadas mal permitem a mobilidade dos pedestres, as ruas não 

acomodam adequadamente o transporte público, há pouca oferta de estacio-

namento para veículos particulares e o mobiliário urbano não é implantado de 

modo apropriado. 

 

Figura 26: Ausência de informação da travessia     Figura 27: Travessia não permite ser 
identificada 

                

 

              

Entre os aspectos que conferem caráter ao espaço público do bairro, 

assim como a relação com eles estabelecida destacam-se a variedade de 

edificações existentes, como por exemplo as residências e o comércio. A 

concentração de pontos de atração mostra o local com áreas de especialização, 

ruas inteiras voltadas para um único tipo de comércio, enquanto outras são 

compostas por prestadores de serviços. 

 O comércio, embora movimentado, está acomodado em imóveis 

antiquados, que precisam de renovação/atualização. Em sua quase totalidade 

as lojas presentes no trecho urbano escolhido ocupam quase totalmente o lote, 

exigindo a construção de rampas no passeio público, as quais, em sua maioria, 

transformaram-se em mais um obstáculo à circulação na área, ampliando as 

dificuldades, a todos os transeuntes. 

 Portanto, nas últimas décadas o Alecrim criou raízes, cresceu em 

extensão e movimento, no entanto, os seus equipamentos já não são capazes 

de atender adequadamente a população. 

Fonte: Acervo da autora 
Maio, 2018 

Fonte: Acervo da autora 
Maio, 2018 
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As considerações desenvolvidas ao longo do estudo, trazem à tona 

conceitos fundamentais a compreensão do comportamento humano.  Ao 

mesmo tempo em que a pessoa cega experimenta o espaço, ela toca, percebe, 

mostra defeitos, apresentando sugestões de uso e maneiras para se encontrar 

soluções compatíveis com o problema apresentado. 
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7. AS PESSOAS CEGAS NA CIDADE 
 
 
O espaço, uma necessidade biológica de todos os animais, é também, 
para os seres humanos, uma necessidade psicológica, um requisito 
social e mesmo um atributo espiritual (TUAN, 1977/2013, p. 66). 
 
 

Nessa reflexão, o geógrafo chinês aponta para a complexidade do 

espaço e para a influência exercida por ele sobre as práticas e dinâmicas que o 

(re)configuram cotidianamente. Tais aspectos envolvem fatores que extrapolam 

a configuração física do local e se estendem a questões sensitivas, 

cenestésicas, de afeto e de significado social. Tal alcance é ainda mais 

evidente no espaço urbano, cujo planejamento/projeto exige um cuidado que 

vai além das abordagens tradicionais. 

Sob essa perspectiva, para compreensão e enfrentamento da 

complexidade da percepção do meio urbano por pessoas cegas (curiosidade 

que deu origem a este estudo), as investigações realizadas ao longo do 

doutorado evidenciaram quatro pilares analíticos para apresentação e 

discussão dos resultados obtidos nas entrevistas, no percurso comentado e no 

desenho estória: (i) a percepção do espaço urbano por meio de estímulos 

sensoriais; (ii) affordances dos elementos urbanos; (iii) da legibilidade à 

navegabilidade, (iv) a representação do ambiente. 

 

 

7.1 A PERCEPÇÃO DO ESPAÇO URBANO POR MEIO DE ESTÍMULOS 

SENSORIAIS 

 O meio urbano possui características que facilmente podem ser 

reconhecidas pelas pessoas que dispõem do sentido da visão, tanto em seus 

pontos positivos quanto negativos. No entanto, quando se trata da usabilidade 

pelas pessoas cegas (PCs) surgem dificuldades naturais para realizar tarefas 

dos mais diversos tipos, desde prever distâncias até localizar obstáculos, 

definir percursos e localizar elementos na malha urbana. Tais circunstâncias 

colocam as PCs diante de situações que exigem grande atenção para os 

estímulos sensoriais disponíveis no espaço (sinais/pistas auditivos, táteis, 

olfativos, etc.), além de precisarem recorrer continuamente à memória para 
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resgatar a disposição de elementos de seu interesse (lojas, instituições, 

cruzamentos, passagens de pedestres e similares). 

Tendo a audição como forte auxiliar da sua mobilidade, um de nossos 

participantes, alegou recorrer com frequência aos estímulos auditivos do 

espaço a fim de orientar-se em seus deslocamentos. 

Outra que também ajuda é a audição. Eu sei quando os carros 
param. Eu fico escutando. Eita lá vem um carro! pelo som, dá 
pra eu sentir se vai parar ou não. Então eu só passo numa 
faixa de pedestre quando sei que tem dois carros parados 
(P10M69Cd)22. 
 

De fato, a dimensão perceptiva do ambiente está focada na forma como 

as pessoas percebem e atribuem significado aos elementos existentes no 

espaço, para o que, além da visão, os ruídos, os odores e outros indicadores 

sensoriais contribuem, mesmo inconscientemente. Eles permitem a 

compreensão de partes/elementos menos visíveis (ou até não visíveis) do 

ambiente, o que auxilia a leitura do espaço e a orientação no espaço. Tal 

entendimento aumenta com a convivência da pessoa com o local, o que 

propicia maior confiança na interpretação das pistas recebidas. No caso das 

pessoas cegas, como não há supremacia da visão, os elementos sensoriais 

assumem um papel ainda mais significativo nesse processo. 

Diferentemente da percepção das pessoas videntes, para as quais ao 

avistar um local as demais informações acerca dele são apreendidas/ 

assimiladas de forma quase simultânea ou mesmo são consideradas de menor 

importância, a identificação do espaço pela pessoa cega ocorre de maneira 

mais lenta, porém contínua. 

Reforçando esse entendimento e auxiliados por sua bengala, nossos 

participantes recorriam com frequência aos indicadores sensoriais de cada 

local, a fim de saberem onde estão e de identificarem as informações do meio. 

Assim, muitas vezes correntes de ar sinalizam a porta de entrada de algum 

estabelecimento, a presença de um terreno baldio ou a chegada a uma 

passagem, o cheiro de alimentos denuncia a presença de uma lanchonete, os 

sons que caracterizam a movimentação de veículos denunciam a sua presença 

e até sua tipologia, assim como o burburinho comum à conversa de jovens 

                                                 
22  Recuperando o código utilizado, esclarecido no item 5.1.2, a fim de manter o anonimato dos 
participantes, a indicação P10M69Cd significa: participante n. 10, masculino, 69 anos, com 
cegueira adquirida. 
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mostra a proximidade de um prédio escolar.  

O participante P3M42Cg ressaltou que a informação tátil, facilita a 

orientação quando se busca o ponto de ônibus. Segundo ele os referenciais da 

pessoa que enxerga estão sempre relacionados a alguma referência visual, 

enquanto a pessoa cega utiliza referências táteis, orientando-se geralmente, 

por uma subida ou uma descida, uma lombada, uma curva acentuada, buracos 

e até mesmo pelos rebaixamentos do solo destinados a passagem da água 

(quer naturais quer na forma de sarjeta). 

Tuan (1977/2013) explica que a pele contribui para a experiência do 

homem de forma limitada, uma vez que pode informar sobre a sua própria 

condição e sobre a condição do objeto que a está pressionando, no entanto 

este receptor sensorial não informa as distâncias. Mesmo assim, pode 

transmitir ideias espaciais, fazendo-o sem necessitar dos outros sentidos, na 

dependência apenas da estrutura do corpo e da capacidade de movimento. 

As informações sensoriais, portanto, são a base para a construção do 

conhecimento no tocante ao uso e concepção do ambiente, mas precisam ser 

complementadas pelas informações muiltisensoriais que, na medida em que 

estejam disponíveis, proporcionam caráter aos objetos e lugares, tornando 

mais fácil o processo de identificação e de lembrança, permitindo que as 

pessoas usufruam do espaço com mais qualidade e sentimento. 

Para complementar é preciso entender que, estando permanentemente 

presentes no espaço, embora variem em algumas situações, eventualmente, 

algumas informações podem não ser decodificadas em conformidade com a 

situação real, uma vez que o próprio observador/percebedor é quem constrói 

ou deduz a percepção a partir de seus referenciais e necessidades. Um 

exemplo dessa construção mental diferenciada aconteceu com P8M26Cg, ao 

passar pela padaria. Enquanto a maioria dos participantes reconhecia o local a 

partir do cheiro de pão, P8M26Cg, além da sensação olfativa fez associações 

aos estímulos auditivos estimulados pelo som característico da televisão e, 

assim, atribuiu que o local se tratava de um restaurante. Como diz Gibson 

(1986), é a mente que sintetiza o significado. 
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7.1.1 Sensações sonoras 

   A propagação sonora se forma pelo deslocamento das ondas 

produzidas pela vibração de um corpo no espaço, sendo percebida através da 

audição. A informação auditiva é fundamental para a localização espacial, pois 

os sons levam ao sistema receptor muitas informações sobre o entorno 

imediato. Diferente da pele, que não discrimina a distância, a audição é 

capacitada para perceber a distância e o contexto ambiental. Nesse campo, 

rapidamente alguns participantes avaliaram a aproximação de carros devido a 

repercussão do barulho produzido pelo seu movimento:  

Estamos chegando na esquina, porque o carro está passando 
na minha frente E há mais outros vindo, uns três, todos do lado 
direito (P2M44Gg).  

 

 Sob essa perspectiva, autores como Tuan (1977/2013, p.17) comentam 

que as pessoas cegas “desenvolvem uma aguda sensibilidade para os sons, 

sendo capazes de usá-los e a sua ressonância para aviltar o caráter espacial 

do ambiente”. Ou seja, ainda que distantes, os sons comunicam a elas 

grandezas como distância da fonte emissora e tamanho. 

Assim, uma das principais ações utilizadas pelos participantes para o re-

conhecimento espacial consiste em distinguir e localizar fontes sonoras, para, 

em seguida, comprová-las por meio de outros sentidos (como o uso da bengala 

ou da mão), o que lhes possibilita identificar o caráter do espaço a partir da 

percepção do som. Assim, P8M26Cg comentou que direção das fontes sonoras 

interfere em sua localização espacial, notadamente, quando se trata de tomar 

decisões e de definir o destino a ser tomado. Em sentido semelhante, outro 

participante chamou a atenção para a percepção dos elementos do percurso: 

Existe a questão da sombra sonora, que quando eu passei aqui (deixe 
eu voltar aqui) ficou meio que o ar, quando eu falei aqui minha voz 
meio que projetou, foi assim e voltou ai eu percebi que tem uma dife-
rençazinha e quando eu ando ligeiro eu não percebo muito, mas se eu 
andando devagarzinho, como agora, eu percebo mais (P4M23Cg).   
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Figura 28: Sombra sonora provocada pelo poste de iluminação 

 

 

Corroborando Tuan (1977/2013, p. 18) explica que, ao incluir áreas que 

estão fora do nosso campo visual, o som amplia nossa consciência, alguns 

participantes demonstraram distinguir as informações ambientais a partir da 

experimentação de mecanismos originários do toque da bengala e sua 

reverberação. Assim, mesmo estando em movimento eles conseguem analisar 

os indicadores ambientais obtidos e tomar decisões com base neles. 

 Conhecedor do princípio da eco-localização 23 , P3M42Cg costuma 

produzir uma espécie de ‘imagem mental’ cuja base são os sons reverberados 

pelo ambiente. De acordo com esse sistema, o eco permite a pessoa identificar 

um obstáculo ou um ambiente por intermédio do retorno sonoro. Dentre os 

participantes, alguns emitem sons estalando os dedos ou a língua a fim de 

observar o eco gerado, recurso por meio do qual conseguem mensurar a 

proximidade de objetos (como aconteceu no exemplo mencionado). Nesses 

casos, o tempo entre o som e o eco contribui para que o participante se 

desloque com segurança e autonomia.  

O eco emitido pelos passos ou pela bengala tocando ao solo também é 

utilizado em locais onde não existem portas ou para compreender que uma 

porta está fechada. Em ambientes externos tal recurso também ajuda a 

identificar a posição e a forma do muro, ou mesmo para compreender paredes 

sem aberturas (neste caso associado à não-passagem de corrente de ar). 

                                                 
23 Localização espacial a partir de informações sonoras geradas pelo eco. 

Fonte: Acervo da autora 
Maio, 2018 
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Aqui tem um obstáculo mais alto. Dá pra sentir. Eu percebo, 
acho que é um toldo aqui em cima, talvez. A voz do eco fica 
mais presa, eu consigo ter uma noção, eu olhando aqui pra ci-
ma, é como se a voz batesse e voltasse, entendeu? 
(P9M25Cg). 

Figura 29: Eco emitido pelo estalar da língua 

 

 

 

Ressalte-se, portanto, que, perceptivamente, o espaço ecoante facilita a 

locomoção das pessoas cegas, instruindo-as a detectar obstáculos cuja 

existência poderá ser comprovada/reforçada com o auxílio de outros fatores de 

ajuda importantes para o reconhecimento espacial, como o indicador ambiental 

e a guia de balizamento. 

Na tentativa de se aproximar de um muro, P3M42Cg posicionou-se a 

frente e recorreu ao sistema de exploração, utilizando o toque com a ponta da 

bengala que tanto lhe transmitiu sensações táteis quanto viabilizou o retorno do 

eco, que permitiu a avaliação da distância que havia entre ele e o muro. 

Aqui você tem a sensação sonora, a sombra sonora da parede ali, dá 
para perceber que tá chegando ali perto do final, pelo som certo, por 
causa da reverberação dos carros passando a gente consegue sentir a 
distância mais ou menos da parede ali, consegue saber que ta chegan-
do perto do, tem um negócio aqui, certo? [...] Aqui a gente percebe que 
a calçada fica mais larga por causa da sombra sonora também, que a 
parede se afasta do lado direito (P3M42Cg). 

Por sua vez, um som monótono, discreto e regular pode criar condições 

favoráveis para à sensação da presença de obstáculos, enquanto o silêncio 

total reduziria essa impressão. Porém, diante da não existência de um silêncio, 

e sim das múltiplas sonoridades povoando o ambiente, o espaço pode ser 

percebido pela audição. 

Conforme Villey (1914, apud POZZANA, 2017), existe um senso de 

Fonte: Acervo da autora 
Maio, 2018 
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obstáculo que se relaciona fortemente com a audição, fazendo com que as 

pessoas cegas percebam um obstáculo e desviem dele, mesmo sem 

compreender totalmente suas particularidades ou os detalhes da paisagem. 

Para o autor, tal conhecimento é adquirido na relação com os estímulos 

encontrados e amadurecido na continuidade desse contato. Assim, ao enfrentar 

um espaço pela primeira vez a pessoa cega consegue identificar algumas 

diferenças do ambiente “e a partir de uma relação tátil, olfativa e auditiva com o 

que percebe, ele passa a ter pontos de referência na criação de caminhos”. 

De modo mais intuitivo, talvez esse recurso também seja utilizado por 

pessoas videntes, obviamente com muito menos frequência e consciência, uma 

vez que elas têm menor treino em analisar as mudanças sutis de sonoridade. 

 

7.1.2 Sensações táteis- cenestésicas  

Os participantes cegos se mostraram sensíveis aos indicadores táteis e 

cenestésicos do ambiente, enfrentando diferentemente o fato de não poderem 

apreender de uma única vez a variedade de detalhes presentes (alcance 

melhor permitido pela visão).  

Nesse sentido, a bengala assumiu o papel de extensão do braço em 

auxilio a mobilidade, dando a entender que, como outros objetos, ao ser 

manipulada ela transmite a sensação não apenas de texturas, mas de 

propriedades geométricas, massa e volume. De fato, a bengala assume a 

função de proteger, orientar e detectar as informações ambientais captadas por 

sensações táteis. Como instrumento preferencial de todos os participantes da 

pesquisa, ela foi combinada a técnicas específicas de mobilidade e ao treino 

para sua utilização, constituindo: (i) extensão dos sentidos tátil e cenestésico 

das pessoas cegas; (ii) elemento para segurança e proteção; (iii) fonte de 

informação sobre a natureza e condições do solo; (iv) auxiliar na identificação 

de obstáculos (como desníveis, buracos, degraus) e na delimitação dos 

espaços (como entre a calçada e a rua). 

 Corroborando a literatura, além do uso da bengala destacou-se a 

utilização das mãos, que tocavam nas paredes na tentativa de identificar a sua 

textura, ou mesmo acariciavam o mobiliário e outros objetos. 

Tocar e manipular coisas com a mão produz um mundo de 
objetos- objetos que conservam sua constância de forma e 
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tamanho”. [...] O movimento intencional e a percepção, tanto 
visual como háptica, dão aos seres humanos seu mundo 
familiar de objetos dispares no espaço (TUAN,1977/2013, p. 
14). 

Os pés mostraram-se outra fonte de informações táteis. Ao experimentar 

as calçadas por onde passavam, os participantes, usavam a sensibilidade dos 

seus pés para distinguir inclinações e imperfeiçoes do solo, conseguindo 

apreender e julgar com segurança as condições de higiene e de limpeza das 

calçadas e identificar aspectos complementares (como a origem de correntes 

de ar e a incidência dos raios solares).  

Nesse sentido, ao indicar como conseguia saber em que parte de um 

trajeto se encontrava, P3M42Cg explicitou vários fatores que o possibilitava 

compreender o mundo perceptivo e que são fundamentais para a compreensão 

do espaço. 

Por causa da inclinação da calçada, por causa da atmosfera 
que muda a sombra sonora… pelo vento, enfim são várias 
informações que você tem (P3M42Cg). 

No decorrer da pesquisa ficou claro que cada participante desenvolve 

um modo particular de lidar com as situações que se apresentam, recorrendo a 

estratégias próprias para facilitar a exploração do espaço, que não está 

condicionada apenas ao uso das mãos ou dos pés, e sim deriva da experiência 

do corpo inteiro. Tal variedade justifica-se porque as pessoas são diferentes e 

possuem formas específicas de experienciar o espaço. 

De fato, diferentes modos de percepção no meio urbano 
manifestam-se nos fatos e gestos dos transeuntes; inscrevem-
se nas situações mais banais, e cristalizam-se na estrutura 
construída das cidades (THIBAUD, 2010, s/p). 

 Nesse campo, um dos participantes refletiu sobre alguns casos nos 

quais a movimentação volta-se para a compreensão da própria estrutura do 

local em que se encontra, sendo conduzida a partir de uma indagação como: 

“quais são as características desse ambiente?” (P7M56Cd). Na concepção do 

participante, para responder a esse tipo de pergunta é preciso que a pessoa 

explore o ambiente e, daí em diante, exercite sua memória e resgate ideias 

relacionadas a cada parte do ambiente.  

Assim, com relação às condições de movimentação no Bairro Alecrim, o 

participante relatou:  

Ali pra você se deslocar é uma dificuldade grande. Problema 
dos ambulantes e as calçadas das lojas já não são uma coisa 
padronizada porque o bairro é antigo, a arquitetura é antiga, 
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não tem essa preocupação na época. Acho que nunca teve a 
preocupação com a necessidade, com a visão, com a 
acessibilidade de modo geral. Então tem calçadas no Alecrim 
não tem como uma pessoa passar pela outra (P7M56Cd). 

 

Figura 30: Participante colide com mercadorias do ambulante 

 
 

 

 Aliás, ao dizer que se tiver algo a resolver ali, mas que possa ser 

solucionado em outro local irá para a segunda opção, o participante deixou 

claro que evita o bairro em sua vida cotidiana, pois percebe a precariedade das 

condições de mobilidade no local.  

 

7.1.3 Sensações olfativas 

   Dentre os canais sensoriais, o olfato é o receptor que, de forma mais 

rápida, (re)constrói memórias relacionadas a lugares, a momentos e a outras 

pessoas, trazendo a lembrança fatos marcantes do passado. 

  Uma pequena quantidade de estímulos olfativos é suficiente para que o 

cérebro interprete, e julgue o odor como atrativo ou não, aceitação que pode 

ser associada ao grau de agradabilidade daquela experiência, deixando nela a 

sua marca. Além disso, é possível que um cheiro seja interpretado de modo 

diferente por diversas pessoas, podendo relembrar algo bom para uma e algo 

desagradável para outra. Assim, o espaço pode ser compreendido a partir das 

características atribuídas pela pessoa, provindas das sensações percebidas, as 

quais tornam-se responsáveis pelo conhecimento, construção e do meio. 

  Assim, durante uma caminhada pela cidade os odores característicos de 

Fonte: Acervo da autora 
Maio, 2018 
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cada local forneceram aos participantes indícios que serviram para identificar 

as diferenças entre pontos comerciais (como farmácias, padarias, postos de 

combustível, loja de sapatos), bem como para o reconhecimento de áreas 

residenciais. A diferenciação que caracteriza e específica cada edificação em 

consequência da combinação entre estímulos e sensações produzidas foi 

espontaneamente demonstrada pelos participantes da pesquisa em várias 

ocasiões.  Ao passar diante de uma residência, um deles revelou que 

identificara o imóvel devido ao cheiro de comida caseira (P4M23Cg). Outro 

informou que reconhecia os quiosques para venda de cigarros, revistas e 

similares e os distinguia entre si pois “as cigarreiras vão criando cheiros e 

barulhos particulares” (P9M25Cg). 

Em sentido oposto, uma experiência surpreendente foi proporcionada 

por P11F49Cd. Ao entrar em uma loja de confecções, o participante afirmou 

tratar-se de uma lanchonete. Sem entender, insistimos com a pergunta inicial: 

“Em que tipo de local estamos?” Ouvindo a conversa, um dos vendedores da 

loja revelou que acabara de passar um café e de servi-lo na loja. O odor do 

café (que já estava bem suave e os videntes mal sentiam) havia chamado a 

atenção do participante, confundindo-o na compreensão imediata do local. De 

fato, 

[...] a informação se transforma em conhecimento quando o seu 
conteúdo é assimilado pelo indivíduo, sendo incorporado ao rol 
de experiências que fazem parte de sua memória e é utilizado 
para a busca de solução de problemas, criação de ideias e 
tomada de decisões (MORAES, BELLUZZO 2004 apud 
MIGLIOLI, 2014). 

Contudo, cabe reafirmar que, na maioria das situações, a apreensão das 

informações sensoriais captadas no meio acontece de forma tão integrada, que 

elas se complementam a ponto de ser difícil distinguir de qual dos sentidos 

provém determinada informação.  

  Foi com base no olfato e no paladar que P2M44Cg esclareceu uma 

dúvida quanto à permanência de uma antiga sorveteria naquele exato local do 

bairro. Para ele, os indicadores sensoriais que motivaram os canais olfativos 

responsáveis pelo cheiro, também fizeram com que resgatasse sua memória 

gustativa, cuja apreensão serviu para orientá-lo, conforme revelado no 

comentário: “eu acho que ainda tem, pelo cheiro, um cheiro meio doce, sei lá!” 

Afinal, as informações sensoriais combinadas com o conhecimento 



116 

 

prévio (experiência) dão sentido as conclusões (julgamento), ou, melhor 

dizendo, a correspondência entre os sentidos e a imaginação durante a 

percepção do meio ambiente se constrói sob a égide da experiência, fazendo-

se necessária a atuação simultânea em todo o processo perceptivo. 

 

7.1.4 Sensações térmicas 

 Apesar do sentido térmico geralmente ser pouco mencionado nas 

abordagens literárias relativas aos sentidos sensoriais (OKAMOTO, 2002, p. 

136), a grande sensibilidade das pessoas cegas no tocante às sensações 

derivadas do ambiente também fica evidente sob essas perspectiva, como foi 

verificado em várias oportunidades durante a vivência urbana realizada: 

 Caminhando pela Avenida Alexandrino de Alencar, ao nos aproximarmos 

de algumas árvores, embora a equipe não indicasse mudança na situação, 

sobretudo com relação a alteração na temperatura, P6M29Cd de imediato 

chamou a atenção para a diferença de ‘atmosfera’ que notava naquele local e a 

associou naturalmente à arborização, ao dizer: “A sombra é ótima aqui! Se eu 

pudesse armava uma rede aqui. 

Figura 31: Conforto proporcionado pela arborização 

 

 

 

 P2M44Gg, explicou-nos que geralmente “o poste é a referência, mas 

você viu que eu não toquei no  poste, eu senti a sombra dele, o sol não tá aqui, 

quando eu passei pelo poste o sol sumiu”.  

Por sua vez, P4M23Cg reclamou constantemente do calor vivenciado no 

percurso, a ponto de pedir para interromper o trajeto a fim de comprar água. 

Fonte: Acervo da autora 
Maio, 2018 
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De fato, a sensação térmica é a forma dos nossos sentidos perceberem 

a temperatura atmosférica que, por sua vez, depende de condicionantes como 

umidade, densidade e velocidade do vento, as quais afetam as transferências 

de calor entre o corpo e o ar. Como a pele é o maior órgão do corpo humano, 

inclusive com capacidade perceptiva e sensibilidade diferenciada em cada área 

do corpo, é através dela que nos conectamos com a atmosfera e a temperatura 

do espaço (sensações de frio e calor), e identificamos locais mais e menos 

agradáveis: Assim, quando o sol incide diretamente sobre a pele de uma 

pessoa, lhe é transmitida uma sensação de ardor, que reduz com a diminuição 

da intensidade dos raios (no fim da tarde ou numa sombra). Também o vento 

quente ao bater na pele, dependendo da sua velocidade ou umidade do ar 

poderá parecer frio enquanto em movimento, mas ao parar deixa-nos perceber 

com maior realismo a sua temperatura mais elevada. 

 Hall (1966/2012)24 ressalta que os cegos são fonte de dados sobre a 

sensibilidade à radiação, embora geralmente eles falem pouco sobre o tema 

A pele é uma fonte muito mais constante de informações a 
certa distância do que eu jamais tinha suposto. (...) Entretanto, 
[os cegos] não têm consciência de sua própria sensibilidade ao 
calor no sentido técnico e [geralmente] não falam sobre o 
assunto (HALL, 1966/2012 , p. 72-73). 

 

7.2 AFFORDANCES DOS ELEMENTOS URBANOS 

Entendidas como espaços destinados a circulação de pessoas e 

veículos, as ruas possibilitam o acesso aos mais diversos tipos de edificações 

(casas, prédios, muros, jardins, pontos comerciais, serviços). Compostas por 

superfícies, as vias estendem-se de uma propriedade a outra, e delas fazem 

parte as construções, uso do solo e recuos e outros elementos que delimitam e 

dão forma aos espaços. Entretanto, as funções das vias não se restringem 

apenas ao deslocamento ou à acomodação de veículos e calçadas. 

Elemento essencial a estruturação urbana, as ruas produzem interações 

dinâmicas entre a área construída, as atividades e as interações sociais que ali 

acontecem, o que exige contínua adaptação entre os usos e sua articulação 

com as diferentes formas físicas, o contexto social e as necessidades urbanas, 

devendo prevalecer sempre a ideia de abrigar/acomodar o ser humano. 
                                                 
24 O livro ‘The Hidden Dimension”, de Edward Hall, foi publicado originalmente em 1966, na 
Inglaterra, embora a edição lida tenha sido edição brasileira de 2012. 
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Apesar de serem classificadas como ambiente de diversão, de 

cerimonias e de interação social, em muitas cidades a necessidade de dar 

fluidez ao trânsito veicular tem transformado as ruas e calçadas em cenários de 

passagem, locais destinados apenas ao tráfego de veículos, reduzindo ao 

máximo outras funções. Esse tipo de decisão voltada ao funcionamento do 

sistema viário e à prevalência do transporte (sobretudo na prioridade ao 

automóvel) confirma o comentário de Marshall (2005), segundo o qual os 

engenheiros de trafego planejam o sistema viário para garantir a eficiência do 

trânsito, esquecendo-se que elas devem proporcionar experiências que vão 

além do simples deslocamento.  

Diante de tais direcionamentos, destacando uma visão diferenciada para 

o processo projetual, confirma-se o pressuposto de que muitas vezes as 

decisões tomadas são parte de uma concepção que se debruça sobre os 

aspectos funcionais isoladamente, de modo fragmentado e, portanto, sem 

condições de possibilitar uma visão ampla do ambiente, contrariando o 

paradigma que fundamenta o planejamento na experiência espacial. Sob esse 

último ponto de vista, Hall (2012) alerta aos arquitetos que a experiência do 

espaço não deve constitui-se de características simplesmente visual, mas é 

preciso que se adote uma perspectiva mais multissensorial, uma vez que:  

não importa o que aconteça no mundo dos seres humanos, acontecerá 
num cenário espacial; e o projeto desse cenário exerce influência 
profunda e persistente sobre as pessoas que nele se encontram (HALL, 
2014, p. XI). 
 

Tais ideias permitiram a compreensão de algumas das qualidades do 

que é vivido no Alecrim, tomando como base, além dos autores estudados, 

situações concretas que mostraram a importância dos affordances como 

fundamentos para o entendimento da relação pessoa-ambiente. Entende-se, 

conforme explica Gibson (1986), que o ambiente é percebido de acordo com as 

oportunidades que oferece e, além disso, que cada pessoa percebe os 

affordances, conforme o contexto em que se encontra e as suas limitações. 

Sob esse ponto de vista, a relação pessoa-ambiente pode ser compreendida 

como um processo que envolve a consolidação e o aperfeiçoamento dos 

affordances positivos percebidos no ambiente e a redução dos negativos. 

Representando o resultado da vivência no Alecrim, nesta seção 

concentram-se alguns itens considerados relevantes nesse campo, 
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selecionados a fim de expor o conjunto de elementos presentes no local da 

pesquisa. É preciso esclarecer de antemão que, em razão da grande 

quantidade de dados e de informações colhidas, optou-se por resumi-las em 

uma tabela que sintetiza as principais revelações oriundas daquele estudo. 

Ousamos antecipar aqui que, dependendo de sua forma física, as ruas, 

geralmente são formadas por calçadas, leito viário, áreas de estacionamento, 

arborização, paradas de transporte coletivo, de modo que o seu desenho e uso 

podem variar ao longo de sua extensão, exigindo ajustes conforme cada 

cenário local. Ilustrando tal situação, ao longo de seu comprimento no setor em 

estudo, a Avenida Fonseca e Silva engloba várias caracterizações: um setor 

funciona como área comercial (trecho 01), outro contém prestação de serviços 

(trecho 02), e também há uma parte residencial (trecho 04). 

O quadro 6 (a seguir) resume o estudo dos affordances ensejando 

facilitar a leitura das ações que este conceito relaciona à configuração espacial 

a partir da apreensão dos participantes da pesquisa, e que foram decodificadas 

com base em estratégias específicas, e enumeradas a partir do 

desmembramento do espaço-rua. Vale salientar que o projeto fundamentado 

em affordances, implica na materialização dos dados coletados durante a fase 

inicial, onde foram reconhecidas as dificuldades e os anseios das pessoas, 

conforme acabamos de concretizar. A análise do material apreendido 

proporcionou a indicação de sugestões direcionadas aos problemas detectados, 

prevalecendo sempre a ideia de que, por se tratar de espaço público, o 

ambiente deve oferecer as oportunidades de uso a todas as pessoas, 

independentemente de suas limitações e capacidades, sendo para tanto, 

necessária a criação de affordances, alteração ou eliminação dos identificados. 

Com base nas ideias mencionadas, os trechos investigados refletem um 

panorama que, em termos quantitativos, apresenta uma parcela de affordances 

positivos superior à de affordances negativos. É preciso ressaltar que muitos 

dos elementos que se destacaram são utilizados com finalidade distinta da sua 

função original (aquela para a qual o elemento foi criado/implantado), 

mostrando claramente que os cegos criaram estratégias para tornar positivos 

elementos negativos e, com isso, aumentaram a possibilidade de utilizar o 

espaço disponível. 
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Quadro 6: Affordances no espaço-rua 
R

U
A

 

Elementos físicos Affordance 
Positiva 

Affordance 
Negativa 

LOCAL 
S

is
te

m
a 

vi
ár

io

 

Travessia do 
leito carroçável 

A inclinação da pavimentação da rua em direção a 
sarjeta contribui para a pessoa cega compreender o 
final da travessia da  Av. Cel. Estevão. 

  

Ausência de ruído de veículo em movimento informa 
momento da travessia. 

 

Faixa de 
travessia 

 A não identificação pelos cegos contribui para realizar a travessia de 
forma aleatória. 

 

Quadras\ 
Conectividade 

 A configuração das quadras (trecho 4) não permite a compreensão do 
local para a realização da travessia. 

 

Estacionamento 
de veículos 

 Na Travessa 2 de Novembro os veículos estacionados invadem a área de 
passeio da calçada. 

 

Semáforo para 
pedestre 

 Semáforo com informações sonoras confunde a pessoa cega, pois a 
informação recebida menciona uma referência visual: “aguarde o sinal 
verde, respeite a sinalização, atravesse na faixa” 

 
Pavimentação Piso (paralelepípedo) indica a existência da rua.   

Diferença da textura do piso indica o final da calçada.  

Boca de Lobo Captação da agua pluvial, ajudando inclusive a 
compreender a quantidade de chuva. 

Grelhas travam a bengala   

C
al

ça
d

a

 

Meio-fio A pintura do meio-fio contribui para a identificação da 
esquina por videntes, mas isso não é percebido pelos 
cegos. 

Permite identificação da delimitação entre a calçada e a rua. 

 
Guia para a caminhada.  

 
Orienta o local do poste de iluminação; orienta o local 
da faixa de travessia. 

 

Configuração da 
calçada 

 Ausência de guia na delimitação entre calçada e estacionamento da 
edificação desorienta a pessoa cega 

 
Faixa de passeio  Dimensão da calçada não acomoda a quantidade de pedestres que 

circulam no local (trecho 1) 
 

Entrada/saída de 
estacionamento 

 Moto estacionada na calçada impede a rota estabelecida do participante.  



121 

 

Veículos estacionados na calçada, bloqueiam a passagem 

 
Rampa de 
acesso a 
veículos 

Rampas de veículos invadem a calçada, porém indicam 
o local de acesso. 

  

Piso Caimento do piso indica proximidade com a  esquina. 
(local  da travessia) 

Diferença entre texturas do piso (paralelepípedo e quebradiço) indicam 
mudança de edificação. 

 

Piso a paralelepípedo facilita contraste com o asfalto, 
indicando imediações do posto de gasolina 

  

Piso com inclinação transversal indica proximidade com 
o posto de gasolina 

  

Piso quebradiço sugere a entrada e saída de veículos.  
Divisa entre 

lotes 
Corda implantada no limite entre calçada e o posto 
baliza o percurso 

 

 
Rebaixamento 

de guia (rampa) 
Indica a presença de uma rua. Tal informação associada 
com a corrente de vento. 

  

 Balizador Barra de ferro fixada na calçada sinaliza a faixa de 
travessia, associação que facilita mapeamento do local 
pelo informante. 

  

 

M
o

b
ili

ár
io

 U
rb

an
o

 

Lixeiras Usadas como referencias no percursos Sacos de lixos implantados fora das lixeiras, próximo ao muro da 
edificação ocasionam acidentes. 

 

Quiosques Sua contagem indica proximidade do centro clinico.   

Cigarreira e vendedor fornecem informações que 
orientam a respeito do espaço. 

 
Poste de 

iluminação 
Localização e sombra identificam a Lan house.   

Telefone público  Causa acidentes as pessoas cegas  
Placa de 

sinalização 
Placa de sinalização indica a parada de ônibus.   

Parada de 
ônibus 

Ruído do ônibus indica o ponto da parada Ruído atrapalha compreensão do espaço.  

Aglomeração de pessoas serve de orientação a pessoa 
cega 

Aglomeração dificulta a passagem  

Vozes dos ambulantes servem de orientação   
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E
d

if
ic

aç
ão

 

Borda da 
edificação 

Colunas sacadas para fora do limite do prédio (em 
direção à calçada estreita) provoca insegurança no 
caminhar 

 

 
Acesso da 
edificação 

Largura da entrada indica o portão do Centro Clinico.   

 A escada de edifício serve de desvio para evitar colisão 
com orelhão existente na calçada. 

 

Escada (patamar e degraus em balanço) serve para 
sentar 

 

Muro Muro da edificação usado como guia para locomoção  

 
Piso tátil Piso tátil é utilizado para indicar o local de esperar o 

transporte coletivo. 
 

 

Piso tátil é usado para alertar o desnível entre o canteiro 
central (trecho 2) e a via. 

Canteiro central  Desnível no canteiro central indica a proximidade com a faixa de 
travessia, porém também ocasiona incerteza devido a falta de 
sinalização. 

 

Vegetação Vegetação contribui para uma locomoção agradável.   
 Esquina Barulho dos carros indicam proximidade com a esquina.   

Escada Degraus indicam a presença da igreja  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 
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A partir dessas considerações apresentamos uma breve descrição dos 

elementos do espaço mais trabalhados nos passeios acompanhados e dos 

principais affordances deles depreendidos. Para tanto, o texto é desenvolvido 

com base em dez subitens; ruas, calçadas, meio-fio, travessias de pedestres, 

mobiliário, bocas de lobo, vegetação, canteiro central, semáforos, 

estacionamentos. 

 

a) As ruas 

A cidade é estruturada por um conjunto de vias articuladas, cujos pontos 

de interseção e decisão devem ser claramente percebidos pelas pessoas du-

rante sua movimentação pela malha urbana. Como as ruas interconectam dife-

rentes áreas urbanas, permitindo a vivencia da cidade e na cidade, torna-se 

imprescindível que os seus espaços sejam capazes de promover sensações 

que permitam a identificação da natureza de cada contexto e despertem atra-

ção pelo lugar.  

Cada percurso requer um equilíbrio entre as diversas demandas em 

meio as ações de caminhar, pegar ônibus, abastecer uma loja, estacionar, 

acessar a residências, comercializar produtos além de outros são situações 

que devem manter o foco no ser humano. 

No cenário da nossa pesquisa, encontramos contextos diferenciados, 

para os quais foi levado em conta a realidade individual de cada trecho, como 

por exemplo, uma área destina-se ao comércio (trecho 01), outra compete as 

residências (trecho 04) e aos prestadores de serviços (trecho 03) e ainda uma 

última compõe-se de edificações variadas, tipo IERC, cemitério, etc. (trecho 02)  

É importante que as interseções entre as vias sejam claramente 

definidas de forma a produzir imagens vivas, expressas com simplicidade, 

nitidez, como forma de transmitir clareza, estimulando no usuário reproduções 

satisfatórias Para reforçar os pontos de cruzamentos recomenda-se a utilização 

de pisos com texturas diferenciadas que sirvam de orientação a caminhada das 

pessoas cegas. Assim, a preocupação com o traçado das vias é compreendida 

como um ponto vital para viabilizar a mobilidade do pedestre.  

O traçado ortogonal facilita o entendimento e orientação do espaço pelas 

pessoas cegas, este fato foi observado ao se analisar as ações dos 
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participantes da pesquisa, tendo em vista a facilidade com a qual localizavam 

as quadras com alinhamento regular, enquanto sentiam-se perdidos ao se 

depararem com situações contrarias. 

A maioria das pessoas cegas apresenta dificuldades para percorrer 

trajetórias em diagonal que, muitas vezes, contribuem para que percam sua 

referência. Dentre nossos participantes apenas um tinha habilidade para esse 

tipo de caminhada. Sob esse ponto de vista, é aconselhável que a concepção 

do espaço seja feita de forma topológica, mais do que geométrica, priorizando 

o alinhamento através de ângulo reto. 

Cabe lembrar, no entanto que cada elemento que compõe o espaço 

urbano (entre eles a rua) é constituído por particularidades, exigindo do 

planejamento estratégias diferenciadas a fim de atender satisfatoriamente às 

demandas locais. Este é, portanto, um caso especifico para o estudo de 

affordances, garantindo-se que medidas tomadas a favor de um grupo não 

prejudiquem outros. 

 
b) Calçadas 

 As calçadas fazem parte da via, funcionando como condutores da 

circulação e acesso de pedestres estimula a conectividade, tendo como função 

promover a caminhada. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB, 1997) define 

calçada como parte da via, normalmente segregada e em nível diferente. Sem 

se destinar ao transito de veículos, a calçada é reservada, sobretudo a 

circulação de pedestres e, na faixa apropriada serve também à implantação do 

mobiliário urbano, como placas de sinalização; vegetação e outros afins. Já, 

com relação ao passeio, parte da calçada ou da pista de rolamento deve ser 

separada por pintura ou elemento físico separador, livre de interferências, 

destinada à circulação exclusiva de pedestres e, excepcionalmente, de ciclistas. 

Em resumo, a calçada é a área mais alta que a via reserva aos pedestres, ao 

mobiliário urbano, vegetação e outros. 

Difícil é grande parte da população respeitar a faixa destinada ao 

pedestre, preservando o seu próprio direito de ir e vir como por exemplo 

acontece em algumas vias que fazem parte do bairro Alecrim. Apesar de se 

tratar de um bairro cuja maior atratividade tem origem no comércio popular, a 

preocupação com um espaço livre de barreiras que facilite a circulação dos 
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compradores não faz parte daquele cenário. Ali a largura das calçadas não 

atende à demanda da população circulante, fato que se agrava pelas placas 

publicitárias, rampas instaladas, e ambulantes mobilizando-se sobre a calçada.  

A estrutura física de um modo geral, portanto, não representa 

affordances positivos, tampouco estimula a interação ambiental e o retorno, 

uma vez que ali foram reconhecidas pelos participantes: falta de padronização 

(cif) conforme constatou P7M56Cd; a presença dos carros irregularmente 

estacionados impedindo a passagem, o piso quebradiço conforme mencionou 

P9M25Cg ou mesmo os sacos de lixo colocados sobre a faixa e até mesmo o 

orelhão que já provocou inúmeros choques, conforme exemplificou P8M26Cg. 

Entretanto, os obstáculos das calçadas, resultante da má conservação, e da 

falta de adequação apresentam o seu lado positivo, quando servem de 

elemento de orientação a um público que exige referenciais a sua mobilização. 

É o caso da escada que serve para informar o local onde a pessoa cega está 

(figura 32), assim como avisa a proximidade com o orelhão; os carros 

estacionados que identificam a área onde se instalam as lojas (Figura 33) e o 

piso quebradiço dá indícios de que está diante do centro Clínico.     

Figura 32: Desvio para não colidir com orelhão 

             
   Figura 33: Veículos estacionados na calçada  

    

 

Fonte: Acervo da autora 
Maio, 2018 

Fonte: Acervo da autora 
Maio, 2018 
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Mesmo com semelhantes características as vias e calçadas do local, 

dependendo do horário e da situação abrem a possibilidade de se constatar 

usuários em ação, ou seja, pessoas conversando em alguns pontos como os 

cafés; pessoas aguardando transporte coletivo; outros comprando nas lojas e 

nos quiosques. Como se pode ver, há uma variedade de affordances em ação 

no bairro. Mas que, conforme ressaltam Motenegro et al, (2011) “a 

decodificação do affordance dependerá das necessidades da pessoa, e que 

seu significado pode alterar-se de acordo com a cultura ou o contexto em que 

se encontra”. 

  O código de obras de Natal em seu Art. 38 determina que, o imóvel, 

qualquer que seja a sua destinação, só pode ser habitado, ocupado ou utilizado 

após a expedição da certidão de características e do habite-se, devendo para 

tanto, estar concluída a construção da calçada. Não especifica, no entanto a 

quem compete a referida ação. Porém, por sua vez, a Lei Brasileira de Inclusão 

13.146:2015, no seu Art. 113, altera o Estatuto das Cidades (lei 10.257:2001), 

em que atribui ao poder público municipal a responsabilidade em executar a 

calçada. Determina em seu Art. 3º, Inciso III: “promover, por iniciativa própria e 

em conjunto com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, programas de 

construção de moradias e melhoria das condições habitacionais, de 

saneamento básico, das calçadas, dos passeios públicos, do mobiliário urbano 

e dos demais espaços de uso público. 

A indefinição dessa responsabilidade faz com que as calçadas sejam 

construídas em desacordo com os padrões estabelecidos, destinando-se a 

atender tão somente as conveniências do proprietário do lote, o que gera 

deformidades e a criação de outros tipos de barreiras. Desde que haja uma 

definição quanto à autoria da construção, poderão ser cobradas do responsável 

pela obra o cumprimento das regras estabelecidas pela legislação em vigor. 

Além disso, é fundamental a instituição e o respeito às regras referentes à 

concepção do acesso dos automóveis às garagens e, no caso dos imóveis 

edificados (a maioria do Alecrim), a promoção de adaptações para a 

aproximação ao lote, evitando que construções aleatórias constituam novas 

barreiras (e sem esquecer questões de drenagem das águas e similares). 

As calçadas devem ser dimensionadas de acordo com o fluxo de 

pedestres circulantes, contendo áreas de circulação livre e serem definidas 
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perceptivelmente, o que se sugere a aplicação de diferentes texturas na 

pavimentação das áreas. Caso sua largura permita (como ocorre nos trechos 

02 e 04), a implantação de vegetação pode favorecer aos usuários em diversas 

esferas – por meio de estímulos olfativos, auditivos, e táteis (de 

temperatura/sombra) -  que concorrem para tornar a caminhada mais agradável 

e se mostram determinantes como marco de localização. 

c) Meio fio  
 

Antigamente, antes do meio-fio de concreto ser utilizado, as ruas conta-

vam com uma canaleta no centro, local por onde a água escorria. Ao longo do 

tempo, coincidindo com o sistema de urbanização das cidades surgiu o concei-

to de ruas e com isso, a canaleta central foi substituída por dois fios laterais, 

formando em cada lado da rua o que atual meio-fio. 

O meio-fio define o desenho geométrico das calçadas, esquinas e 

cruzamentos; facilita a drenagem superficial, configurando a sarjeta; orienta a 

travessia de pedestres e o acesso de veículos às edificações quando 

rebaixadas e sinalizadas. Este elemento por vezes desencoraja os veículos a 

invadir ou bloquear áreas de pedestres e muitos estão integrados às sarjetas. 

O meio-fio tem também a função de conduzir a água pluvial à boca de lobo, 

que a leva ao sistema subterrâneo de drenagem urbana, para que o espaço da 

rua não fique alagado. Entretanto, entre as funções atribuídas a ele pelos 

cegos participantes, destaca-se a segurança, pois o meio-fio (comumente 

edificado em concreto ou pedra) assume o papel de barreira física, 

correspondendo a um limite que divide a calçada e o leito carroçável da rua.  

De acordo com a norma técnica de acessibilidade - NBR 9050 (ABNT, 

2015) - todas as calçadas devem apresentar a inclinação de 2% no sentido 

transversal, em direção ao meio-fio e à sarjeta, para escoamento da água da 

chuva. As pessoas cegas costumam usar o meio-fio como balizador da sua 

locomoção, porém, se durante o seu percurso estiverem posicionados obstácu-

los como postes de iluminação, lixeiras e outros obstáculos a locomoção fica 

comprometida, ou seja, “é colocada em alerta”, conforme falou P2M44Cg. Os 

mobiliários compõem affordances negativos que frustram as expectativas da-

quelas pessoas, obrigando-as a buscar alternativas e a refazer sua caminhada. 
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No geral a configuração do meio fio sugere affordances positivos que se 

materializam na delimitação da calçada, os quais, além de servirem de limite 

estrutural desencoraja os veículos a invadir ou bloquear áreas de pedestres.  

Poucos perceberam o affordance positivo cuja função é facilitar o 

transporte da água pluvial até a boca de lobo, um exemplo de affordance 

natural, conforme classificado por Ziglari (2008). 

 

d) Travessias de pedestres 

A função das travessias de pedestres no ambiente urbano é promover 

segurança a caminhada, devendo os órgãos municipais responsáveis pela 

administração do trânsito nas cidades implantar, dentre outras medidas, faixas 

para conduzir as pessoas a se locomoverem com base nas demarcações, 

disciplinando o uso das vias por veículos e pedestres.  

Com relação ao bairro Alecrim, as travessias de pedestres estão 

dispostas em alguns cruzamentos e em pontos instalados no meio da quadra 

(desde que ali haja a expectativa de tráfego de pessoas ou forem observados 

os fluxos de pedestre, a exemplo das vias onde existem escolas, hospitais, 

etc.). No entanto, a legislação não determina a implantação da sinalização, 

ficando ao encargo do município deliberar sobre os locais onde colocar as 

faixas, nem informa sobre sua localização, dificultado a locomoção da pessoa 

cega, conforme expõe P1M63Cg: 

Quando tem um semáforo a gente ouve os carros pararem, 
mas quando não tem semáforo é necessário pedir ajuda para 
as pessoas. Não se pode se aventurar a passar pelo ouvido, eu 
não aconselho, apesar de as vezes fazer isso, eu acho que é 
um erro; é igual a quem passa dispensando a passarela 
(P1M63Cg). 
 

 A possibilidade da utilização pelas pessoas cegas das faixas de 

pedestres existentes na Av. Fonseca e Silva, Av. Alexandrino de Alencar, Av. 

Coronel Estevão, Travessa 2 de Novembro e Rua Amaro Barreto é dificultada 

pela ausência de sinalização específica para este tipo de deficiência, 

conferindo-lhe um affordance negativo, notadamente quando se trata dos casos 

em que a cegueira é congênita, ou seja, quando não existe a mínima 

possibilidade de enxergar com os olhos. Em outras situações, quando a pessoa 

possui algum vestígio visual, aí é provável que ocorra a percepção do contraste 
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proporcionado pela pintura branca no asfalto preto, contudo são poucos os 

pontos da rua nos quais a identificação pode ocorrer, uma vez que está 

condicionada a conservação da pintura. 

 Quando ocorre das faixas de travessia estarem implantadas no meio da 

quadra, como em frente a Padaria localizada na Av. Fonseca e Silva (Trecho 2), 

mesmo que a pessoa possua experiência com o local, conforme aconteceu 

com um dos nossos participantes (P3M42Cg – Figura 37), não há possibilidade 

de identificação da faixa. Portanto, se não há a possibilidade de uso, o 

affordance não determina que a interação ocorra. 

Figura 34: Ausência de referência para identificar a travessia 

 

 

e) Mobiliário 

A legislação brasileira, por meio da Lei 10.098/2000, define o termo mo-

biliário urbano como o “conjunto de objetos presentes nas vias e espaços pú-

blicos, superpostos ou adicionados aos elementos da urbanização ou da edifi-

cação”.(BRASIL, 2000).  A ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) 

considera mobiliário urbano “todos os objetos, elementos e pequenas constru-

ções integrantes da paisagem urbana, de natureza utilitária ou não, implanta-

dos mediante autorização do poder público em espaços públicos e privados” 

(ABNT, 1986, p.1). Montenegro (2005) define mobiliário urbano como a norma 

brasileira (ABNT, 1986), correspondendo às seguintes categorias: circulação e 

transporte (abrigos de ônibus, acessos ao metrô, semáforos e objetos de sina-

lização), infra-estrutura (cabines e telefones públicos, luminárias, postes de luz 

Fonte: Acervo da autora 
Maio, 2018 
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e lixeiras) e ornamentação da paisagem e ambientação urbana(bancos e as-

sentos).  

 O mobiliário urbano apresenta pontos em comum com os demais ele-

mentos e, caso seja diretamente relacionado ao seu entorno, pelas suas fun-

ções exerce influência a percepção das pessoas sobre o espaço. Quando im-

plantado sobre a calçada faz-se necessário manter o ordenamento, a fim de 

não obstruir a faixa livre destinada ao trajeto de pedestres na calçada. Nesse 

campo, os atributos de ordem produzem espaços atraentes e agradáveis, e 

detalhes como baixo contraste entre os elementos e seu contexto são direta-

mente associados com a ordem.  

É importante que nos trechos das ruas vivenciadas seja  implantado mo-

biliário, sempre em área demarcada pelo piso com textura e cores diferencia-

das. Os quiosques são elementos que servem para auxiliar a orientação da 

pessoa cega, visto que, proporcionam sensações térmicas e olfativas produzi-

das pela sombra sonora ou cheiro de alimento, porém sua implantação desor-

denada dificulta a mobilidade, também as paradas de transporte coletivo em 

calçadas devem se localizar na zona de mobiliário urbano, evitando obstruir a 

passagem e manter livre a faixa dos pedestres. Além disso é essencial obser-

var que a uniformidade de texturas contribui para a coerência e a legibilidade 

do espaço. 

Em linhas gerais, não se pode esquecer que o mobiliário urbano deve 

ser implantado no espaço público levando em conta a acessibilidade das pes-

soas com deficiências, com a garantia de que não se torne obstáculo ao per-

curso do usuário, respeitando as áreas destinadas a circulação. 

 

f) Bocas de lobo 

As tradicionais bocas de lobo são elementos essências para a captação 

das águas pluviais. A que fica localizada no canto da calçada da Av. Coronel 

Estevão atende de forma positiva a sua função, entretanto a interação da 

pessoa cega com o espaço fica prejudicada quando as frestas do elemento 

prendem a ponta da bengala do usuário cego materializando um affordance 

negativo. 
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g) Vegetação 

As áreas verdes urbanas servem para controlar a poluição atmosférica; 

aprimora as condições climáticas e ajuda a reduzir os extremos da temperatura, 

proporcionando melhorias no ambiente da cidade, o que beneficia os seus 

habitantes.  

Nas áreas urbanas é comum encontrarmos locais que com alto grau de 

degradação ambiental, caracterizada pelo excesso de elementos implantados e 

pela ausência de vegetação. Enquadrando-se nesta realidade, o bairro ora em 

análise, assim como a maioria dos locais destinados à implantação de árvores, 

tem a sua vegetação limitada a poucas árvores e a poucos canteiros 

introduzidos nas calçadas. Com isso, o local é pouco dotado de sombras 

arbóreas, do cheiro característico das plantas que conduz a uma atmosfera 

agradável e que provoque a interação entre as pessoas e o ambiente, 

caracterizado por algo que a vegetação (affordance positivo) pode oferecer. A 

arborização viária é tão importante na composição do verde urbano que em um 

dos poucos trechos onde existem árvores, a diferença climática formalizada por 

um affordance positivo despertou a atenção de um dos participantes, que, de 

imediato exclamou: “Eu sinto a diferença do clima, entendeu, aqui a ventilação 

é mais forte!” (P4M23Cg). 

Enquanto isso, os affordances produzidos pela vegetação do local 

exercem efeito negativo quando se concentra na falta de conservação e poda 

exagerada das árvores, assim como nos canteiros que possuem arbustos 

dotados de espinhos, fazendo com que os galhos crescidos desordenadamente 

interrompam a rota das pessoas cegas. (P9M25Cg).   

Outra questão que se enquadra na falta de manutenção e conservação 

da vegetação do bairro se reserva a algumas árvores cujas raízes entram em 

um processo de destruição da calçada. O piso quebradiço, destruído pela 

árvore constitui um affordance positivo para a pessoa cega, que se orienta e 

percebe onde está se orientando pelo obstáculo. Por outro lado, o empecilho 

não perde a característica negativa, uma vez que para outras pessoas não 

deixa de ser interpretado como desfavorável a locomoção, impeditivo para que 

a ação ocorra da forma correta. Aliás, como se trata de um affordance 

produzido pelo ambiente natural, conforme explicações de Ziglari (2008) 
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enquadra-se no mesmo conceito, ou seja, semelhante ao que acontece com as 

águas pluviais que correm pelo meio-fio em direção as bocas de lobo, 

correspondendo as interações entre os sistemas viventes e o ambiente natural. 

Embora proporcionem sombra, tornando o deslocamento mais agradável, 

as árvores e a vegetação de médio porte presentes nos canteiros centrais de 

avenidas ou nas calçadas também podem ser consideradas affordances 

negativos, pois podem esconder as placas de sinalização. Por não enxergarem 

as placas ocultas os motoristas podem agir de modo inadequado, provocando 

atropelamentos ou colisão entre veículos, motos, bicicletas. Também os cegos 

podem se desorientar, sobretudo quando a localização dos troncos impede a 

localização de outros elementos referenciais.  

 

h) Canteiro Central 

Fazendo parte da via, os canteiros centrais são obstáculos físicos 

construídos para dividir as duas pistas de rolamento, eventualmente substituído 

por marcas viárias (canteiro fictício), servindo também em alguns casos para 

reduzir distâncias, facilitando a travessia dos pedestres e em outros, como área 

de espera serve para encurtamento da largura da via evitando exposições ao 

risco de acidentes quando se trata de travessia em ruas largas. 

A interação entre a pessoa cega e o canteiro central situado na Av. 

Fonseca e Silva (trecho 2), fica prejudicada em razão da ausência de uma 

sinalização adequada por meio do piso tátil de direcionamento na faixa de 

travessia, o que revela um affordance negativo em torno do local fazendo com 

que a pessoa cega não consiga utilizar o ambiente, sem que haja a 

intermediação de terceiros. Compreender o espaço de forma segura e eficaz é 

dotá-lo com a oferta de recursos necessários a caminhada de todas as 

pessoas. (Figura 35). Como P9M25Cg não conseguira alcançar o canteiro, 

sentiu necessidade de recorrer à ajuda de um transeunte que passava e, 

mesmo assim, ficou desorientado quando o mesmo o deixou no canteiro, 

levando a questionar se existia uma outra via. 
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Figura 35: Transeunte auxiliando a travessia 

 

 

 

Outro affordance negativo corresponde ao desnível identificado por 

P1M63Cg quando caminhava pelo canteiro. O participante demonstrava 

incertezas quanto ao local, se era apenas uma diferença de nível ou mesmo se 

indicava a faixa de pedestre.  

Torna-se necessária indicações de direcionamento em volta do  canteiro, 

preferencialmente constituída por uma faixa de piso tátil que oriente a 

mobilidade da   pessoa cega. Com relação a ordenação do espaço com vistas 

provocar sensações agradáveis, dotar o canteiro de uma vegetação 

aromatizada transformara a atmosfera do seu entorno. Além disso, colocar 

bancos nos canteiros que ainda não os possuem, pode ser mais uma maneira 

de atrair a comunidade para o local. 

 

i) Semáforos 

No Brasil os sistemas de semáforos, em sua maioria, são controlados 

com tempo variável do quanto a luz deve ficar verde. Geralmente são conside-

rados o fluxo de carros por minuto, o tamanho do congestionamento e, tam-

bém, fatores influenciadores secundários, como o número de carros estaciona-

dos na via e o número de lombadas presentes no trajeto, o que pode dificultar o 

fluxo de veículos. Assim, quanto mais longo for um congestionamento em uma 

via, mais tempo o sinal estará verde para ela. A adaptação do tempo de sinal 

verde em tempo real é feita por meio da instalação de sensores. Porém, pou-

Fonte: Acervo da autora 
Maio, 2018 
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cas vias contam com essa tecnologia no pais, por uma questão do alto valor da 

manutenção. 

Para atender a necessidade da pessoa cega foi implantado em 1998 na 

cidade de Natal dois semáforos com botoeiras sonoras. Sendo um localizado 

no bairro de Cidade Alta e outro na Avenida Coronel Estevão no bairro Alecrim. 

Atualmente encontra-se funcionando apenas o segundo, entretanto, a funciona-

lidade não está atendendo aos seus propósitos, o que gerou reclamações dos 

participantes cegos. 

Agrava a situação, o fato dos habitantes, de um modo geral sequer 

saberem da existência do semáforo, e, mais ainda desconhecerem a sua 

utilidade ou a maneira de usá-lo. Até mesmo as pessoas cegas não têm 

conhecimento ou preferem não usá-lo. A comprovação ficou por conta da 

experiência de P2M44Cg que, como, habitualmente, costuma mobilizar-se 

apenas pelo lado da via que conduz até o ponto de ônibus, e o equipamento 

fica ali bem próximo, ele sabia da sua existência sim, porém com referência um 

outro que fica no lado contrário da rua, não tinha conhecimento. A outra 

exceção, ou seja, a segunda pessoa entre os nossos participantes que possui 

consciência da existência do semáforo sonoro é P10M69Cd, que, por sinal, 

demonstrou efetivo interesse em nos levar até um desses locais para que 

ficasse clara a pouca eficácia do equipamento. Veja bem, a mensagem que o 

equipamento expressava, ordenava simplesmente para aguardar o sinal verde, 

originando de pronto a pergunta feita por ele: “Como eu vou enxergar o verde”. 

Neste caso, o objeto projetado está sendo decodificado por quem necessita 

usá-lo, entretanto a sua utilidade não está sendo adequada a utilidade proposta. 

A partir de 6 de janeiro de 2016, entrou em vigor , a Lei Brasileira de In-

clusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), dife-

rentes ações passaram a ser  colocadas em prática para assegurar direitos e 

autonomia desta parte da  população com vistas a sua inclusão social. Entre as 

medidas apresentadas destaca-se a Resolução Nº 704, de 10 de outubro de 

2017, do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) que estabelece padrões 

e critérios para a sinalização semafórica com sinal sonoro para travessia de 

pedestres com deficiência visual. 
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A resolução padroniza e regulamenta os sinais sonoros utilizados nos 

semáforos de trânsito, incluindo a identificação com sinalização tátil direcional e 

alerta. Segundo o CONTRAN, o funcionamento do dispositivo acontece de 

forma simples: o usuário precisa manter o botão de acionamento pressionado 

por três segundos para ativar o modo sonoro da botoeira, que emitirá, então, 

uma mensagem verbal de indicação. Contrariando as expectativas, não foi 

instalado na cidade de natal nenhum equipamento desse porte. 

 

j) Estacionamentos 

O aumento no fluxo de carros tem gerado uma série de problemas às 

cidades que, passaram a enfrentar dificuldades relacionadas ao trânsito e ao 

dimensionamento do estacionamento. Em razão da desproporcionalidade entre 

o número de automóveis e a quantidade de vagas existe enorme carência de 

locais para estacionar, sobretudo nos centros comerciais com maior 

atratividade que, como não poderia fugir a regra, é o caso do bairro Alecrim, 

onde as dificuldades são acentuadas em consequência do crescimento 

desordenado do bairro e do trânsito. 

Nas ruas e avenidas do bairro poucas vagas de estacionamentos são 

disponibilizadas, e a maioria dos carros estaciona confrontando com as 

calçadas. A disputa por vagas faz com que os motoristas estacionem os carros 

de forma irregular, ocupando calçadas e desrespeitando as leis do trânsito. 

Procurando acomodar (de modo paliativo) os seus veículos e os dos 

seus clientes, os donos das lojas constroem/delimitam estacionamentos, 

invadindo a calçada e deixando estreitas faixas para a circulação das pessoas. 

Este tipo de estacionamento proporciona affordances negativos para as 

pessoas cegas que, mesmo reconhecendo aquele elemento, recusam-se a 

utilizá-los, ou seja, não materializam o affordance, temendo chocar-se com a 

frente dos carros. Isso mostra que, ao avançarem sobre a calçada, os carros 

atrapalham efetivamente a atuação do corpo-cego, que embora compreenda 

sua presença, não consegue concretizar outro tipo de uso para o local.   

Em sentido contrário, verificou-se um outro tipo affordances (desta vez 

positivos) que estes mesmos automóveis oferecem as pessoas cegas, pois 

eles enviam pistas para que aquelas pessoas compreendam a sua localização, 
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ou seja, elas interagem com o local orientando-se pelos carros (para saber 

onde estão). A multiplicidade de ações proporcionadas pelos affordances inclui 

a propriedade de um mesmo elemento emitir diferentes affordances, que irão 

ser interpretados de acordo com necessidades imediatas do observador.   

Portanto, a configuração do espaço urbano do Alecrim é composto por 

elementos aos quais cada pessoa atribui significado próprio. Os mais comuns 

ao ambiente tornam-se mais fáceis de serem percebidos pelos nossos 

participantes que diretamente agem sobre uns e outros não.  

As oportunidades de uso oferecidas pelo ambiente e intensificadas 

durante a interação pessoa ambiente torna-se de fundamental importância 

como forma de avaliar e melhorar o desenho urbano de forma útil e adequada 

a possíveis ajustes no nível das afffordances. 

 Com isso, novas affordances poderão ser criadas, modificadas ou 

eliminadas com vistas ao projeto, não sendo aconselhável, no entanto, eliminar 

todas as affordances negativas, posto que, de modo simultâneo pode não ser 

útil a uns mas oferecer oportunidades a outros.  

No capítulo seguinte enfatizamos o processo de orientação das pessoas 

cegas caracterizado pelo wayfinding como forma de apresentar os resultados 

da pesquisa referente à representação mental que as pessoas cegas elaboram 

do espaço urbano para encontrar seu caminho. 
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8. A LINGUAGEM DO ESPAÇO PERCEBIDA PELA PESSOA CEGA 
 

O modo como o espaço urbano é concebido se reveste de maior 

importância ao consideramos não somente o conjunto da cidade em si, mas 

aquilo que cada um de seus componentes oferece, tais como suas 

características (sua forma, cheiro, sons, texturas) e a sensação de movimento. 

Para as pessoas cegas, a organização destes elementos e o modo como eles 

se relacionam entre si são elos estratégicos para a formação da imagem 

ambiental e para o processo de orientação individual. 

 Diante de tais expectativas, nesse capítulo associamos o resultado das 

nossas caminhadas com os participantes aos desenhos elaborados por eles a 

fim de mostrar o modo como tais informações são individualmente 

reconhecidas e os significados a elas associados. Inicialmente é abordada a 

navegabilidade dos trajetos urbanos pelos cegos, com destaque para as 

facilidades e dificuldades na realização do percurso em razão da legibilidade do 

espaço. Num segundo momento são apresentadas as representações do 

espaço pelos cegos, cujos desenhos reforçam a importância dos estímulos 

sensoriais para a compreensão do espaço. 

 

8.1 DA LEGIBILIDADE A NAVEGABILIDADE  

Com respaldo no referencial teórico apresentado nos capítulos iniciais 

dessa tese, esse capítulo enfatiza a importância do estudo do processo de 

wayfinding envolvendo pessoas cegas, tendo em vista não apenas a sua 

importância na vida cotidiana desse público mas, principalmente, a 

possibilidade desse tipo de conhecimento orientar propostas para criação de 

espaços mais adequados a todos.  Tal entendimento se justifica pois os cegos 

precisam otimizar ao máximo a relação entre as habilidades do seu corpo e os 

aspectos não-visíveis do ambiente, combinando-os a fim de se moverem 

adequadamente em um meio físico que, embora não visualizem (enxerguem 

com os olhos), apreendem por outras vias. Ou seja, para eles, a inter-ação 

pessoa-ambiente prioriza elementos não-visuais que possam propiciar a 

captação e o entendimento das informações necessárias ao deslocamento. 
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Nesse estudo são retomados alguns conceitos já anteriormente 

apresentados, como percepção ambiental, cognição ambiental, mobilidade, 

acessibilidade, wayfinding e legibilidade do espaço (ver capítulos 2,3 e 4.). 

Alerta-se antecipadamente que, embora naturalmente as pessoas tentem (e 

consigam) interagir com os ambientes do modo como eles se encontram (o que 

independe de sua adequação aos propósitos de cada um), profissionalmente, 

cabe aos arquitetos-urbanistas e aos seus projetos a valorização da 

multiplicidade de sentidos inerentes ao ambiente construído. Para facilitar que 

pessoas identifiquem e se identifiquem com os ambientes urbanos e 

arquitetônicos, de modo a conseguirem se orientar neles, é fundamental que o 

planejamento promova a concepção de espaços ricos em informações de 

diferentes origens, a serem disponibilizadas tanto pelos elementos 

arquitetônicos e quanto pela sinalização. 

Ao acompanhar a vivência dos participantes cegos em sua navegação 

autônoma em meio urbano verificou-se que o processo de orientação 

aconteceu em quatro etapas: (1) orientar-se no local (reconhecer onde estava e 

entender para onde precisaria ir); (2) planejar a rota desejada, mesmo que 

minimamente; (3) conferir se a rota estava levando ao local esperado; (4) 

reconhecer que chegou ao ponto estabelecido – conforme comentou um deles. 

Primeiro eu tenho que saber aonde estou, pra onde vou e como 
vou, por exemplo vc chega... tem uns bairros em Natal, que eu 
não tenho muito conhecimento, como Satélite, Pitimbu, Nova 
Parnamirim, mas se quando eu sair de casa pra resolver 
alguma coisa e se alguém disser assim, olha é perto da caixa 
econômica. Eu já vou com aquele sentido e a pessoa disser vc 
desce numa parada, ai eu já começo a perguntar as pessoas, e 
depois quando eu chego naquele ambiente eu digo: eu to aqui, 
pra onde eu vou? Eu vou pra caixa econômica, me disseram 
que era pra esquerda, então se eu tiver dúvida eu pergunto a 
alguém, eu num me aperto muito por isso. Se eu chegar num 
hotel, por exemplo, a primeira coisa que eu procurei identificar 
a cama que eu ia ficar, procurei identificar onde era o banheiro 
e tudo eu faço sozinho sem chamar a ajuda de ninguém. Em 
casa eu tive muito problema. Quando aconteceu o problema da 
visão, eu fiz logo uma reforma no piso, tirei todos os batentes 
da casa. Em casa eu mesmo faço o meu café, eu mesmo faço 
minha tapioca, eu perdi a visão, mas eu tenho os outros 
sentidos. (P10M69Cd) 

Tanto a vivencia urbana quanto os depoimentos dos participantes 

demonstra que a maior parte das referencias utilizadas por eles são 

informações fornecidas por transeuntes, as quais, no entanto, nem sempre são 

facilmente entendidas/decodificadas pelas pessoas cegas. Cabe, então, dotar o 
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espaço das informações necessárias ao percurso e, assim, facilitar a tomada 

de decisões e a execução destas decisões. 

Desse modo, as análises concentraram-se especialmente nos aspectos 

físicos e comunicacionais do espaço representados pelas ações dos 

participantes sob a forma de conhecimento, da sua capacidade de perceber as 

mensagens do ambiente, da observação de suas habilidades e da familiaridade 

que têm com o lugar ou do reconhecimento de experiências anteriores. Para 

tanto, o deslocamento do participante era acompanhado enquanto, ele/ela se 

situava no espaço, planejava a navegação, traçava a rota, decodificava as 

informações espaciais e se movia para alcançar o destino desejado. 

Entendendo-se que a dificuldade da pessoa cega para processar e 

processar conceitos espaciais é justificada por suas condições específicas de 

acesso à informação e por sua experiência na movimentação autônoma, foi 

imprescindível o acompanhamento das informações sensoriais provenientes 

dos odores, texturas e ruídos, mentalizadas pelos participantes a fim de 

facilitarem as decisões a tomar diante dos problemas de orientação detectados. 

Em suma, o planejamento do wayfinding levou em consideração 

aspectos físicos do ambiente como, entre outros (Quadro 7): vias e rampas; 

paredes dos prédios; guias e diferença de texturas do piso; fontes de odor e de 

ruído (veículos, aparelhos de som, conversa); posição do vento e do sol 

(elementos naturais), Vale esclarecer que, em muitos casos, as informações se 

misturam, desse modo consta o elemento urbano, qual a imagem produzida 

pela pessoa cega e como ele consegue identificá-lo. 

Nesse campo as calçadas foram usadas pelos participantes de forma 

diferenciada: enquanto uns preferiam seguir a rota traçada guiando-se junto ao 

meio fio, outros se deslocavam dando preferência a caminhar na faixa central, 

havendo, ainda, os que se orientavam pelo alinhamento do muro. Mas o 

planejamento não era rígido, pois as rotas não estavam limitadas a 

permanecerem conforme planejadas no início e, durante o trajeto, por inúmeras 

vezes as pessoas as alteraram, em razão da quantidade de obstáculos 

vivenciados e de imprevistos detectados ao longo do caminho. 
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Quadro 7: Elementos utilizados na navegabilidade urbana dos participantes cegos 

ELEMENTOS DE 
WAYFINDING 

INTERPRETAÇÃO 
INDIVIDUAL 

ESTRATEGIAS PARA 
IDENTIFICAR O ELEMENTO 

Meio fio - Linha guia para caminhar Toque da bengala\Uso do tato 
Linha do muro - Linha guia para caminhar 
Centro da calçada - Oferece segurança evitando o 

caminhar na borda da calçada 
Toque da bengala\Uso do tato 

Postes de iluminação - Guia para a caminhada Toque da bengala\ uso do tato 
Sombra sonora - Alargamento da calçada Uso dos receptores auditivos 
Concentração de pessoas 
sobre a calçada 

- Estreitamento da calçada Uso dos receptores hápticos 

Diferencial entre o nível da 
calçada e o leito carroçável 

 - Caminho mais seguro 
 

Toque da bengala\Uso do tato  

Diferença na pavimentação 
(textura do paralelepípedo) 

- Local inadequado para caminhar 
- Mudança de edificação 

Cheiros diferenciados como 
o de madeira, pão, tecido 

- Identifica o produto comercializado e 
o prédio onde é vendido 

Uso dos receptores olfativos 

Barulho dos automóveis - Proximidade com a parada do 
transporte coletivo 

Uso dos receptores auditivo 

Burburinho dos 
adolescentes 

 - Prédio da escola Uso dos receptores auditivo 

Porta de vidro -Estabelecimento comercial Uso do tato 
Inclinação transversal da 
calçada 

- Local do Posto de gasolina Uso dos receptores hápticos 

Ruído continuo dos veículos 
nas vias 

- Evitar a travessia do leito carroçável Uso dos receptores auditivos 

Sombra projetada sob o sol - Identificação da marquise Uso dos receptores hapticos 
Circulação de vento em 
frente à loja 

- Porta da loja aberta  Uso dos receptores hápticos 

Depressão no piso da 
calçada 

- Local da escola Uso dos receptores hápticos 

Corrente de vento em frente 
a edificação 

- Identifica o local de entrada\saída dos 
prédios (IERC e loja de móveis) 

Uso dos receptores hápticos 

Sarjeta - Reconhecimento do leito carroçável Uso dos receptores hápticos.  
Mudança na atmosfera do ar - Presença de arvores Uso dos receptores hápticos. 
Sacos de lixo - Indica o Centro Clinico Uso dos receptores hápticos. 
Fluxo de veículos - Proximidade com o posto de gasolina Uso dos receptores hápticos 
Forte jato d’água - Identifica presença de lava-jato Uso dos sensores auditivos 
Diferença na sonorização  - Indica Cobertura (marquise) 

- Indica um Quiosque 
Uso dos receptores auditivos 

Corrimão associado aos 
degraus 

- Indica o local da Igreja Uso do tato 

Espaço para estacionar 
sobre calçada  

- Indica local para veículos Toque da bengala\Uso dos 
receptores hápticos 

Correntes de vento - Indica cruzamentos (esquina) 
- Orienta a tomada de decisões 

Uso dos receptores hápticos 

Descontinuidade nas 
edificações 

- Indica final e início de vias Uso do tato 

Piso quebradiço - Indica prédio do Centro Clinico Uso do tato 
Piso tátil - Local do ponto de ônibus Uso do tato 
Rebaixamento da calçada - Local da travessia do leito carroçável Uso dos receptores hápticos 
Poste de iluminação - Indica proximidade com a faixa de 

travessia. 
Toque da bengala\Uso dos 
receptores hápticos 

Piso quebradiço - Indica o acesso de veículos Toca com a bengala\uso do 
tato 

Piso com inclinação 
transversal 

- Posto de gasolina Uso do tato 

Piso com inclinação 
longitudinal 

- Proximidade com a esquina Uso dos receptores hápticos 

Balizador - barra de ferro - Indica proximidade com o local da 
travessia 

Uso do tato 

 

 
Fonte: Elaboração própria 
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Cada participante teve uma explicação própria para a tomada de decisão 

e para a definição do percurso realizado (geralmente diverso daquele 

inicialmente estabelecido). Invariavelmente o motivo de suas escolhas foi 

relacionado a enfrentar o mínimo de obstáculos a fim de preservar sua 

segurança, estratégia esclarecida por um deles. 

Você viu que eu mudei pra cá? Eu vinha ali e mudei pra cá, 
porque eu sei que ali tem um poste. [...] Eu vinha todo tempo 
na borda da calçada, quando passou a cigarreira eu puxei para 
o muro. Se eu não conhecesse o caminho continuava por ali. Ai 
tinha duas probabilidades, ou batia no poste ou percebia ele e 
desviava (P2M44Cg). 

Um dos que preferia caminhar orientando-se pelo meio fio (P9M25Cg) 

associou a sua decisão à apreensão dos indicadores sensoriais instalados no 

leito carroçável, a fim de evitar proximidade com os carros em circulação 

(Figura 36). Segundo ele, para facilitar a identificação do local, é necessário 

separar a calçada e o leito carroçável para o que a base é a diferenciação entre 

texturas e nível de forma a orientar a caminhada. 

Figura 36: Participante captando informações do leito carroçável 

 

 

 

Sem dúvida, a intensa movimentação dos automóveis é uma situação 

extremamente complexa (conforme comentado no item 7.2), com forte 

tendência a se propagar, aumentando a competição pelo espaço e a 

preocupação com medidas voltadas para a segurança das pessoas. Uma das 

principais formas de diminuir o impacto ocasionado pelo trânsito é dotar as ruas 

de uma sinalização facilmente reconhecível e adequada a todas as pessoas.  

A situação de uso das vias do bairro Alecrim e o sistema de sinalização 

Fonte: Acervo da autora 
Maio, 2018 
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de trânsito existente são inadequados, a exemplo das faixas de pedestres, não 

perceptíveis àqueles que mais precisam de orientação: às pessoas que não 

enxergam. Isso fica especialmente claro na área circundante ao IERC, onde é 

difícil trafegar por falta de cumprimento das medidas estabelecidas pela 

legislação para o ordenamento do trânsito, representando a necessidade de 

mudanças que seriam úteis não apenas para facilitar o deslocamento de 

pessoas cegas, mas à toda a população. 

Para usufruir do seu direito de caminhar naqueles espaços, as pessoas 

cegas tentam estabelecer suas próprias estratégias, muitas vezes se 

orientando justamente pelos pontos irregulares e inadequados do espaço 

urbano (buracos e obstáculos presentes ao longo do passeio). Com isso, a 

mobilidade das pessoas cegas e a compreensão das informações são ainda 

mais fortemente derivadas do uso dos estímulos captados pelos canais 

sensoriais do que pela sinalização (adequada e “obrigatória”) derivada do 

projeto que garante o funcionamento das cidades. 

Dentre os obstáculos a vencer, sobressaem os postes de iluminação 

colocados no passeio, com relação aos quais é definida toda uma estratégia de 

ação. Quando o poste é de concreto possui uma estrutura larga, fácil de ser 

reconhecida pelo toque da bengala; porém, quando a base é metálica, a 

dificuldade de identificação aumenta, pois o diâmetro é pequeno é menos 

identificável imediatamente, o que inviabiliza a percepção sonora do elemento 

e precipita os choques, prejudicando a rota. 

Um poste como esse aqui não dá a percepção acústica como 
um poste com uma área maior daria, esse aqui provavelmente 
a gente... É muito difícil perceber, ou bate com a bengala, ou 
bate com o corpo, não dá pra saber exatamente, as vezes pode 
acontecer que o ambiente tá bem silencioso, não tem muito 
barulho, você consegue perceber, um poste como esse aqui 
em que a área dele é pequena é mais difícil (P2M44Cg). 

Isso demonstra o quanto o desenho do mobiliário urbano exerce 

influência sobre o comportamento humano e que, para dar suporte a um 

espaço acessível, a esses elementos devem ser de fácil identificação, 

compreendendo a oferta de um espaço legível. Para tanto a calçada deve 

possuir faixa, com textura diferenciada, destinada exclusivamente a circulação 

de pessoas, o que facilita o entendimento das pessoas cegas (conforme 

abordado no capitulo 7). 
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Figura 37: Poste com estrutura metálica 

 
 

 

 

Com relação a essa faixa livre de circulação, apesar de se tratar de um 

dos itens mais importantes para proporcionar segurança no espaço urbano, 

ainda não é presente na maior parte da cidade de Natal. Na área em estudo, 

por exemplo, não existe faixa de circulação de pedestres isenta de obstáculos, 

mesmo na Avenida Alexandrino de Alencar, que possui calçadas largas. Além 

disso, o número excessivo de rampas construídas para acesso às garagens 

ocupam parte importante do espaço das calçadas, condição que chegou a 

irritar um dos participantes: “Essa rua me deixou cego ...não tenho o costume 

de vir por aqui...eita que é garagem!” (P6M29Cd). 

Na área, o muro que faz divisa entre a calçada e o lote é um elemento 

bastante usado como guia a locomoção pelas pessoas cegas: 

Vou batendo na parede, batendo na parede, batendo na parede 
e no chão, até chegar no IERC. Com o tempo você se 
acostuma, naquela calçada todo dia tem aquele carro, todo dia 
tem aquela lixeira. Quando você ainda não conhece vai mais 
devagar (P11F49Cd). 

De acordo com alguns participantes, a preferência por seguir junto ao 

muro é uma forma de evitar chocar-se com pessoas que caminham em sentido 

contrário e, ao mesmo tempo, serve para não ter que se deparar com as 

lixeiras em cima da passagem, nem ir de encontro aos postes e orelhões. 

Dessa forma o muro assume relevância para as pessoas cegas, sobretudo 

quando são lineares. Contudo, a experiência de seguir a linha do muro também 

Fonte: Acervo da autora 
Maio, 2018 
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desvantagens. Uma das principais se relaciona ao fato dos prédios, ao fazerem 

adequações em seus estacionamentos, deslocarem o muro (puxando-o para 

dentro do lote ou até eliminando-o), o que reduz a linearidade da calçada. Essa 

descontinuidade leva as pessoas cegas a perderem a sua rota, exigindo que 

desenvolvam outras estratégias para alcançar suas metas. 

 

Figura 38: Edificação recuada: ausência de linearidade 

 
Fonte: Acervo da autora (2018) 

 
Nos lugares onde a configuração da calçada foi alterada para adequar-

se a alguma necessidade, destaca-se a função estacionamento. A mudança 

resulta sempre em um espaço amplo, contudo afeta a configuração de vários 

elementos, comprometendo, a começar pela perda da linearidade, além das 

alterações na linha guia e nos limites entre a edificação e a calçada. 

A linearidade/continuidade é um dos itens mais importante no 

deslocamento da pessoa cega, conforme relata P7M56Cd 

Você precisa ter uma boa noção de deslocamento, de ângulos, 
se você ta num canto e você girar a direita faz uma mudança 
de 90 graus, a direção que você deixou e a direção que você 
tomou, porque se começar a andar em diagonal você não sabe 
onde ta, é sempre assim (P7M56Cd) 

Na área analisada, para delimitar a diferenciação entre a calçada do 

posto de gasolina e a Travessa 2 de Novembro, foi utilizado meio-fio (guia) em 

pedra, entretanto, o passeio utiliza paralelepípedo e está no mesmo nível da 

via, o que dificulta sua percepção pelo participante cego. P11F49Cg perdeu a 

rota, não mais sabia onde estava, nem sequer conseguia distinguir se tomara o 

rumo que a levaria até a igreja.  
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Vou procurar a calçada do posto! (Prosseguiu indecisa). Vou 
procurar um degrauzinho (cif) pra ajudar. Vixe! eu vou me 
baseando pelo que ela (uma transeunte) falou. Falou que 
chegasse no posto e passasse pra esquerda [...] Só que não 
tem acessibilidade, não  estou conseguindo encaixar aqui na 
calçada pra ajudar, daqui a pouco vou ver se tem parede perto. 
Esse é o posto, pelo o acesso do piso (P11F49Cg). 

Ao caminharem pela Avenida Fonseca e Silva outros participantes 

conseguiam guiar-se pelo contraste na textura do piso proporcionado entre o 

leito carroçável e a calçada, condição esta que lhe transmitia a impressão de 

que era um local mais seguro para caminhar.  

De acordo com o CTB, a fim de evitar a exposição do pedestre ao risco 

de acidentes, a partir do meio-fio (guia) a calçada deve ser construída com 

diferença de nível entre o passeio e a rua. Ainda com relação às calçadas, no 

que tange a sua largura, a NBR 9050:2015, determina que, dependendo da 

largura, poderá ser dividida em faixas de uso, estabelecendo uma faixa 

destinada a serviço para acomodar o mobiliário, os canteiros, as árvores e os 

postes de iluminação ou de sinalização.  

Figura 39: Ausência de desnível entre a calçada e a via  
 

                   
Fonte: Acervo da autora (2018) 

 
Nota-se que a caminhada sobre as calçadas ocorre de maneira mais 

fácil para aqueles acostumados a conviver com o local e a enfrentar aqueles 

obstáculos, como P3M42Cg que, em razão da experiência adquirida pelos 

anos de frequência, consegue até mesmo condicionar a sua posição a uma 

certa distância entre ele e a parede, a fim de se livrar das caixas de ar 

condicionado que sacam para fora do alinhamento das paredes das lojas. 
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Presente em alguns contextos urbanos o piso tátil direcional25 apresenta 

sua relevância no sentido de orientar o deslocamento das pessoas com 

deficiência visual. A NBR 9050:2015 e a NBR 16.537:2016 estabelecem 

parâmetros a serem seguidos para a implantação do elemento. Condicionados 

a realidade do bairro, onde, quase não existem trechos que contemplam essa 

sinalização, a maioria dos participantes prefere ignorar os poucos locais em 

foram colocados. P3M42Cg relata que a bengala que utiliza em espaços com 

aglomerados de pessoas, como é o Alecrim, não apreende o piso tátil 

direcional através da técnica de dois toques, que necessitaria um rastreamento 

constante na superfície, não é viável em meio urbano que possui buracos nos 

quais seu dispositivo engancha. 

Há participantes que alegam que o uso de piso tátil exige a diminuição 

no ritmo da marcha, algo impossível de acontecer em locais com grande fluxo 

de pedestres como o Alecrim. Além disso, segundo os participantes, a pouca 

quantidade de locais no bairro que têm o piso faz com que dêem preferência a 

eliminar essa opção. Os poucos que tentam utilizá-lo alertam que, caso o 

pavimento adjacente ao piso tátil de direção não seja liso (isto é, possua uma 

textura desigual, como ocorre com as pedras portuguesas e o piso hidráulico), 

as informações transmitidas tornam-se confusas. 

Você caminha no piso tátil, mas nunca sabe para onde está 
indo. Algumas vezes o piso leva a buracos, postes, e outros 
perigos, pondo em risco quem usa (P1M63Cg) 

Ou seja, a aplicação do piso tátil direcional exige sensibilidade e 

planejamento, para que ele trace um caminho confiável para o usuário. Mais 

ainda, é preciso quem o aplica e quem fiscaliza a execução também possuam 

conhecimento a respeito das normas de acessibilidade, atualmente ainda 

sendo comum encontrar-se trechos executados de modo inadequado. Nesse 

contexto cada elemento conta com propósitos específicos, acessível ao toque 

das pessoas cegas e ao olhar das pessoas que convivem com o mundo visual. 

Entretanto, conforme compreendido desde o início dessa tese, a percepção 

dentro do ‘não ver com os olhos” compreende uma maneira particular de 

interpretar cada ambiente, assim como os seus elementos. 

                                                 
25

 Consiste em um elemento físico de sinalização direcional com contraste visual e tátil em 
relevos lineares. (ABNT,2015). A sinalização tátil no piso deve ser usado para indicar o caminho 
a ser percorrido. Pode ser utilizada pelas pessoas com baixa visão que podem caminhar ao 
lado e/ou em cima da rota tátil. 
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 Outro ponto a ponderar diz respeito às características físicas e 

sensoriais do espaço, que consistem em uma multiplicidade de componentes 

com potencialidade para serem utilizados como estímulo à compreensão e uso 

do espaço. Tais características (item 7.1) envolvem textura, forma, estado de 

conservação e atividades possíveis, consideradas informações essenciais para 

a identificação dos elementos presentes em um local. Menciona-se a seguir 

alguns aspectos pontuais das vivencias realizadas, usando-as como reforço às 

informações anteriormente mencionadas. 

 Assim, verifica-se que as ruas e avenidas da área em estudo podem 

ser divididas por setores: uma via destinada as lojas de eletrodomésticos, outra 

especialmente à prestação de serviços e, ainda, outras caracterizadas pela 

venda de móveis, confecções, etc. Entretanto, a maior parte das experiências 

aconteceu nos setores de uso misto, onde se encontram escola, posto de 

saúde, padaria, bares, posto de gasolina e lanchonetes. Ao responderem como 

identificavam e se orientavam no ambiente de uma loja ou de uma escola, a 

maioria dos participantes apontou o cheiro como o maior indicativo do ambiente, 

citando outros indicadores com menor intensidade, como as correntes de ar e 

até mesmo a climatização artificial.  

Por exemplo, as vezes eu vou na Avenida Rio Branco, aí tem uma galeria. 
Então como é que eu para saber que ali tem uma galeria? Pelo fluxo do 
vento, porque o vento bate naquela galeria e ele faz uma espécie de 
corredor e ele cria um fluxo de vento forte (…) E tem também o frio. Se um  
ar frio se espalha na calçada já sei que ali tem a porta de entrada de uma 
loja. É fácil achar, é só seguir o frio [...] Essas coisas são minucias que 
você tem que ser bem ligado (P2M44Cg). 
 

Há locais (trecho 01) onde os indicadores se ligam ao excesso de som 

(que eles denominam “barulho”) produzido pelos anunciantes das lojas, cada 

um com um tipo de divulgação acústica na calçada (gritos sem amplificação, 

música ao vivo, microfone com caixa de som, megafone) para tentar promover 

os produtos à venda. Associado ao ruído característico dos automóveis 

juntavam-se outros tipos de sons. Nesse caso, a própria confusão gerada pelo 

barulho serve como orientação:  

Do lado da rua provavelmente eu vou ter barulho de carro. Do lado das 
edificações provavelmente eu vou ter barulho de pessoas falando ou 
alguma coisa que possa identificar como uma loja, um serviço ou mesmo 
uma casa...sei lá! (P2M44Cg).  
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Ressalte-se ainda que, naqueles espaços, a total ausência das placas 

de informação com os nomes das ruas é um problema que atinge toda a 

população, pois qualquer visitante que deseje circular pelo bairro tem 

dificuldade para encontrar o endereço desejado, e necessita recorrer a outras 

fontes. Registre-se, portanto, a necessidade da gestão municipal colocar essas 

placas, somando informações textuais, gráficas e em braille. Nesse campo é 

fundamental esclarecer a importância de uma ação sistemática com relação às 

dimensões (medidas físicas) e posicionamento destes dispositivos, bem como  

com a qualidade da informação gráfica26 disponibilizada, a fim de garantir a 

utilidade da conhecimento oferecido e ampliar os benéficos do seu uso. 

Com relação às referências espaciais no bairro, ressaltam-se as 

encontradas na Av. Fonseca e Silva, nas proximidades com o IERC, onde está 

o Centro Clínico do Alecrim. Como sempre há sacos de lixo presentes na 

calçada, os participantes familiarizados com as vias os localizam com facilidade; 

em alguns casos eles desenvolveram estratégias capazes de ajudar a vencer 

tais obstáculos e prosseguir o caminho. Mesmo assim, vez por outra se 

deparavam com algum imprevisto, corroborando a afirmativa Tuan, (1977/2013, 

p. 10), segundo o qual “experienciar implica a capacidade de aprender a partir 

da própria vivência (…) significa atuar sobre o dado e criar a partir dele”. 

Apesar desse entendimento, é preciso ressaltar que a experiência não é 

suficiente se não for levada em consideração a clareza do espaço, que 

funciona como um vasto sistema de referências, sobretudo quando é bem 

ordenado e pode ser reconhecível em função de suas características bem 

definidas e decodificáveis. Como afirma Lynch (1960/1997, p.5), um ambiente 

legível não oferece apenas segurança, “mas também reforça a profundidade e 

a intensidade potenciais da experiência humana”. 

                                                 
26 A informação gráfica compreende a sinalização exibida por meio das placas (de sinalização) 
em que constam as informações táteis (mapas, texturas no piso), auditivas (aviso por som) ou 
luminosas (alerta por lâmpada). Em sintonia com o avanço tecnológico, já existem projetos que 
prometem facilitar a vida das pessoas com deficiência visual e cujas placas usam tecnologia 3D, 
contribuindo para a identificação das ruas em braile e associando-se a ferramentas 
informacionais como o Google Maps e o Waze, as quais, no entanto, exigem  a aquisição de 
equipamentos adequados, o que se torna uma medida preocupante, tendo em vista o baixo 
poder aquisitivo da população. 
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Verificou-se, ainda, que os canteiros centrais também têm importância 

como ponto de apoio ao trajeto. Na Avenida Fonseca e Silva em determinadas 

ocasiões o canteiro serve de amparo as pessoas cegas, oferecendo-lhes a 

possibilidade de fazer uma pausa em seu percurso, antes de continuar ou 

tomar novas decisões. Nestes casos foi observado, que a decisão mais aceita 

era seguir em frente e completar a travessia. 

 Outro elemento que influencia o sistema de orientação desse público, 

assumindo grande valor perceptivo, é o cruzamentos de vias, cuja importância 

se manifestou em várias ocasiões, em especial quando, ao se depararem com 

os entroncamentos, os participantes demonstravam sua habilidade para 

identificar onde estavam (estimulados pela corrente de vento, pelo barulho e 

movimento dos carros, entre outros fatores). A relevância dos cruzamentos 

como ponto de decisão foi citada por mais de uma pessoa. Ao solicitar 

informações a um transeunte que passava, um dos participantes (P8M26Cg) 

deixou claro seu desejo de chegar onde planejara (a igreja de São Pedro) 

orientando-se pela quantidade de cruzamentos, tendo perguntado 

especificamente: “Quantos cruzamentos têm até lá?” Lamentavelmente, e sem 

fugir à tendência geral, o interlocutor não conseguiu responder a altura.  

 Apesar de ser comum as pessoas cegas recorrerem à ajuda de 

terceiros como auxílio a sua mobilidade, geralmente as informações obtidas se 

baseiam em um mundo visual. Assim, é comum que o público tente ajudar, 

porém, despreparado para conviver com esta realidade (e mesmo sem saber 

lidar com a linguagem do cego), costuma conduzir o diálogo utilizando 

expressões do tipo: “ali”, “daquele lado”, “depois da parede azul” e similares, o 

que impede a compreensão das informações por parte de quem o abordou. 

  Como as pessoas cegas possuem restrições sensoriais severas em 

relação a orientação espacial, a sua forma de apreender o espaço implica no 

uso de técnicas diferenciadas. Mesmo em um espaço desconhecido, para se 

deslocarem no espaço e/ou encontrarem o destino procurado elas constroem 

referenciais baseados na percepção espacial possível em função da 

cooperação entre sentidos. 
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“A conquista do espaço pelas pessoas cegas e com baixa visão 
não deve ser feita somente com a mão, na manipulação e na 
proteção, e com o pé, no ato ambulatório, mas sim com o corpo 
todo” (POZZANA, 2017, p. 162) . 

 Nesse sentido, entre alguns participantes da pesquisa a necessidade 

de acumular referências espaciais mostrou-se parte de um processo 

consciente. “Se for andando eu estabeleço pontos específicos, tipo marcos, 

aquela parte que tem um poste, tenho que ir para direita ou para a esquerda” 

(P7M56Cd). Para tanto, localizar-se no espaço e reconhecer a localização de 

objetos implica a tomada de decisão relacionada a qual destino tomar, 

condição que amplia a capacidade de percepção daquele marco 

 Com isso, frente a necessidade de recorrer a um conjunto de pontos 

de referência intermediários, em sua caminhada as pessoas cegas, com raras 

exceções dão preferência aos referenciais de orientação estáticos, tendo em 

vista, a probabilidade desse tipo de elemento não se comprometer com 

maiores alterações, oferecendo maior segurança, conforme cientificou 

P2M44Cg: “A gente sempre vai utilizar pontos que são fixos, né? que são 

definidos nos trajetos que você tem, quebra-molas, curvas, ladeiras”. 

 Tais considerações, portanto reforçam a importância de um 

planejamento que se estabeleça dentro de uma dinâmica entre o espaço e o 

observador, considerando a multisensorialidade que cerca a deficiência visual.   

 

8.2 A REPRESENTAÇÃO DO AMBIENTE 

A ausência do sentido da visão gera dificuldades que afetam diretamente 

a captação e compreensão das informações espaciais, de acordo com as 

pessoas envolvida, cada uma das quais desenvolve uma representação 

específica do espaço, que constrói de acordo com suas habilidades espaciais e 

com o tipo de relação que estabelece com o local, o que inclui cognição, 

noções de dimensões (largura, altura, profundidade), distancia, forma, posição 

ou movimento. 

Nesse campo, para responder a um questionamento específico relativo à  

representação do espaço pelos cegos, optou-se por inserir  o Desenho–Estória 

nessa pesquisa, considerando-o um método para investigação das 



151 

 

representações gráficas produzidas pelos nossos participantes em função de 

sua percepção espacial, servindo, portanto, como complemento as informações 

captadas durante o percurso acompanhado. Em termos de configuração geral, 

os desenhos foram comparados ao mapa real dos trajetos permitindo que se 

estabelecessem relações entre a estrutura física e a percepção urbana 

resgatada pela memória espacial. 

 Considerando as particularidades de cada participante, foram avaliados 

o grau de conhecimento espacial, a seleção, a codificação e a maneira com a 

qual representavam graficamente as informações. A atividade foi realizada 

conforme detalhado no capitulo 5, usando-se  uma base de EVA, uma agulha 

de crochê e uma carretilha de costura a fim de criar a representação em relevo 

essencial à leitura da informação por cegos.  

De conformidade com a literatura, a análise mostrou que os mapas 

mentais dos participantes tiveram como base as referências espaciais e 

sensoriais captadas de forma sequencial, e que podem ser representadas por 

meio de símbolos delimitados entre referências e nós. Eles indicam que as 

pessoas cegas possuem grande condição de compreender/dominar o ambiente 

e relacionam seus componentes entre si, porém suas representações espaciais 

são predominantemente relacionadas aos pontos fixos do espaço. 

Na decodificação dos desenhos elaborados pelos participantes tais 

sensações foram associadas a símbolos representativos relacionados às ações 

realizadas na vivência urbana (quadro 8), tais como: à audição corresponde a 

imagem do ouvido; o paladar é associado à boca; a visão ao olho; o olfato é 

simbolizado pelo nariz que indicia odores; o tato tem como símbolo a mão.  

Exemplificando o material coletado, o estudo piloto do instrumento foi 

realizado com P1M63Cg. Antes dar início ao desenho o participante colocou-se 

de frente para a porta da saída do prédio do IERC, como forma de se situar e 

de mentalizar melhor o percurso feito. Em seu esboço (Figura 43 e 44) ele 

começou pela parede recuada do IERC, e conforme detalhou, “a parte que 

pega a calçada”, está representada pela linha reta, que segue até o bar 

localizado na esquina da Avenida Fonseca e Silva com a Travessa 2 de 

Novembro. Após o bar o traço dobra ortogonalmente à direita (90graus), 

entrando na Travessa 2 de Novembro. Em seguida dobrou novamente para 

fazer a travessia da Avenida Coronel Estevão em direção ao sinal sonoro, local 
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que sinalizava a conclusão do primeiro trecho. 

 

Quadro 8: Representação dos estímulos 

Símbolo Estímulo sensorial 

 

 

Informação sensorial captada através do sistema háptico 

 

 

Informação sensorial captada através do olfato 

 

 

Informação sensorial captada através do paladar 

 

 

Informação sensorial captada através da audição 

 

 

Informação sensorial captada através da memória visual ou 

resíduo visual. 

  

Informação fornecida por transeunte. 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Figura 40: Desenho elaborado por P1M63Cg  Figura 41: Trajeto realizado por P1M63Cg 

 
 
Fonte: Autora, 2018     Fonte: Autora, 2018 
 

Após as suas explicações a respeito do desenho, o interrogamos sobre 

o ponto de ônibus do canteiro central, e ele acrescentou uma linha 

representando este último, além das faixas de pedestres que o interligam com 
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a calçada da Avenida Fonseca e Silva. Mostrou também que havia uma faixa 

próxima ao instituto e outra após o cruzamento da Avenida Fonseca e Silva 

com a Travessa 2 de Novembro (Figura 42). 

 

Figura 42: Desenho comentado de P1M63Cg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fonte: Autora, 2018 
 

Segundo seu relato, os traços indicam a volta pela mesma rua utilizada 

inicialmente para alcançar o sinal sonoro (Travessa 2 de Novembro) 

demonstrando também que ao chegar a esquina da Avenida Fonseca e Silva 

com Travessa 2 de novembro) atravessou e seguiu até a esquina da igreja, 

onde realizou a travessia da Rua Tocantins, localizada em frente à igreja São 

Pedro. Para retornar apontou o mesmo percurso da ida e ao chegar em frente 

o instituto atravessou-se a rua para retornar a edificação. 

As linhas retas, marcadas com agulha de crochê no papel vegetal, 

Local 
do bar 

Parada de ônibus localizada no 
canteiro central identificada através das 
conversas dos alunos 

Local do IERC 
– edificação recuada 

 

Semáforo com 
informação sonora 

 

 
Igreja São Pedro 
Identificada através da 
textura do muro 
 

 Atribuiu o local da faixa 
de travessia ao barulho do freio 
dos veículos 

Barra de ferro marcava 
o local da faixa 
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demonstram o trecho familiarizado e não familiarizado. O participante priorizou 

os percursos realizados, destacou o IERC por meio do recuo em relação a 

divisa da calçada e percebeu os espaços amplos que servem de 

estacionamento, contudo, deixou de especificar o acesso à Vila Residencial 

São Pedro, os contornos das calçadas, as edificações e seus limites.  

Proporcionalmente, as distancias entre o IERC e a Travessa 2 de 

Novembro, assim com desta mesma via para a igreja São Pedro estão 

adequadamente representadas, entretanto a extensão da Travessa 2 de 

Novembro aparenta desproporcionalidade em relação a parede recuada do 

IERC, tendo em vista a representação maior desta última. 

No tocante as faixas de pedestres que interligam ao canteiro central, a 

calçada da Avenida Fonseca e Silva corresponde à situação real, provando a 

correção do mapa. 

Para simplificar a apresentação das representações gráficas dos  

participantes, evitando descrevê-las uma a uma, decidimos resumir as demais 

no quadro 09 (a seguir). 

Embora o tempo, a habilidade e a segurança para o desempenho das 

atividades ocorram de forma diferente, os caminhos, de modo geral eram 

representados por linhas retas correspondendo as rotas realizadas no espaço 

urbano. A organização espacial estavam diretamente relacionada com as 

informações sensoriais captadas do meio. 

Entre as representações gráficas, observa-se uma certa harmonia entre 

a distribuição espacial e a relação de proporcionalidade entre as edificações e 

os elementos urbanos. O desenho de P2M44Cg e de P3M42Cg deixam claro 

os pontos que quebram a linearidade do passeio, como, as áreas de 

estacionamentos sobre as calçadas e o chanfro da parede do bar localizado no 

cruzamento da Avenida Fonseca e Silva com a Travessa 2 de Novembro. 

P8M26Cg reproduz as suas imagens por meio dos efeitos simbólicos 

representado por ícones, tipo setas que indicam o fluxo dos automóveis; 

coxinha simbolizando a lanchonete, pessoas que indicam os alunos, a cruz 

significa igreja, o cifrão indicando o posto de gasolina, as ondas sonoras o 

semáforo, e as informações representadas por “carinha triste” para demonstrar 

a sua insatisfação em razão da ausência de pessoas que pudesse prestar 

informações necessárias a sua locomoção. Tais características consistem, 



155 

 

portanto, em associações espontâneas representante de uma concepção 

particular do ambiente, resultante das experiências vividas. 

P5M43Cd e P11F49Cd desenvolveram seu esboço por rota mostrando o 

primeiro trajeto (familiarizado) separado do segundo trajeto (não familiarizado). 

 Já P6M29Cd não conseguiu desenvolver a representação do percurso 

não familiarizado, justificando que não podia fazê-lo porque não conhecia o 

espaço. Como as suas dificuldades se revelaram a partir do passeio, onde 

demonstrou não souber lidar com os obstáculos do espaço, desorientando-se 

por várias vezes, a ponto de externar o seu sentimento afirmando que “daquele 

jeito estava cego”, com relação ao desenho, o problema ampliou-se ainda mais, 

o que tornou impossível colocar no papel aquilo um espaço que não conseguira 

interpretar anteriormente. 

O desenho de P7M56Cd revela a influência da memória visual sobre o 

espaço, influencia essa demonstrada na largura da via que dava acesso a loja 

na qual entramos. 

Nos desenhos sobressai o entendimento de que os estímulos sensoriais 

exercem vital importância durante o uso do espaço, indicando que a 

orientabilidade das pessoas cegas no espaço exige a presença de som, cheiro, 

tato e sensações hápticas. 

Por fim, a análise geral dos desenhos indica que é possível a pessoa 

cega representar em uma folha de papel a organização espacial de locais 

vividos e que a experiência sensorial é um fator determinante para a formação 

de seu entendimento sobre o espaço. 

Para facilitar a compreensão dos desenhos e evitar repetições nas 

explicações de sua confecção, o quadro 08 resume as representações gráficas 

por eles desenvolvidas. Embora o tempo, a habilidade e a confiança para 

desenvolver as atividades tenham sido diferentes, os desenhos foram 

representados através de uma linha reta que correspondem as rotas realizadas 

no espaço urbano. Os esboços mostram que organização espacial dos 

participantes cegos estavam diretamente relacionados com as informações 

sensoriais captadas do meio. 

Nas representações observa-se relativa harmonia na distribuição 

espacial e certa proporção entre as edificações e elementos urbanos. Os 

desenhos de P2M44Cg e PM42Cg deixam claro os pontos que ‘quebram’ a 
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linearidade do passeio, como as áreas de estacionamentos sobre as calçadas 

e o chanfro da parede do bar localizado no cruzamento da Avenida Fonseca e 

Silva com a Travessa 2 de Novembro.  

Em seu desenho P8M26Cg reproduziu elementos simbólicos, usando 

ícones: setas indicaram o fluxo dos automóveis, uma coxinha representou a 

lanchonete, pessoas indicaram os alunos, uma cruz significa igreja, o cifrão 

indicou o posto de gasolina, ondas sonoras sinalizaram o semáforo, e um 

“carinha triste” demonstrou sua insatisfação em razão da ausência de pessoas 

que pudessem prestar informações necessárias a sua locomoção. Tais 

características foram associações espontâneas que representaram sua 

concepção particular do ambiente, resultante das experiências vividas. 

P5M43Cd e P11F49Cd desenvolveram seus esboços mostrando o 

primeiro trajeto (familiarizado) separado do segundo trajeto (não familiarizado). 

Por sua vez, P6M29Cd não conseguiu desenvolver uma representação do 

percurso com que não estava familiarizado, justificando que não conhecia 

suficientemente o espaço. Como suas dificuldades se revelaram a partir do 

passeio, durante o qual não soube lidar com os obstáculos, desorientando-se 

várias vezes, a ponto de externar seu sentimento afirmando que “daquele jeito 

estava cego”, com relação ao desenho o problema ampliou-se, tornando 

impossível colocar no papel informações que não conseguira interpretar. 

Na analise do desenho de P7M56Cd constatamos a retomada da 

memoria visual do espaço, cuja influencia expressou-se na apresentação da 

largura da via que deu acesso a loja visitada.  

Os resultados indicam que a percepção do ambiente é influenciada por 

estímulos como sons, o cheiro, o tato e as sensações hápticas, constatação 

que reforça a sua importância no uso do espaço.  A análise geral dos desenhos 

indica que a pessoa cega consegue representar em uma folha de papel a 

organização espacial de locais vividos e que, nesse processo, a experiência 

sensorial novamente se mostra um fator determinante para a identificação e 

reprodução do espaço.  

 Verificamos, assim, que ruas, cruzamentos, edifícios, praças, cantos 

são percebidos pelos cegos e assumem importância fundamental como 

referencial permanente para orientação espacial e a compreensão da estrutura 

espacial urbana. 
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Quadro 9: Representação gráfica dos participantes 

PARTICIPANTE MAPA DO PERCURSO DESENHO COMENTÁRIOS GERAIS 

P2M44Cg 
 

 

                          

- O seu esboço é 
graficamente fechado, 
limitado por ruas e 
avenidas, caracterizando a 
familiaridade que tem com 
o entorno. 
 
- A quantidade de 
referências demarcadas 
dão demonstração da 
habilidade em mapear o 
espaço, chamando a 
atenção para as 
edificações, paradas de 
ônibus, estacionamento, 
reflexo da sua experiência 
com o local. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P3M42Cg 
 

 

 

- Apresenta pontos 
referenciais como o bar da 
esquina, o Sicoob, o 
semáforo sonoro, e ainda 
demarcou onde foi feita a 
travessia, o posto de 
gasolina, parada de ônibus, 
o cemitério e todas as vias 
por onde passamos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Parede 
limite do 
bar 
 

 
Acesso a vila 

 
Estacionamento  

do Sicoob 

Faixa 
de pedestre 

 
Estacionamento 

do IERC 

 
Semáforo 

com 
identificação 

sonora 

 
Sorveteria – 
gosto doce 

 
Padaria – 
cheiro de pão 

 
Semáforo 

sonoro 

 
Parede 
recuada 
do IERC 

 
Faixa de 
pedestre  

 
Parada de 

ônibus 

 
Pessoas 

conversando 

 
Estacionamento 

do Sicoob 
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P4M23Cg 
 

  

 

 

 

- Demarcou o IERC como 
ponto de partida e de 
chegada, relatando em 
suas explicações os locais 
da Escola Estadual Padre 
Miguelino, das arvores, da 
cigarreira, das lojas de 
eletrodoméstico. 
 
 

P5M43Cd 
 

 

 

 

 

 

- A sua representação 
gráfica destaca o 
direcionamento do 
percurso, apontando as 
ruas e avenidas por onde 
fora feita a caminhada, 
pouco se detendo no 
entanto, nos referenciais do 
espaço o que demonstra a 
compreensão das noções 
que dizem respeito ao 
trajeto, a organização 
espacial e as rotas 
percorridas, embora não 
estejam desenhadas com 
formas definidas 

P6M29Cd 
 

 
 

- Não foi possível identificar 
no desenho do participante 
as edificações e elementos 
urbanos presentes no 
trajeto. P6M29Cd citou no 
percurso familiarizado a 
sequencia das edificações, 
o que mostrava o entorno 
urbano mapeado, porém 
não concluiu indicar no 
desenho os referenciais 
utilizados. 

 
Árvores 

 
Loja de eletro 

 
Parede 
recuada 

do 
SICOOB 

 
Semáforo sonoro 

 
Semáforo sonoro 

 
Centro clínico 

 
Parede 
recuada 
do IERC 

 
Travessia da Av. 
Coronel Estevão 

 
Escola 

 
Cigarreira 

 
Parede recuada do 

IERC 

 
Escola 

 

 
Bar 

 

 
Semáforo sonoro 
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P7M56Cd 
 

 
 

- A sua interpretação foi 
sucinta, da qual surgiu o 
comentário: “Partiu daqui, 
foi pra direita, ou melhor, 
para esquerda, pegou a 
direita, veio um pouco aqui, 
pra embalagem, voltamos, 
fomos pra esquerda, 
voltamos”. O mesmo não 
mencionou nenhum ponto 
de referência. Indagado a 
respeito de alguns pontos 
que o mesmo havia 
comentado anteriormente, 
tipo uma loja de rapadura e 
a barraca de ervas, foi 
então que soube demarcar 
em seu desenho gráfico. 

P8M26Cg 
 

 

 

 

 

 
 

 

-. O desenho é reproduzido 
com efeitos simbólicos 
representado por ícones, 
tipo setas que indicam o 
fluxo dos automóveis; 
coxinha simbolizando a 
lanchonete, pessoas que 
indicam os alunos, a cruz 
significa igreja, o cifrão 
indicando o posto de 
gasolina, as ondas sonoras 
o semáforo, e informação 
representados por “carinha 
triste” demonstrando a sua 
insatisfação em razão da 
ausência de pessoas que 
pudesse prestar 
informações necessárias a 
sua locomoção. 
 

Desenho do retorno ao IERC 

                                      

- Ao explicar o retorno ao 
IERC, constatou que a 
forma com a qual 
representação gráfica fora 
concebida não deixara 
espaço para que fosse 
esquematizado o retorno, 
contudo esclareceu que ao 
desenhar o ponto do sinal 
sonoro havia passado 
muito em relação a 
Travessa 2 de novembro, 
revelando com isso, a sua 
capacidade perceptiva 
relacionada as dimensões 
espaciais 

 
Barulho 

dos 
veículos 

 
Semáforo 

sonoro 

 
IERC 

 
Padaria 

 
Posto de 
gasolina 

 

 
Igreja São 

Pedro  

 Escola 

 
IERC 

 
Semáforo 

sonoro 

 
Cruzamento 
da via 

 
Vila de 
acesso a 
loja de 
embalagens 

 
Barraca que 
vende ervas 

 
Cruzamento 
da via 

 
Loja que 
vende 
rapadura 
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P9M25Cg 
 

  

- Explicou que percebia “os 
carros sempre um mais.... 
como se fosse um 
escadinha” razão pela qual 
fez uma linha inclinada. 
Foram indicadas as 
referências como, o 
cemitério, a igreja, os dois 
cruzamentos, referentes a 
Vila São Pedro com  
Avenida Fonseca e Silva e 
a Travessa 2 de Novembro 
com a Avenida Fonseca e 
Silva. 

P10M69Cd 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstrando 
conhecimento com o 
entorno urbano, mapeara 
os pontos de referência a 
fim de facilitar o 
reconhecimento da área 
durante o passeio, 
conforme exemplificou a 
padaria, a cigarreira, a 
Escola Estadual Padre 
Miguelinho, posto de 
gasolina e ainda, uma 
calçada desnivelada.  

 
Posto de 
gasolina 

 
Semáforo 

sonoro 

 
Parada de 

ônibus 

 
Igreja 

 
Estacionamento 

do IERC  
Cruzamento 
da via – Vila 
São Pedro 

   
Padaria 

   
Cigarreira 

 
Escola 

 
 

Cemitério 
informação de 

transeunte 

 

 
Igreja 

 
IERC 

 
Cruzamento da via 
– Vila São Pedro 

 
Cruzamento da via 

– Travessa 2 de 
Novembro 

 
Indicação da 

travessia realizada 
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P11F49Cd 

 

 

 

               

           

        

 

 

 

- Desenhou os percursos 
(familiarizado e não 
familiarizado) separando 
um do outro, sem 
continuidade. 
- Ao relatá-los, demonstrou 
no primeiro, a saída do 
IERC esboçando a 
edificação de forma 
recuada demarcando o 
estacionamento de 
veículos. Apontou pontos 
referenciais como a 
padaria, a Escola Estadual 
Padre Miguelinho, o terreno 
baldio, a padaria e o 
semáforo com informação 
sonora. 

 

Estacionamento 
do IERC 

 
Semáforo 

sonoro 

 
Posto de 
gasolina 

   
Padaria 

   
Escola 

   
Terreno 
baldio 

 
Igreja 

Fonte: Elaboração própria 
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8.3 FINALMENTE O MAPA SENSORIAL 

 Somando-se todas as informações coletadas durante o tempo de 

investigação foi composto o mapa sensível da área, representado em modelo 

gráfico (para videntes) e modelo tátil (para não-videntes) – Figuras 43 e 44. O 

material foi elaborado com o auxílio o Laboratório de acessibilidade da UFRN, 

inclusive com participação de um funcionário cego.  

 

 

 

Figura 43: Mapa sensorial, no formato visual, do trecho urbano percorrido (composto pela 
junção da percepção dos participantes) – Modelo gráfico (para videntes) 

 

 
 

Fonte: Autora, 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



163 

 

Figura 44: Foto do mapa sensorial do trecho urbano percorrido (composto pela junção da 
percepção dos participantes) – Modelo tátil com texto em braille (para não-videntes) 

 
 

     Fonte: Autora, 2019 
 

A elaboração do mapa sensorial consistiu de cinco etapas, conforme 

apresentadas a seguir: 

i. Levantamento: inicialmente contou-se com o mapa da área urbana do 

Alecrim fornecido pela Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo (SE-

MURB).  Algumas informações sobre o local foram atualizadas, tais co-

mo, dimensionamento das calçadas, locação de postes de iluminação e 

rebaixamentos de guia, foram registrados as informações sensoriais 

identificadas pelos participantes no trajeto urbano (ver apêndice D). 

 

ii. Proposta: Correspondente ao processo de representação gráfica do es-

paço e das abstrações sensoriais, a proposta compunha-se de uma lin-

guagem gráfica tátil dotada de signos em relevos representativos dos es-

tímulos sensoriais, (tato, audição, olfato, visão e cinestesia) Os símbolos 

(ver figura 45) de iniciativa da pesquisadora foram colocados diante dos 

participantes durante a fase da entrevista no sentido de ampliar o pro-
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cesso de avaliação e a compreensão das informações. Cada figura re-

presentante dos órgãos dos sentidos segue os seguintes critérios de re-

presentação: à audição corresponde a imagem do ouvido; o paladar é 

associado à boca; a visão ao olho; os óculos dão indícios dos elementos 

para o usuário com baixa visão; o olfato é simbolizado pelo nariz ou por 

uma flor que indicia odores; o tato tem como símbolo a mão; o pé indica 

o órgão que está captando a informação do local.   

 

 

 

iii) Teste: Após o trajeto percorrido no espaço urbano os participantes fizeram 

avaliação dos desenhos de identificação dos estímulos, propostos pela 

pesquisadora.  Na ocasião verificou-se que a proposta dos símbolos não  

facilitou a leitura da informação. No geral, todos os símbolos foram 

reprovados. Para os participantes a figura do pé e a da mão não facilitou a 

leitura interpretativa feita pelos dedos da mão e dos pés, em razão do 

reduzido tamanho. O ouvido, o olho e o nariz não foram identificados. A boca 

foi o único signo identificado por dois dos participantes, e mesmo assim, a 

captação não foi satisfatória. Para P2M42Cg a leitura de figuras deve-se dar 

de forma tridimensional, uma vez que, em casos como o seu, ou seja, o de 

cego congênito não prevalecem as referências visuais. Para a interpretação 

das informações é preciso compreender que, a pessoa cega apresenta uma 

Figura 45: Símbolos propostos 

Fonte: Acervo da autora, 2018. 



165 

 

estrutura diferente do vidente no contexto da aquisição das informações. Isto 

leva a crer que os símbolos devem possibilitar o rápido resgate mental. Um 

outro fator importante para o tato é a qualidade daquilo que é tátil, 

relacionado a textura, devendo, por sua vez, ser dotado de características 

que facilitem a ação  e a interpretação  durante o processo de identificação. 

Figura 46: Avaliação dos símbolos             Figura 47: Participante avaliando símbolos 

   

   

 
 

iv) Nova proposta: em face do resultado obtido através do diálogo com os 

participantes, adotou-se uma outra forma para identificar os estímulos 

sensoriais no trecho percorrido. Optou-se então por se fazer a identificação 

do estimulo através da cor e letra do alfabeto escrita em Braille, ou seja, o 

estímulo foi identificado de forma visual através da cor e tátil com a letra em 

Braille, conforme mostra a figura 48. 

Figura 48: Legenda tátil da identificação sensorial 

 

 Fonte: Acervo da autora, 2019. 

Fonte: Acervo da autora, 2018. Fonte: Acervo da autora, 2018. 
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v: Confecção do mapa: Inicialmente o mapa foi desenvolvido em uma base de 

papel paraná, na qual as edificações foram representadas através de isopor 

revestido com papel, cuja textura e cor correspondia ao estímulo identificado no 

trajeto realizado, como exemplo, o estímulo auditivo correspondia a textura do 

papel camurça na cor amarelo. Utilizou-se diferentes texturas e pequenas sali-

ências no papel (feitas com cola e miçangas) para representar o mobiliário e 

elementos arquitetônicos como muros e pontos de ônibus. Este tipo de repre-

sentação mereceu uma dedicação maior referente à maneira de empregá-la, 

uma vez que as dimensões e simbologia dos elementos aproximavam-se umas 

das outras causando interferência negativa na interpretação das informações. 

Tal fato contribuiu para que os participantes da pesquisa a avaliassem de forma 

negativa o mapa, relatando dificuldade na leitura da ferramenta.  

 

Figura 49: Mapa sensorial com informações táteis 

 

 

 

Posteriormente confeccionamos outro protótipo no Laboratório de 

acessibilidade da UFRN. O mapa foi impresso em formato A3 em uma 

máquina fusora (ver figura 51 de relevos táteis em papel microcapsulado27. 

Inicialmente, o mapa foi impresso em uma impressora a jato de tinta e, logo 
                                                 
27 O papel contém uma superfície com microcápsulas de álcool que, quando expostas ao calor, 
agem sobre a tinta preta formando textura 

Fonte: Acervo da autora, 2019. 
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em seguida foi trabalhado na fusora onde comumente é aquecido o papel. 

As linhas e as área escuras do papel absorvem calor, provocando a 

explosão de microcápsulas que, por sua vez fazem com que o papel se 

eleve nos pontos onde há tinta preta. Para tanto, os elementos como título, 

escala gráfica, orientação e outros que compõem o mapa apresentam 

destaque na composição do desenho. As ruas foram numeradas no mapa e 

identificadas em uma legenda em Baille (ver figura 44). Essa fase contou 

com o auxilio de um participante (P3M44Cg) que ajudou durante a leitura e 

compreensão do instrumento. 

Figura 50: Legenda do mapa sensorial - Braille      Figura 51: Máquina fusora de relevos táteis 

      

  

 

O mapa com informações táteis foi apresentado a alguns cegos e eles 

conseguiram entender minimamente a mensagem. A ferramenta possibilitou a 

compreensão do conjunto de maneira bastante objetiva, conseguiram distinguir 

o espaço no entorno como ruas e calçadas. Durante o processo as reações 

foram caracterizadas de modo semelhante, refletindo a curiosidade e o interes-

se de cada um no sentido de que fossem desvendados os símbolos propostos, 

porém é necessário aperfeiçoar o processo do desenvolvimento do mapa de 

forma a possibilitar a compreensão do espaço através do uso das habilidades 

sensoriais do indivíduo. 

Fonte: Acervo da autora, 2019. Fonte: Acervo da autora, 2019. 
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8.4 POR UMA CIDADE ACOLHEDORA 

O convívio quase cotidiano com pessoas cegas durante os últimos dois 

anos correspondeu a um enorme aprendizado. Nesse campo, muito mais do 

que difundirem conhecimentos a respeito do seu modo de se deslocar, 

comunicar-se e usar os espaços, ou colaborar para a elaboração dessa tese e 

para a atividade projetual no campo da acessibilidade ambiental, elas são 

fontes de contínuas lições de vida e de superação.  

Mesmo que em sua primeira fase a tese defendida pudesse parecer 

paradoxal, durante a condução da pesquisa a ideia inicial gradativamente se 

confirmou: as pessoas cegas captam e compreendem de modo especial as 

condições do espaço, e podem nos ensinar a enxergar melhor, não apenas as 

barreiras do espaço, mas a multissensorialidade que o permeia, novas 

affordances para elementos conhecidos, os caminhos para sua navegabilidade 

e a conotação que assume suas ambiências. 

Outra constatação importante para o desenvolvimento desse item: 

embora no começo da pesquisa a opção por trabalhar no entorno do IERC 

tenha aparentado ser um modo de facilitar o estudo, justamente por tratar-se de 

uma área relativamente conhecida pelos participantes, sendo imaginável estar 

mais propensa a recebe-los, isso não se verificou na prática. Muito pelo 

contrário: aquele ambiente é bastante inóspito às pessoas com deficiência 

visual. Tal constatação aumenta nossa a preocupação com a cidade como um 

todo, pois, se uma área que cotidianamente recebe pessoas com deficiência 

visual não está adequada a fazê-lo, o que dizer de outros setores da cidade? 

Assim, ampliando-se o leque das aprendizagens possíveis, esta secção 

da tese se inspira em autores como Gehl (2010), Landry (2012/2017), Wolf 

(2016) e Speck (2017) para explicitar lições que os participantes da pesquisa 

ensinam à arquitetura e ao urbanismo, e que podem se refletir especialmente 

no campo do projeto.  

Em sua Teoria da Caminhabilidade, Speck delimita quatro condições 

adequadas à caminhada: utilidade (ser proveitosa), segurança, conforto e 

atratividade (ser interessante). Para tanto ele indica dez passos necessários 

para tornar uma cidade caminhável: (i) carros em seu lugar; (ii) misturar usos; 
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(iii) estacionamento adequado (iv) deixar o transito funcionar; (v) proteger o 

pedestre; (vi) receptividade à bicicleta; (vii) adequação dos espaços; (viii) 

arborização; (ix) fachadas ativas; (x) valorização da cultura e especificidade 

locais. No entanto, em seu texto ele se refere a uma população genérica, e não 

menciona a participação de pessoas que não se insiram nessa categoria, como 

aquelas com deficiência. 

Em sentido oposto, Landry ressalta a importância da diversidade e dos 

sentidos na formação e compreensão da cidade, alertando que considera-la 

“um terreno fértil para os sentidos pode ser regenerador (... [pois]). interpretar o 

que percepcionamos pode desencadear medidas concretas” (LANDRY, 

2012/2017, p. 27), entre elas promover a reflexão sobre o meio urbano e sobre 

o modo de vida de seus habitantes. No entanto, mesmo enfatizando que tal 

iniciativa é “importante para uma boa vivencia das nossas cidades” (idem, p. 

12), e apresente muitos exemplos de experiências bem sucedidas nesse 

campo, o autor não indica medidas concretas que aproximem suas ideias da 

prática projetual.  

Entre esses dois polos, Gehl (2006 e 2010) e Wolf (2016) discutem 

modos de tornar a cidade um lugar mais adequado às pessoas, embora 

também não se refiram a pessoas cegas. Ambos ressaltam a importância tanto 

dos profissionais responsáveis por intervenções no ambiente construído 

quanto da população em geral darem maior atenção às relações entre as 

características sociais e físicas das cidades, indicando a importância de 

humanizar o ambiente urbano por meio de, entre outros aspectos: respeito às 

características climáticas e geográficas do local; garantia da presença da 

natureza na paisagem urbana (notadamente vegetação e água, mas também 

horizontes diferenciados e atraentes); promoção de diversidade (funcional, de 

pessoas, de escolhas possíveis e outros); busca pela escala humana quanto à 

proporção entre edificações e áreas livres, largura de vias, distancias a serem 

percorridas a pé e outros; redução do uso de veículos automotivos e 

substituição de meios de transporte individual por possibilidades multimodais 

com transporte coletivo de qualidade; variedade, proximidade e boa 

distribuição de atividades (no local e no entorno), com preservação das 

relações entre o público e o privado; presença de ambientes públicos 
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convidativos e visíveis, dotado de boas condições de acessibilidade e 

iluminação, além de mobiliário de qualidade e locais ou suportes para sentar e 

estar em pé; evitação de arranjos físicos que possibilitem barreiras 

(considerando entre eles a dificuldade de  reconhecimento das pessoas à 

distancias maiores que 100m); manutenção da possibilidade de controle social, 

por meio de fronteiras suaves e “olhos para a rua” e visibilidade dos espaços 

públicos e suas atividades a partir dos espaços privados, inclusive pela 

redução de desníveis acentuados em pequenos espaços. 

Assim, conjugando as considerações da literatura ao trabalho 

desenvolvido nessa tese são listadas a seguir algumas lições que nos foram 

sido ensinadas pelas pessoas cegas e podem incidir no projeto de arquitetura e 

urbanismo a fim de tornar a cidade mais acolhedora, não apenas a pessoas 

com dificuldade visual, mas a todos. Note-se, finalmente, que optou-se por 

utilizar o termo ‘cidade acolhedora’ para diferenciar de outras indicações da 

literatura (como cidade caminhável ou amigável), pois acredita-se fortemente 

na necessidade maior aproximação entre a cidade e sua população, por meio 

da ampliação das possibilidades das pessoas se identificarem com ela e 

criarem identidades a partir dela e com base nela. 

(1) Valorização da multissensorialidade – muito além do que é visível e que as 

pessoas videntes tomam como base para sua ação, o ambiente 

construído está repleto de informações ambientais que precisam ser 

exploradas pelo projeto de arquitetura e urbanismo. A diversidade de 

sons, aromas, texturas, sensações térmicas e materiais contribuem para 

o envolvimento das pessoas com o espaço, e podem ser organizadas a 

fim de ajudá-las a transitar pelo espaço urbano e a orientá-las a 

memorizar rotas estabelecidas, ou seja, podem alimentar a criação de 

um sistema de referências que auxilie o surgimento de processos de 

navegabilidade bem sucedidos (pelo uso de elementos incorporados ao 

local, ou que enfatizem as características do local). Compreender as 

informações dessa realidade sensível e buscar modos para trabalha-la 

conscientemente é um desafio ao campo do projeto do ambiente 

construído.  

(2) Compreensão dos affordances dos objetos e ambientes – objetos e 
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ambientes oferecem aos usuários muito mais possibilidade de 

affordances do que aparentam à primeira vista, o que se reflete em 

múltiplas interpretações desse meio; é essencial que os projetistas 

reconheçam melhor esse campo, a fim de poderem compreender/prever 

com mais acuidade os tipos de affordances (quer positivos ou negativos) 

que podem se originar de suas propostas.  

(3) Mistura de usos – respeitadas as peculiaridades de cada espaço, a mistura 

de usos faz a diferença, pois facilita a leitura e compreensão do 

ambiente. Assim, as ruas, quadras e até setores da cidade, podem ser 

planejadas de modo a manter características próprias, atender às 

necessidades de diversos usuários e reduzir percursos 

longos/desnecessários, de modo a propiciar um ambiente atraente e 

confortável, que combine usos identificáveis a partir de uma relativa 

diversidade de informações (o que recai nos itens anteriormente 

apresentados). Também é preciso que o planejamento delimite 

prioridades (como o tamanho e localização dos principais usos da área) 

a fim de direcionar cuidados para as áreas que poderão atrair pedestres 

e transito, para os quais devem ser focados os principais esforços 

relativos à organização, legibilidade e navegabilidade do espaço. 

(4) Clara definição de caminhos entre pontos de maior interesse – pontos de 

grande para uma certa população (exemplo: trajeto entre o ponto de 

ônibus e a escola, para estudantes, ou entre o ponto de ônibus e o 

hospital, para pacientes) podem ser ligados por rotas acessíveis, de fácil 

compreensão e identificadas por múltiplas linguagens, de preferência 

relativamente planas e em trajeto retilíneo, reduzindo dificuldades de 

orientação. 

(5) Promoção de sensação de segurança/proteção – para usufruírem da cidade 

é essencial que as pessoas se sintam seguras nela, quer em termos 

individuais quer patrimoniais, o que envolve, inclusive, a possibilidade de 

controle dos espaços públicos a partir dos espaços privados (os “olhos 

da rua” de Jane Jacobs) e do incentivo às fachadas ativas (abertas para 

a rua). Além disso, o pedestre precisa se sentir protegido, o que exige 

maior atenção aos elementos como faixas para travessia, movimentos 
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de conversão, sentido de fluxo, sinalizações, geometria das vias e de 

outros fatores que se associam e determinam a velocidade dos carros e 

a possibilidade da pessoa ser atropelada. As calçadas devem ser 

contínuas e oferecer faixa livre para o trajeto em atendimento ao volume 

de pedestres que circula no local, ou seja, é preciso oferecer dimensão 

suficiente para acomodar as pessoas que circulam no local, de forma a 

evitar a colisão entre pedestres (dificuldade que se agrava quando se 

trata da pessoa cega, que precisa de espaço suficiente para o 

rastreamento da bengala). Mobiliário urbano e arborização são 

elementos que devem estar dispostos em faixa especifica, 

acompanhando o meio-fio, com dimensão suficiente para acomodá-los e 

de modo a também afastar o pedestre do leito carroçável. 

(6) Valorização do transporte público de qualidade – a fim de reduzir o número 

de automóveis na rua, sendo essencial que o transporte coletivo seja 

adequado às pessoas com deficiência (por exemplo, oferecendo 

informações sobre os itinerários dos ônibus às pessoas cegas, e que os 

pontos de ônibus sejam identificáveis por elas - visto que, atualmente 

identificam pelo barulho dos veículos ou com a ajuda de pessoas 

presentes no local). As paradas de ônibus podem receber demarcação 

texturada no piso e oferecer elemento de sinalização contendo as 

informações básicas (como os números do transporte e nomes das 

linhas) em Braille e letras com contraste cromático como fundo. 

(7) Separação entre vias (para veículos) e calçadas (para pessoas) – Além da 

total ocupação das vias, atualmente, o surgimento indiscriminado de 

estacionamentos faz com que os carros particulares ocupem locais 

indevidos, acompanhado pelo fato de bicicletas, motocicletas e outros 

tipos de veículos estarem invadindo as calçadas. As regras que 

disciplinam o trânsito precisam ser mais incisivas e fiscalizadas devendo 

haver determinação de maior número de faixas de pedestres, 

implantação semáforos sonoros, melhor planejamento de ruas, 

cruzamentos e estacionamentos, de modo a proporcionar a circulação e 

interação segura de diferentes veículos e pedestres, e evitar conflitos. 

Para tanto é preciso exigir estacionamento dentro do lote (em níveis 
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subterrâneos, ou ocupando áreas vazias, por exemplo) e no traçado e 

dimensões adequadas das vias e quadras. Quadras pequenas e com 

geometria ortogonal favorecem a percepção do espaço transmitem ideia 

de proximidade e distancia, favorecem a locomoção a pé, quebram a 

monotonia e facilitam a orientação não apenas das pessoas cegas, mas 

de todos, estimulando a caminhada e outros tipos de atividade. Nesse 

campo é importante dar atenção especial às faixas para travessia das 

ruas por pedestres, que devem ser pensadas de maneira a direcionar o 

fluxo ao local mais seguro, sobretudo as pessoas mais vulneráveis, 

como idosos, cegos e crianças. Presentes em todos os cruzamentos e 

nos pontos do meio das quadras em que possa haver da circulação de 

pedestres, é preciso demarcar tais faixas com piso tátil e considerar a 

velocidade do corpo das diferentes pessoas ao realizarem a travessia. 

Com apoio podem ser implantados semáforos com informação sonora e 

ilhas de refúgio (local de espera para proporcionar descanso ao pedestre 

com restrições na mobilidade). A trajetória das travessias de pedestres 

na calçada deve ser projetada de forma a se colocarem frente a frente 

em lados opostos da via, para que a travessia ocorra em linha reta e em 

movimento perpendicular ao meio-fio.  

 

(8) Cuidado com as calçadas – o planejamento das calçadas deve partir da 

divisão correta entre as faixas, disponibilizando grande área para os 

pedestres e estabelecendo limites claros entre usos e sua pavimentação 

com pisos em texturas diferenciadas (que contribui para evitar a 

caminhada em zigue-zague, comum entre as pessoas cegas quando se 

sentem obrigadas a desviar o caminho em virtude dos buracos e de 

outras barreiras). Áreas definidas com cores e texturas diversificadas 

podem ser facilmente identificadas pela população circulante. Nesse 

campo, a implantação de piso tátil direcional no limite entre o lote e a 

calçada serve para orientar as outras pessoas a não confundem as 

faixas e concorre para evitar o uso das paredes como atributo de 

orientação (recurso bastante utilizado pelas pessoas cegas, mas que 

lhes causa desconforto ao se depararem com as descontinuidades, ou 
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seja, quando a parede/muro possui alterações em sua linearidade). As 

faixas destinadas a circulação e a implantação de mobiliário devem ser 

demarcadas com piso em textura diferenciada, a fim de serem 

identificadas pela sua clareza e facilitar a orientação de todas as 

pessoas.  

(9) Criação de áreas sombreadas – imprescindível ao clima quente, como o de 

Natal-RN, o sombreamento é essencial ao uso do espaço urbano, 

notadamente no período diurno. Nesse contexto, arborização mostra-se 

especialmente adequada, uma vez que reduz a temperatura e enriquece 

a atmosfera, promovendo ambientes agradáveis a todos.  

(10) – Disponibilização de mobiliário e equipamentos adequados – são 

incluídos nesse item os elementos que garantem comodidade ao uso 

cotidiano dos espaços, como a existência de assentos (bancos ou outros 

elementos para sentar) espaçados entre si e colocados de modo a 

estarem disponíveis em partes da caminhada. Nesse cenário também é 

recomendável a existência de quiosques (enquanto pontos que 

disponibilizam pequenos serviços, inclusive alimentos e água) e 

banheiros públicos, os quais, no entanto, só deverão ser implantados em 

calçadas largas que permitam faixa para a livre circulação.  
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
No semestre inicial do doutorado, momento em que despertávamos para 

as questões que envolvem o acesso das pessoas com deficiência ao espaço 

urbano, já levantávamos a hipótese de que a percepção ambiental das pessoas 

cegas concorreria para a concepção de um espaço acessível a todas as 

pessoas. Hoje, concluída a tese, temos a convicção de que, ressalvando-se 

algumas particularidades merecedoras de uma maior atenção, os projetos 

urbanos que envolvem a participação das pessoas cegas compartilham 

sugestões que vão ao encontro dos problemas que tanto afetam a mobilidade 

das pessoas no espaço. Os argumentos aqui apresentados possibilitam 

confirmar a hipótese, mostrando que a percepção sensível das pessoas cegas 

oportuniza o reconhecimento dos elementos urbanos menos evidentes para os 

demais usuários, pois, em razão da condição envolta pela cegueira, evidencia-

se sua consciência do corpo tátil e a descoberta de um rico mundo perceptivo. 

É justamente essa conscientização do mundo que pode gerar informações que, 

trabalhadas pelos projetistas, venham a favorecer o desenho urbano. 

Após os primeiros estudos e os contatos iniciais com as pessoas cegas, 

contrariando os argumentos equivocados daqueles que se deixam levar pela 

ideia de que quem se locomove sem o uso da visão não consegue abarcar o 

significado de mundo, passamos a adotar o pensamento de Merleau Ponty:   

O mundo verdadeiro não são as luzes, essas cores, esse espetáculo 
sensorial que meus olhos me fornecem, o mundo são  ondas e 
corpúsculos dos quais a ciência me fala e que ela encontra por trás 
dessas fantasias sensíveis (MERLEAU PONTY, 1948/2004, p.1)   

 Ao contrário desse senso comum, talvez, pelo fato de prescindirem da 

visão, as pessoas cegas percebem o mundo de maneira abrangente e 

consciente, se mostrando menos desatentas do que os videntes. 

Desempenhando papéis diversificados e valorizando elementos diversos entre 

si, de modo peculiar, cada pessoa torna-se apta a explorar o espaço construído, 

razão pela qual reafirmamos a importância dessa temática como forma de dar 

sustentação ao projeto do espaço arquitetônico e urbano. 
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Os cegos são capazes de conhecer o significado de um horizonte 
distante, eles podem extrapolar de sua experiência de espaço auditivo 
e de liberdade de movimento para contemplar os olhos da mente, 
vistas panorâmicas e o espaço infinito (TUAN, 1973/2013, p.18/19). 

 A investigação dos aspectos sensoriais utilizados pelas pessoas cegas  

em seus deslocamentos, foi tratada nos objetivos específicos a fim de detectar-

se atributos percebidos que aumentam a identificação de elementos 

facilitadores da  locomoção, considerando-se que os mecanismos de 

orientação envolvem tanto a capacidade do espaço oferecer as informações ao 

usuário, quanto as habilidades das pessoas perceberem e tratarem as 

informações captadas pelos canais sensoriais. 

 Assim, o conceito de orientação espacial aponta para os diferentes 

modos de reconhecimento e de encontrar caminhos, processo no qual a visão 

assume importante papel. Porém, isso se altera no caso das pessoas com 

deficiência visual, para quem a orientação no espaço é alcançada através da 

utilização da audição, aparelho vestibular, tato, consciência cenestésica e olfato, 

acrescida da visão residual, no caso de pessoas com baixa visão. Investigar as 

condições de wayfinding, vivenciadas pelas pessoas cegas em seu 

deslocamento pela cidade, um dos objetivos específicos traçados, contribuiu 

para o esclarecimento das dificuldades encontradas durante o deslocamento 

autônomo na área estudada e, em especial, para explorar o como acontece o 

processo de interação entre as pessoas cegas e o espaço.  Em todo caso, 

tendo-se em vista a amplitude do processo de navegação ambiental o 

wayfinding caracteriza-se por sua complexidade, evidenciando variados graus 

de habilidade das pessoas cegas participantes ao enfrentarem o processo de 

deslocamento autônomo. 

Com relação ao sistema de orientação e mobilidade desenvolvido por 

algumas organizações para ensinar as pessoas com limitações visuais a se 

locomoverem independentemente, verificou-se que a maioria dos participantes 

havia recebido tais instruções, o que nem sempre os diferenciava dos que não 

o obtiveram. De fato, tipo de conhecimento se relaciona muito proximamente à 

experiência, o que nos leva a concluir que o programa ajuda a conscientizar as 

pessoas cegas do potencial que dispõem sem o sentido da visão e se soma a 
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indicações técnicas, embora, ao final prevaleça a vivência individual como 

‘indutora de coragem’ para caminhar com segurança e independência. 

Nesse aspecto, vale salientar que o interesse inicial direcionado a uma 

participação ativa da pesquisa no processo de orientação a mobilidade junto as 

instituições especificadas (conforme planejado), foi parcialmente frustrado, 

tendo em vista as dificuldades surgidas. Como exemplo, durante a etapa inicial 

deste estudo, o Instituto Benjamin Constant ofereceu um de seus cursos, cujas 

vagas, no entanto, foram limitadas a pessoas ligadas às áreas de educação ou 

saúde, o que excluía a arquitetura, paradoxalmente não compreendida pela 

instituição como uma parte dessa equação. Diante disso, a meta foi alterada, e 

passou a envolver a participação em um curso do Instituto Dorina Nowil, 

promovido em Natal e a conversa/entrevista com instrutores de OM. 

Outros fatores alteraram o planejamento inicial, refletindo-se diretamente 

sobre a quantidade de participantes, como a dificuldade de recrutar mulheres 

para o estudo, não sendo localizadas mulheres com condições de mobilidade 

independente pela cidade. Por isso, a representação feminina ficou reduzida a 

uma participante. Esse fato foi atribuído à insegurança feminina diante da 

tradicional discriminação social, já que, ainda hoje a mulher, sobretudo aquela 

com deficiência, é considerada um ser frágil, sem condições de enfrentar a vida 

sozinha. Essa alegada fragilidade parece reforçada no caso das mulheres 

cegas, que não desenvolvem o hábito de circular desacompanhadas pela 

malha urbana. Obviamente essa tese não tem uma palavra definitiva sobre 

esse tema; de fato, entende-se que estas conjecturas podem indicar caminhos 

para novas pesquisas relativas à relação de mulheres cegas com o espaço 

urbano. 

A apreensão do conhecimento é facilitada a partir da experiência, 

adquirida por meio dos estímulos vivenciados no meio ambiente, e assim, na 

mesma proporção em que era constatada uma maior frequência por parte dos 

colaboradores ao espaço urbano, aumentava a sua capacidade de domínio, de 

apropriação espacial, fato este que nos permite afirmar que, a mobilização 

sensorial e a experiência contribuem para que a pessoa cega adquira 

confiança no espaço. 
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Nesse processo, iniciado o caminho exploratório, somente após o corpo 

haver calculado o seu desempenho é que a mente passa a organizar 

representações gráficas espaciais. Tuan (1973/2013, p.80) explica que, se 

existe experiência, ou se foram feitas várias tentativas, até os erros cometidos 

poderão servir de referenciais convenientes ao alcance das metas propostas. 

Assim, quanto maior o número de tentativas, também se amplia o universo dos 

referenciais apreendidos, provocando um sentimento de satisfação naqueles 

que o experimenta. 

 A importância das ambiências na Arquitetura é parte da necessidade de 

se investigar de modo mais amplo o ambiente em que vivemos e sua 

percepção, entendendo-se que, como afirma Duarte (2013, p. 1), ”o conjunto 

de aspectos sensíveis e dinâmicos dos lugares e de seus usuários serve de 

abertura a novas possibilidades de compreender a cidade, direcionando o 

projetista as mais variadas maneiras de pensar e atuar sobre o meio urbano”. 

Nesse campo, a abordagem as ambiências representa uma forma de se afastar 

das perspectivas normativas, uma ênfase a percepção humana caracterizada 

pela concepção sensível do ambiente construído, permitindo dessa forma que 

além dos aspectos compositivo e programático predomine a análise das 

condições ambientais percebidas pela população. Compreendemos assim que, 

projetar espaços que proporcionem maior interação nas cidades depende da 

compreensão do papel das ambiências na geração de fatores sensíveis do 

lugar, seus sons, cheiros, luzes, cores, o movimento do ar e das pessoas ou as 

sensações de equilíbrio, de amplidão ou confinamento. 

  Considerando a gradativa transformação do conceito de ambiência 

como um importante diferencial para a compreensão do uso do espaço e sua 

projetação, é recorrente a ideia de Elali (2008) na qual a multiplicidade de 

elementos envolvidos dificulta as investigações desenvolvidas, uma vez que 

uma pesquisa centrada em qualquer um dos fatores que a caracterizam (ou 

mesmo em alguns deles) não consegue abarcar totalmente a experiência 

vivenciada pelas pessoas nos inúmeros locais em que permanecem ou por 

onde passam. Como recurso para enfrentar essa dificuldade, a pesquisadora 

sugere a reflexão sobre possíveis interfaces entre o comportamento humano e 

ambiência a partir da perspectiva oferecida pela Psicologia Ambiental. A 
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importância que cerca a abordagem sensível, portanto, não se limita apenas ao 

que ela produz no direcionamento de uma experiência urbana, mas também ao 

sentido que ela empresta a criação da própria cidade.   

  Nesse sentido, outro modo de continuidade da investigação iniciada 

nessa tese é a realização de grupos focais ou rodas de conversa, suscitando o 

debate sobre elementos do meio urbanos valorizados por cegos. De fato, além 

de uma continuação deste trabalho, a efetivação de grupos focais também 

pode ser uma fonte de críticas à metodologia adotada, uma vez que esta 

poderia ter sido uma etapa final do projeto. Mesmo assim, durante os percursos 

comentados e os desenhos, os participantes se mostraram empolgados (para 

demonstrar a sua habilidade e a sua familiaridade com o local, aumentando a 

sua autonomia refletida em sua autoestima) e, em razão disso, talvez tenham 

deixado de revelar dados importantes que serviriam para aprofundar as 

discussões pretendidas. 

  Entretanto, com relação as outras ponderações metodológicas, 

consideramos a abordagem multimetodo como relevante contribuição em 

função dos objetivos almejados. Em especial o percurso comentado e a 

aplicação do desenho estória deram-nos a convicção de que, se algum dia 

acreditou-se que os cegos de nascença não seriam capazes de ter qualquer 

concepção do espaço, as nossas experiências mostraram que tais pessoas não 

apenas são capazes de reproduzir caminhos apreendidos em uma experiência 

de orientação, mas conseguem apreender percursos e reproduzi-los através do 

diálogo e por meio dos desenhos. 

  A comprovação da necessidade de inserir a percepção humana na ação 

projetual, também se revela por meio da teoria dos affordances do espaço co-

mo forma de justificar a maneira com a qual a pessoa se relaciona com o am-

biente. Identificar os affordances do ambiente urbano e seus componentes per-

cebidos pelo corpo cego, um outro objetivo específico da tese, mostrou que as 

oportunidades oferecidas pelo espaço disponibilizam ações que, a partir do 

comportamento e do reconhecimento de como as pessoas reagem, torna pos-

sível criar, alterar ou eliminar as oportunidades de uso dos elementos urbanos. 

Considerando tais medidas, faz-se necessária uma maior atenção com vistas 
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ao modo de perceber de cada ser humano e a maneira de interferir no projeto, 

pois enquanto as pessoas cegas vêm alguns obstáculos do meio urbano como 

referencial a sua orientação espacial, outras os consideram um risco a segu-

rança. A interpretação que associa affordances positivos às calçadas esbura-

cadas ou as rampas que dificultam a passagem, em caso de eliminação não 

inviabilizaria a orientação das pessoas cegas desde que seja aplicada a sinali-

zação tátil da maneira correta. Com esses cuidados, serão evitadas medidas 

que, ao atender a uns possam prejudicar a outros. 

  Tais deduções concorreram para edificar o objetivo geral da tese, e 

como consequência desse estudo, compreendemos a importância do projetar 

comprometido com as oportunidades de vivências como forma de incorporar o 

que as pessoas sentem sobre o espaço, considerando as diferentes maneiras 

de experienciar e interpretar. A arquitetura, ao lidar com o mundo da represen-

tação de imagens não pode esquecer que a materialidade se completa com o 

uso das pessoas, convencionadas por valores, experiências e habilidades dife-

renciadas. Pensar desta forma é compreender que, os principais elementos 

que compõem a percepção do espaço urbano pelas pessoas cegas concorrem 

para ampliar as ideias relacionadas ao Desenho Urbano. 

Por fim, conclui-se que, apesar de ainda haver resistência ao 

enfrentamento das complexidades do desenvolvimento urbano por meio da 

elaboração de possíveis intervenções voltadas para um espaço que acolha e 

que conceda ao ambiente urbano características concretas, físicas e visíveis, 

capazes de proporcionar prazer ao caminhar, assumir uma postura sensível 

diante das necessidades do usuário é uma nova forma atuar nesse campo. 

Conceber o espaço através da lente da diversidade e da sensibilidade, fará 

com que os projetos arquitetônicos e urbanísticos ultrapassem a cegueira que 

os caracterizou por algum tempo, e passem a priorizar as pessoas que irão 

utilizá-los, o que os tornará muito mais adequados e úteis a todos. Volta-se, 

inevitavelmente à epígrafe e à magistral escrita de José Saramago (1995): 

Por que foi que cegamos, Não sei, talvez um dia se 
chegue a conhecer a razão, Queres que te diga o que 
penso, Diz, Penso que não cegamos, penso que 
estamos cegos, Cegos que veem.  
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APÊNDICE A 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM OS PARTICIPANTES CEGOS 
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1.Dados pessoais do participante: 

1.1 Nome:    

1.2 Idade:     1.3 Ocupação:    

1.4 Condição Visual:  (   ) Congênita  (    ) Adquirida 

1.5 Caso seja adquirida, quando ocorreu a perda? 

1.6 Consegue usar a memória visual?   (    ) Sim   (    ) Não 

1.7 Qual o recurso que utiliza para auxiliar na locomoção? 

 (    ) Bengala branca  (    ) Aplicativo de celular 

 (    ) Cão guia   (   ) Outros _____________________ 

1.8 Você já participou do treinamento de Orientação e Mobilidade? 

(  ) Não  (   ) Sim  Onde? ___________________________________________ 

 

2. Você pode descrever o local onde se encontra? 

 

3. Você se locomove sozinho nos espaços da cidade?  (  ) Não (  ) Sim 

Por onde? _____________________________________________________ 

Que locais evita? ________________________________________________ 

 

4. Qual o sistema de transporte que você utiliza para se locomover na cidade? 

(    ) Ônibus    (    ) Automóvel individual 

(    ) Taxi   (    ) Outro _______________ 

 

5. Caso utilize transporte coletivo, quais são os referenciais que utiliza para 
identificar o ponto de ônibus? 

 

6. Adota algum procedimento para fazer a familiarização com um ambiente que 
não conhece? 

 

7. E como você faz para explorar um lugar que não conhece? Como você se 
orienta em ambientes que nunca tenha visitado antes? 

 

8. Durante o deslocamento pelas calçadas da cidade, você identifica os planos 
inclinados no piso? (rampas sutis de subida e descida/inclinações laterais no 
chão)?  (    ) Sim   (    ) Não 

 

9. Durante a locomoção você identifica diferenças na textura do piso? 
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(    ) Sim   (    ) Não 

10. Como você identifica as travessias de pedestre? 

 

11. Você encontra obstáculos nas calçadas? Cite alguns. 

 

12. Você sente-se seguro durante a sua locomoção em ambientes 
desconhecidos? E naqueles que conhece, você mobiliza-se com facilidade?    

 

13. Ao dirigir-se a alguma edificação que não conhece, como escola, lojas e 
outros, como você como se orienta e identifica aquele local? 

 

14. Você já sofreu algum acidente ou colidiu com algum obstáculo nas calçadas? 
Cite qual foi o obstáculo.  

 

15. Na sua opinião, as calçadas da cidade de Natal são acessíveis para as 
pessoas com deficiência visual? 

 

16. Como você percebe o espaço urbano do entorno do Instituto de Educação 
e Reabilitação dos Cegos - IERC? 

 

17. Na sua opinião, o que poderia ser feito para trazer as pessoas cegas ao 
convívio das ruas? 
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APÊNDICE B 

ROTEIRO DE ENTREVISTA A PROFISSIONAIS NO CAMPO DA 

ORIENTAÇÃO/MOBILIDADE DE PESSOAS COM DEFICIENCIA VISUAL 
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CARACTERIZAÇÃO DO RESPONDENTE: 

Idade/gênero: 

Formação profissional: 

Tempo de atuação na área: 

Tempo de atuação na instituição: 

 

1. Atualmente a área de atendimento às pessoas com deficiência visual esta-
belece critérios para a formação profissional, e um programa básico de 
atendimento. Indique os principais fundamentos do programa de Orientação 
e Mobilidade em que atua. 

2. Recursos adotados pelo programa para a divulgação da OM no sentido de 
chamar a atenção das pessoas com deficiência visual. 

3.  Perfil da demanda dos alunos do treinamento de OM (faixa etária e tipo de 
deficiência). 

4. Tipo de tratamento propiciado pelo Programa de Treinamento de OM (único 
ou especifico para cada tipo de usuário, ou seja, de acordo com o grau de 
comprometimento da visão, o local, o contexto social). 

5. Distinções entre o Programa e as técnicas aplicadas a pessoas com ceguei-
ra congênita e a pessoas com cegueira adquirida. 

6. As condições do espaço implicam na possibilidade do ser humano movi-
mentar-se e interagir com o ambiente e com os seus elementos. A ausência 
de visão traz dificuldades adicionais a esse processo. Quais são os princi-
pais referenciais do espaço urbano apresentados pelo orientador profissio-
nal durante as aulas para facilitar a locomoção do deficiente visual, em es-
pecial da pessoa cega. 

7. Atributos necessários para promover a locomoção da pessoa cega no espa-
ço urbano com segurança. 

8. Diferenças trabalhadas pelos instrutores quanto a locomoção e a orientação 
do cego na utilização do espaço das zonas residenciais e comerciais.  

9.  Modos como a instrução procura desenvolver a habilidade da PDV plane-
jar a rota (percurso) no espaço urbano.  (Por exemplo, como é planejado o 
trajeto entre a saída de um determinado local e o ponto de ônibus). 

10.  Como o cego é instruído no sentido de saber chegar a um determinado 
destino (habilidades para orientar-se no espaço urbano). 

11. Inserção da NBR 9050 no treinamento.   
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12. Instruções do programa com relação ao posicionamento do cego durante a 
sua locomoção em calçadas.  

13.  Técnicas indicadas para a travessia de ruas regulares e irregulares.  

14. Técnicas desenvolvidas pelo programa de OM para o cego identificar o ôni-
bus do seu destino (seu condutor). 

15. Técnicas de OM aplicadas para o reconhecimento das informações e sinais 
de perigo? 

16. Maior dificuldade enfrentada pelo cego durante a sua mobilidade em áreas 
urbanas 

17. Maior dificuldade enfrentada pelo cego para orientação em áreas urbanas. 

18. O espaço das cidades brasileiras oferece condições para o cego se loco-
mover com independência? 

19. O cego que não recebe o treinamento de OM tem condições de utilizar o 
espaço de forma autônoma? 

 

 Fique a vontade para acrescentar qualquer observação que você achar 
importante. 

 

Muito Obrigada!!! 
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APÊNDICE C 

INFORMAÇÕES DOS PARTICIPANTES, DESENHOS E MAPAS SENSORIAIS  
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Informações do participante P1M63Cg  

Sexo Masculino  

Idade 63  

Cegueira Congênita 

Frequenta o entorno Sim 

Tempo de duração do 
trajeto 

38 minutos e quarenta e seis segundos 

Trecho percorrido 

i. Do IERC até a parada de ônibus que dispõem 

de semáforo sonoro, localizada na Av. Coronel 

Estevão (caminho familiar); 

ii. Da parada da Avenida Coronel Estevão até a 

igreja São Pedro (caminho não familiar); 

 
 

1. PERCURSO ACOMPANHADO 

 

Para o primeiro percurso, P1M63Cg decidiu que iria até o ponto de 

ônibus do Instituto Padre Miguelinho; o segundo trecho percorreria até o 

semáforo sonoro; já o terceiro percurso, iria até a Igreja São Pedro, retornando 

em seguida ao IERC.  

Ao sair do IERC em direção ao ponto de ônibus em frente ao Instituto 

Padre Miguelinho, o colaborador identificou residências, uma casa de comércio 

e a Vila São Pedro; além disso, foi capaz de identificar a padaria. Depois, 

localizou a faixa de pedestres em frente à escola e aproveitou para fazer a 

travessia. 

Ao chegar do outro lado, no canteiro central onde se localiza o ponto de 

ônibus, com a bengala percebeu que havia bastante lixo sobre a calçada, 

quando imediatamente comentou: “olha a dificuldade que nós temos aqui, 

conseguimos passar na faixa, mas encontrei uma montanha de lixo. Subi a 

calçada, mas deparei com outra dificuldade aqui que foi a metralha. Num caso 

desse a gente vai se aventurar, porque vai observar aqui o trânsito e se 

aventurar”. 
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Figura 1C. Obstáculos na travessia de pedestres 

 
Fonte: Acervo da autora. 

 

Em seguida, identificou a parada de ônibus pela placa visual, o piso 

direcional e a faixa de piso tátil. Perguntado como saberia qual era o ônibus 

que pegaria no seu retorno para casa, o participante respondeu que sempre 

pede ajuda a alguém na parada. Além disso, acrescentou que dá para perceber 

os quiosques na área adjacente à parada, devido a supressão de ar, e o 

momento em que a corrente de ar é interrompida. Em seguida, finalizou o 

primeiro trecho e sem parar, foi dada continuidade à rota.  

Figura 2C. Momento em que identificou os quiosques próximo a parada de ônibus 

 

Fonte: Acervo da autora. 
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Ao seguir em direção ao semáforo sonoro, afirmou que iria caminhar até 

encontrar uma próxima faixa de pedestre e continuou o percurso com 

segurança. Para localizar a faixa de pedestre seguinte, devido as condições da 

calçada, o colaborador sentiu-se confuso, porém com o auxílio do toque da 

bengala, conseguiu localizar e realizar a travessia. 

 

Figura 3C. Rebaixamento de guia para travessia de pedestres 

 
Fonte: Acervo da autora. 

 

Após a travessia, foi possível perceber o bar na esquina da Travessa 

Dois de Novembro com a Rua Fonseca e Silva, justificando que o 

reconhecimento se dava porque já havia conhecimento prévio, além do cheiro 

de alimento.  

Ao prosseguir a caminhada, no decorrer da Travessa Dois de Novembro, 

seguiu rumo ao semáforo sonoro. Indagado se poderia identificar a largura da 

calçada, P1M63Cg respondeu que eram estreitas e só era possível reconhecer 

pelo toque da bengala nas extremidades, assim como os acessos as 

edificações, e, mais à frente, a cigarreira pelo desnível da calçada, pelas vozes 

das pessoas que se encontravam conversando, e por já ter conhecimento 

prévio do local.  

Em seguida, na calçada da cooperativa de crédito, próximo ao semáforo 

sonoro, os carros estacionados, causavam obstáculos, o que lhe provocou um 

comentário “olha, aqui, em caso como esse, nós perdemos a orientação por 

falta da referência, os carros terminam na calçada atrapalhando [...]. Por conta 
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dos carros, não tem o identificador, o piso tátil”. Localizou, então, o semáforo 

sonoro, do qual fez reclamações, afirmando que o elemento não passava 

informações claras. Finalizou o segundo trecho e, logo, caminhou em direção a 

Igreja São Pedro. 
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2. DESENHO 
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3. MAPA SENSORIAL 
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Informações do participante P2M44Cg 

Sexo Masculino 

Idade 44 

Cegueira Congênita 

Frequenta o entorno Sim 

Tempo de duração do 
trajeto 

56 minutos e cinquenta e sete segundos 

Trecho percorrido 

i. Do IERC até a parada de ônibus que 

dispõem de semáforo sonoro, localizada na 

Av. Coronel Estevão (caminho familiar); 

ii. Da parada do sinal sonoro da Avenida 

Coronel Estevão até a parada na lateral do 

Centro Clinico (Av. Alexandrino de Alencar 

(caminho familiar) 

iii. Da parada localizada na lateral do Centro 

Clinico até a Igreja de São Pedro (caminho 

não familiar) 

 
1. PERCURSO ACOMPANHADO 

 
Logo ao darmos início a caminhada, deparamos com o primeiro 

obstáculo, os carros estacionados sobre a calçada, dificultavam a passagem, 

obrigando P2M44Gga a desviar a sua rota, obrigando-se a passar por trás dos 

carros. “Vou tentar sair aqui do alcance dos carros estacionados”, comentou 

Apesar da existência de uma estreita faixa de calçada disponibilizada na 

frente dos automóveis, preferiu seguir por trás, expondo-se ao risco de uma 

maior aproximação com o trânsito. Isso nos leva a supor que a acanhada 

calçada atrapalha muito mais do que facilita a sua passagem. 

Com relação a rota traçada, P2M44Gga justificou logo em seguida que 

daria preferência a seguir pela direita por se tratar de um trecho mais curto e 

mais fácil de   percorrer com vistas a alcançar o destino combinado. De acordo 

com o destino traçado, o colaborador teria como primeiro percurso seguir até o 

ponto de ônibus que, comumente, frequentava. Já com relação ao segundo 

trajeto, trecho desconhecido para ele, seguiria até a Igreja de São Pedro. 

Ao reafirmar as suas antigas relações com as dimensões espaciais do 
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lugar, o informante esclareceu que ali, por onde passavam funcionara, há 

algum tempo, uma loja de informática, mas não podia dizer se atualmente isso 

se confirmava. Diante da loja vizinha, comentou como que pedindo uma 

confirmação para a sua afirmativa: “aqui é algo parecido com roupa, né”. 

De fato, ali existia uma loja especializada na confecção de almofadas. A 

explicação veio logo em seguida, quando afirmou que era cheiro característico 

de tecido. Logo em seguida, ao passar em frente a Padaria comentou que 

sentia “o cheiro de pão, massa e salgados”. 

Sobre a cigarreira localizada em meio a este percurso, o informante 

falou: “Bom, eu sei que é uma cigarreira porque eu já sabia que ela existia aí, 

mas se eu não soubesse eu sentiria esse reflexo acústico, tipo, o barulho muda, 

a gente percebe que tem alguma coisa, a gente só não dá para definir o que é”.  

Ao passar diante da Escola Estadual Padre Miguelinho, situada em meio 

ao trajeto e ouvindo o burburinho característico das vozes dos estudantes 

comentou: “se eu não soubesse que era um colégio eu ia deduzir pelo barulho 

de pessoas, muita gente falando ao mesmo tempo, lá, lá, essa coisa toda de 

adolescente. 

Indagado a respeito de como ele se enquadrava ao caminhar na calçada, 

ou seja, se ele estabelecia uma linha em marcha reta ou orientada ou se 

optava por outro tipo de orientação, P2M44Gg respondeu que “dependia da 

situação”. Sem se deter em maiores detalhes, depois restou esclarecido que 

“essa situação” mencionada por ele relacionava-se a quantidade e ao tipo de 

obstáculos encontrados em seu caminho, ou seja, se havia sacos de lixo, 

caixas de papelão sobre o seguimento do lote, algo bastante frequente, no 

local. 

 Mais à frente, contudo, ainda na calçada da escola, exclamou: “aqui não 

sei o que é, antigamente tinha uma espécie de cigarreira, hoje não sei mais o 

que é isso não, mais ou menos perto daqui tinha um mercadinho, tinha uma 

sorveteria, opa” – e retornando alguns passos, continuou –, “eu acho que ainda 

tem, pelo cheiro, um cheiro meio doce, sei lá! 

Ao passar diante da entrada de uma vila de casas, afirmou que ali 

deveria haver algumas casas, suposição essa ocasionada pela corrente de ar 

que livremente circulava, sinalizando a ausência de paredes. Logo adiante, já 

na área comercial comentou que ali funcionara diversos tipos de comércio, do 
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tipo bar, academia, lava-jato, “mas, hoje não sei mais o que funciona”. 

           De fato, algumas lojas alegadas por ele, haviam sido substituídas por 

outro tipo de comercio. Indagado se percebia alguma marquise de proteção 

sobre as lojas, disse que os raios do sol refletidos diretamente sobre o seu 

corpo davam a impressão de que não existia. 

Enganou-se, pois havia marquises em diversas lojas. Porém, certamente, 

o que pode ter atrapalhado foi a posição do sol naquele horário. Logo em 

seguida, protegido dos raios do sol, reconheceu que havia uma marquise – 

tratava-se de uma cigarreira. 

 Ao chegar, por fim, ao marco que indicaria o final do primeiro percurso, 

nas proximidades do semáforo sonoro, o colaborador comentou que o lugar era 

bastante conhecido, “estamos chegando na esquina onde eu atravessaria a rua 

para chegar até a parada, vou ver qual o melhor caminho para contornar esses 

carros”. Era mais um estacionamento sobre a calçada. Superada a dificuldade, 

exclamou: “Ah! Vou lhe mostrar uma dificuldade aqui, aqui eu não sei onde é a 

faixa, então o que é que eu faço, eu venho pra cá, espero parar os carros e vou. 

Aqui não é a faixa, eu acho que não”. 

 Para proteger-se da insegurança ocasionada pelo trânsito, P2M44Gg 

posicionou-se de forma que pudesse ouvir bem o ruído dos carros, de modo 

que, quando o barulho cessava, ele deduzia que os automóveis estavam 

parados diante do semáforo, estando livre a faixa para que pudesse passar. 

 Indagado se ele usava os dois sinais sonoro da Avenida Coronel 

Estevão, naquele momento, posicionado logo à frente da equipe, P2M44Gg 

explicou que sequer sabia da existência de um dos equipamentos. Nesse 

sentido, orientava-se somente pelo que estava localizado no lado que coincidia 

com o ponto de ônibus. “Sim, mas desse lado aqui não sei localizar, sei 

localizar de lá, desse lado aqui eu não sei onde tá”. A explicação para usar 

somente um dos equipamentos coincide com o fato dele circular somente por 

aquele mesmo lado da via, o que ele pegava o coletivo. 

A partir desse local, foi feita uma parada e, logo em seguida, passamos 

a caminhar por um trecho supostamente desconhecido para o nosso informante. 

Nesse momento, sugerimos a P2M44Gg que se direcionasse até o ponto de 

ônibus, comumente frequentado por ele. Assim, fomos em direção à Avenida 

Alexandrino de Alencar, melhor dizendo, rumo ao ponto de ônibus que fica em 
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frente ao Centro Clinico da Polícia Militar. Logo, ele fez uma observação que, 

apesar de não ser frequentador assíduo daquele trecho, o mesmo não era de 

todo desconhecido para ele, pois, em algum momento, sentiu-se obrigado a 

fazer aquele percurso. 

“Pelo fato de ser uma parede reta, sem muito recuo, sem muita diferença, 

é mais ou menos linear, agora eu já sei que isso aqui é a parede do colégio”, 

comentou o colaborador, ao reconhecer que se aproximava do muro de 

proteção da Escola Estadual Padre Miguelinho que ficava do outro lado, na 

parte posterior. O fato de não haver curvas naquele trajeto, tornava mais fácil a 

identificação. 

Mais uma vez, os carros estacionados em local indevido da Avenida 

Coronel impediam a passagem, nos obrigando a descermos a calçada e a 

caminharmos pela via, enfrentando o trânsito dos carros e de outros veículos, 

até que pudéssemos retornar para a calçada. Mais adiante “a calçada mudou, 

mas não sei se mudou a edificação”, falou P2M44Gg. 

A identificação da chegada ao Centro Clinico se deu em decorrência da 

sua proximidade com a escola, distância calculada por ele com ele ao tocar 

com a bengala no portão de entrada: “isso aqui deve ser o portão de entrada”. 

Na sua opinião, o ruído das conversas vindo do espaço interno permitia 

melhores indícios para a identificação do local. 

“Estamos chegando na esquina, porque o carro está passando na minha 

frente”. Para ele, havia uma travessia nas imediações, não sabendo identificar 

exatamente onde, afirmando, porém que, se fosse necessário atravessar a rua, 

mesmo sem a segurança da faixa de pedestres, ele a enfrentaria: “Quando a 

segurança não está presente, aí vai sem segurança mesmo”. 

Ao seguir pela Avenida Alexandrino de Alencar, logo falou, “aqui é a 

parada onde eu deveria pegar o ônibus para ir para casa”, afirmando em 

seguida que percebia movimento de “vendedores de água, essas coisas assim”. 

De fato, o movimento das pessoas, dos ônibus que estacionavam e que saiam, 

associada as vozes dos vendedores, davam muito bem os indícios de e tratar 

de uma parada de ônibus. 

“Acho que tem uma cigarreira mais ou menos por aqui… tá aqui ela, 

alguma coisa se aproximou da minha pessoa”. Depois de apontar a cigarreira, 

perguntou-nos se tínhamos percebido a mudança de faixa que ele fizera, 
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explicando então que já era do seu conhecimento que naquele caminho havia 

um poste. Ao revelar, mais uma vez, a experiência com o local, asseverou: “Eu 

vinha todo tempo na borda da calçada, quando passou a cigarreira eu puxei 

para o muro. Se eu não conhecesse o caminho, ai tem! duas probabilidades, 

ou batia no poste ou percebia ele e desviava”.  

Para P2M44Gg, “o eco acústico é uma percepção corporal que a gente 

que, quando a gente se aproxima de alguma coisa a gente percebe a diferença 

no ambiente, percebe uma diferença ambiental isso é tratado como reflexos de 

ondas acústicas ela meio que causa uma espécie de sombra… não sei explicar 

de certa forma meio técnica então fica meio subjetivo, mas ela causa uma 

sombra, onde você encontrar obstáculos altos acima da linha da cabeça, então 

você consegue alguns obstáculos, nem sempre a gente consegue, como a 

gente falou lá na entrevista, tem a questão da desatenção...então essa 

percepção ela está presente, ela pode falhar as vezes, mas ela sempre tá 

presente certo, ela pode falhar quando a gente falha, quando a gente se 

distrai.” 

A rampa, localizada na entrada do Posto de Saúde, inadvertidamente 

era invadida por veículos que subiam a calçada, mas, mesmo assim, servia de 

referência para o colaborador: “por que tem essa rampa aqui e dá para 

perceber o espaço vazio aqui da entrada, a gente percebe que a parede 

acabou”. Diante de um poste com estrutura metálica localizado na calçada do 

Centro Clínico do Alecrim P2M44Gg analisou:   

 

um poste como esse aqui não dá a percepção acústica como 
um poste com uma área maior daria, esse aqui provavelmente 
a gente, é muito difícil perceber, ou bate, ou bate com a 
bengala, ou bate com o corpo, não dá para exatamente saber, 
as vezes pode acontecer de o ambiente tá bem silencioso, não 
ter muito barulho, você consegue perceber, um, poste como 
esse aqui em que a área dele é pequena é mais difícil de você 
perceber. 

 

Ainda sobre a calçada do Centro Clinico, piso quebrado e esburacado, 

P2M44Gg vê algo de positivo, ou seja, o tremendo estrago indica sempre uma 

árvore por perto, pois, para ele, são as raízes das plantas que destroem o piso 

daquela forma. Outra maneira deles perceberem a existência de alguma árvore 

está vinculada a sua sombra e até mesmo ao cheiro. 
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A percepção do ser humano não foi suficiente para que o colaborador 

suspeitasse da presença do lixo na calçada, fazendo com que ele se chocasse, 

quase indo ao chão. Contudo, não foi difícil para ele, identificar a chegada ao 

IERC ao final do segundo percurso. Indagado a respeito de como conseguira 

identificar de modo fácil, P2M44Gg respondeu que, por ser o IERC, vizinho ao 

Centro Clinico e por reconhecer naquele uma corrente de vento intensa em seu 

acesso.  

Não sei se você vai perceber, mas aqui onde estamos, em 
frente ao portão tem uma corrente de vento mais intensa do 
que lá na frente, é exatamente esse fluxo de ar que é gerado 
pelo fato do instituto ter essa parte aberta, como o portão é 
aberto, não é fechado, ele cria um fluxo de ar que dá pra você 
saber exatamente sem tá (sic) necessariamente la perto da 
parede, agora tou (sic) percebendo porque tem pessoas 
conversando lá, mas se não tivesse eu ia perceber exatamente 
por esse fluxo de ar que é gerado aqui e quando a gente passa 
aqui não é mais o mesmo, é diferente. 
 

Para finalizar, foi pedido que P2M44Gg se dirigisse até a Igreja de São 

Pedro. Ao seguir pela Avenida Fonseca e Silva, enquanto passávamos 

novamente na frente de alguns locais já identificados anteriormente (por 

ocasião do primeiro percurso), tornou-se desnecessário fazer qualquer 

pergunta a mais. Ele teria que indicar, contudo algum elemento que, porventura 

tivesse sido esquecido na ida. Todavia, ao enfrentar a Travessia 2 não 

conseguiu identificar o seu ponto principal. Desorientou-se na calçada do Posto 

de Saúde, chegando até a invadir o espaço da via carroçável, talvez, em razão 

da falta de informações, e do piso da calçada a paralelepípedo, que também 

não serve para orientar a ninguém. Ao chegar, por fim, na lateral da Igreja, o 

colaborador conseguiu identificar de onde era o muro, alegando pertencer a 

alguma edificação, contudo não soube confirmar qual era, dificuldade essa que 

conseguiu superar momentos depois. 
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Informações do participante P3M42Cg 

Sexo Masculino 

Idade 42 

Cegueira Congênita 

Frequenta o entorno Sim 

Tempo de duração do 
trajeto 

Quarenta e um minutos e cinquenta e cinco 
segundos 

Trecho percorrido 

i. Do IERC até a parada de ônibus que 

dispõem de semáforo sonoro, localizada na 

Av. Coronel Estevão (caminho familiar); 

ii. Da parada da Avenida Coronel Estevão até a 

igreja São Pedro (caminho  familiar); 

iii. Da Igreja de São Pedro seguindo pela 

Avenida Fonseca e Silva sendo que durante 

a ida a caminhada seria sobre calçadas do 

lado direito da Igreja e o retorno ocupando as 

calçadas do lado oposto. (caminho não 

familiar) 

 
1. PERCURSO ACOMPANHADO 

 
Ao iniciarmos a caminhada, P3M42Cg apontou para a porta de acesso 

do IERC: “Aqui você tem uma sensação sonora, a sombra sonora da parede ali, 

aí dá pra perceber que está chegando ali perto do final pelo som, certo? Por 

causa da reverberação dos carros passando a gente consegue sentir a 

distância mais ou menos da parede ali, consegue saber que está chegando 

perto do limite entre o IERC e o vizinho “tem um negócio aqui”. 

A Vila São Pedro foi identificada em razão do seu reconhecimento estar 

vinculado ao desnível da calçada, assim como a sensação sonora formada   

dera indícios de que terminara a continuidade da parede. Foi também a sombra 

sonora a responsável pelo reconhecimento de alguns equipamentos do local: 

“a parede se afasta do lado direito, tem também a cigarreira lá na frente que já 

foi mapeado. 

O burburinho provocado pelas vozes e a movimentação espontânea dos 
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alunos da Escola Estadual Padre Miguelinho não deixavam dúvidas quanto a 

sua identificação. 

Um desnível provocado por um rebaixamento da calçada em frente a 

uma loja mereceu uma observação um tanto inquietante, na qual o participante 

mostrava a existência daquele obstáculo naquele local desde a sua infância, 

barreira física na qual o colaborador não conseguia se acostumar; prova disso 

foi um novo tropeção.  

P3M42Cg fez questão de esclarecer que sua orientação espacial se dá 

em sua maioria guiado pela sombra sonora: “Eu tenho muita percepção de 

sombra sonora, eu não ando batendo na parede né, alguns deficientes visuais 

andam batendo na parede…ele bate para saber se está na distância correta, se 

está se aproximando da rua, eu não costumo fazer muito isso não.” Continua: 

“Por causa da inclinação da calçada, por causa da atmosfera que muda a 

sombra sonora…pelo vento, enfim são várias informações que você tem”. 

Assim falou para comprovar que estávamos chegando em uma esquina. Em 

seguida, indicou a existência de um bar, pelas vozes de algumas pessoas: 

 
Dependendo do nível da conversa e do conteúdo, não é que a 
gente fique prestando atenção na conversa do povo, mas, de 
repente, você está passando em frente a um banco aí tem 
alguns executivos conversando então você nota pelo linguajar, 
pela postura de voz, pelo tom formal, você sabe mais ou menos 
onde está.  
 

Durante a caminhada pela calçada da Travessa 2 de Novembro, 

explicou que percebera a calçada estreita pela aglomeração das pessoas e que, 

ali, passa a adotar a técnica da direção defensiva, colocando a bengala na 

vertical para evitar que pessoas não observadoras se choquem com o 

instrumento. 

Ao aproximar-se da Avenida Coronel Estevam, P5M42Cg identificou a 

chegada a esquina. A inclinação da calçada indicava mais um estacionamento 

sobre o elemento. “Chegou o vento, está na hora de dobrar”. 

Logo adiante, apontou-nos uma pequena valeta e, logo em seguida, 

convidou-nos para atravessarmos a avenida. Para sabermos se ele estaria 

seguro do local da faixa de pedestres, nós o indagamos, e ele respondeu: “mas 

estou um pouquinho antes e não tem problema não”. Iniciou a travessia, e, 

então, o prevenimos sobre uma poça de água logo adiante.   
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Em seguida, falou que não sabia calcular o tempo com relação ao 

semáforo. Foi, então, que perguntamos se ele não usava o equipamento 

sonoro: “quando tem” foi a sua resposta. “Vocês disseram que aqui tem mas 

não estou localizando não...aqui tenho um conhecimento prévio, mas em 

outros locais não tenho como identificar não”. Aproximou-se do identificador 

sonoro, acionou-o, porém comprovou que a informação transmitida pelo 

instrumento não se endereçava ao usuário deficiente visual, pois comandava 

para aguardar o sinal verde. 

O semáforo fechado para automóveis foi reconhecido, não que existisse 

qualquer sinal de alerta para deficientes, mas em razão da experiência havê-lo 

ensinado que a ausência do movimento dos carros indicava que todos estavam 

parados diante do sinal vermelho. Era o momento ideal, então, para 

atravessarmos. Atraído pelo barulho característico dos ônibus, nos dirigimos a 

parada. Com relação a pegar o ônibus correto, relatou que sempre busca 

informações junto as pessoas que se encontram no local, ou as vezes, 

pergunta ao motorista do coletivo.  

Encerrado o primeiro percurso, dirigimo-nos em direção a Igreja de São 

Pedro, sendo este o trecho não habitualmente percorrido por P3M42Cg. Na 

saída, ele nos confessou não confiar na consciência dos motoristas diante de 

um semáforo, pois sempre existia alguns que, mesmo com o sinal já fechado, 

arranjavam um jeito de ainda ultrapassarem a via. Naquele momento, uma forte 

chuva nos obrigou a suspender momentaneamente aquela tarefa. Superado o 

problema, voltamos ao local de origem, dando continuidade ao passeio. Como 

a travessia estava programada, P3M42Cg explicou que não era conveniente 

atravessar junto a esquina da Avenida Coronel Estevam com a Travessa 2 de 

Novembro, temendo a falta de respeito dos motoristas que, costumavam entrar 

na Travessia “bem acelerados”. Então, decidiu atravessar no cruzamento com 

a Avenida Fonseca e Silva e, mesmo assim, reclamou: 

 
aqui é complicado porque entra carro, sai carro, não é? Não sei 
se entra, mas que sai, sai e ai a gente tem que ir meio na sorte 
aqui e prestando atenção no barulho dos carros, devagarinho 
porque não tem um ponto de referência. [...] O ponto de 
referência que tem ali é o barulho dos carros que tão vindo, na 
Fonseca e Silva, é o desnível do asfalto para o calçamento que 
a gente tenta mais ou menos pegar como base né, o piso do 
posto, as entra caminhão, sai caminhão, isso aqui é muito 
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complicado essa travessia aqui, mas vamos lá. 
 

Como não deu preferência a caminhar pela guia da calçada, tentou 

explicar porque estava seguindo sempre pelo centro da calçada: “na guia tem 

muito poste, cesto de lixo e no muro as vezes têm caixa de ar-condicionado, 

tem grade de loja”. Em razão disso, continuou explicando que procurava 

sempre manter uma distância regular entre ele e a parede. 

Ao passar pelo posto, chegávamos ao final da sua calçada, quando ele 

justificou que, naquele ponto, começava a procurar sonoramente uma parede 

que, por sinal, coincidia com o início da igreja. Ao continuar a caminhada, 

comentou que, anteriormente, conhecia o local da travessia, porque fazia isso 

com frequência, mas diante do tempo em que permanecera sem vir no local, 

percebeu que algumas alterações foram feitas, prejudicando ainda mais o 

reconhecimento do ambiente. Capaz de identificar quando um ônibus parou no 

canteiro central, convidou-nos, logo em seguida, para fazer a travessia já que, 

naquele momento, não ouvia nenhum barulho de veículos vindo em sua 

direção. 

“Aqui tem alguma coisa, sei pela sombra sonora”, dissera ao chegar no 

canteiro central. Referia-se aos quiosques localizados no canteiro central. 

Passando daquele local, P3M44Cg reconheceu o piso tátil direcional ao lado 

do orelhão. Em seguida, reconheceu a parada. Perguntamos em que ele se 

fundamentou, se era pelo piso tátil ou por outra estratégia. Respondeu: “não, 

esse piso aqui tá meio complicado porque, tá era para ser um piso alerta, e tá 

um direcional, porque tem um orelhão era para ser um alerta”. 

Na tentativa de comprovar o conhecimento do informante a respeito do 

piso tátil, indagamos como ele se comportava diante do piso tátil direcional. Ao 

caminhar em cima do piso tátil direcional, respondeu:  

 
por que você vai sentindo com o pé, a bengala não detecta 
muito o piso tátil, até porque existe duas técnicas de usar a 
bengala, que é a técnica de rastreamento que você passa 
arrastando no chão, isso acaba com a ponta da bengala, e 
acaba com a munheca do cara porque ela vive empancando 
em buraco, em, essa técnica de rastreamento a gente usa mais 
em shopping que o piso é bem lisinho, em banco, em calçada, 
em passeio público ninguém usa não porque é meio 
complicado, entendeu? Eu uso a técnica de toque mesmo 
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Ao sugerirmos seguir pela Avenida Fonseca e Silva, o colaborador 

alegou que, para lá ficava o cemitério, contrário ao caminho desejado, e decidiu 

seguir por outro trecho, que por não possuir faixa de pedestres gerou alguns 

transtornos. Por exemplo, ao se aproximar do meio-fio, chocou-se com um 

veículo estacionado na via. Constrangido comentou: “calçada desconhecida o 

sinal de alerta fica ligado o tempo todinho, né, que você não sabe o que pode 

vir, pode vir um bueiro, pode vir um pedaço de pau, uma árvore, então a gente 

anda mais devagar, anda com mais atenção.”  

 Resolveu fazer a travessia na esquina da Avenida. Rafael Fernandes e, 

perguntado como identificara tão fácil o local, respondeu: “porque o batente 

acabou ali, isso aqui é uma faixa? Não sei. Tem sinal aqui? também não sei, 

Como é que eu atravesso aqui? Passo de qualquer jeito? Espera...Aqui eu 

tenho que pedir ajuda a alguém”.  

No retorno ao IERC, demonstrando uma certa insatisfação com as 

condições da calçada comentou: “essa calçada aqui, aparentemente ela tá 

perfeita, né? Aí as vezes a gente se empolga, aí aparece um buraco da noite 

pro dia, aparece um obstáculo, uma caçamba de lixo, um carro estacionado em 

cima”. Mais grave ainda, e maior foi a nossa surpresa ao nos deparamos com 

fezes de animais em meio ao passeio. Constrangidas, apressamo-nos em 

avisá-lo. Aparentemente acostumado a conviver com esses dissabores 

P3M42Cg desabafou: “esse tipo de acontecimento é o mais desesperador para 

um cego, principalmente pelas fezes não oferecer odor”. Na esquina da Rua 

Tenente Alberto Gomes, fomos questionadas quanto as condições da 

sinalização do local, e se conhecíamos a travessia. Ao passar em frente ao 

posto de combustível, apresentou dúvidas com relação a permanência ou não 

daquele equipamento, esperando de nós a confirmação: “pelo piso, geralmente 

o piso do posto é meio assim inclinado, pelo barulho dos carros ali, pelo cheiro”.   

Ao retornar ao IERC, P3M42Cg explicou que a faixa de pedestres não 

estava localizada na esquina da quadra e que seria necessário fazermos a 

travessia naquele local. Como não sabia identificar onde estava a faixa, 

confessou que nunca havia circulado naquele trecho, conhecia uma faixa de 

pedestres em frente a padaria, porém como estávamos no lado oposto, não era 

possível captar os estímulos provenientes daquela casa para poder enfim 

encontrar a faixa   
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 Concretizada a travessia, reconheceu o estacionamento sobre a calçada 

do IERC, dando preferência a seguir pela dianteira dos carros, atribuindo 

àquela forma ser a mais segura. 
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Informações do participante P4M23Cg 

Sexo Masculino 

Idade 23 

Cegueira Congênita 

Frequenta o entorno Sim 

Tempo de duração do 
trajeto 

Uma hora, nove minutos e vinte e nove segundos. 

Trecho percorrido 

i. Do IERC até a parada de ônibus que dispõem 

de semáforo sonoro, localizada na Av. Coronel 

Estevão (caminho familiar); 

ii. Da parada do sinal sonoro da Avenida Coronel 

Estevão até o cruzamento com a Rua Amaro 

Barreto (Caminho não familiar) 

 
1. PERCURSO ACOMPANHADO 

 
 Definidos os trajetos, passamos a acompanhar P4M23Cg, saindo 

inicialmente em direção ao ponto de ônibus onde ele costumeiramente pegava 

o coletivo em direção ao IERC. Ao preferir caminhar guiando-se pela faixa junto 

as paredes das edificações, o participante justifica que aquela tomada de 

posição acontecia em decorrência dos carros estacionados na calçada no lado 

oposto. O toque da bengala, informou o colaborador, servia para identificar as 

colonas da parte frontal do prédio que sacam para as calçadas: “tem umas 

colunas que ficam meio para fora”.  

 Logo em seguida, foi-lhe perguntado como preferia caminhar, se 

acompanhando a guia no limite da calçada com o lote ou no centro da calçada: 

“vou variando, depende de como está a calçada” respondeu. O seu “como está 

a calçada”, fazia referência a quantidade de obstáculos colocados sobre a 

calçada, tipo sacos de lixo,  

 A loja vizinha ao IERC fez com que ele a reconhecesse como “algo 

comercial”, no entanto, as portas fechadas e a ausência de estímulo impediam 

a sua identificação. No momento seguinte, resolveu descer seguindo por um 

beco, enquanto justificava: “aqui tem uma descida e aqui já vai indicando que é 

um batente”. O cheiro do pão, que vinha do outro lado da rua chamou a sua 
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atenção, o que não ocorreu com relação a sorveteria localizada logo ao lado. 

Nesta escala, o cheiro de fumo, segundo o colaborador, sinalizava para a 

cigarreira instalada próximo a escola. 

 Diante da Escola Estadual Padre Miguelinho, o barulho característico 

das vozes dos alunos facilitara o reconhecimento. Ao aproximar-se da guia da 

calçada, passou a fazer uma varredura para, em seguida, reconhecer que ali 

havia uma barra de ferro; “só não tenho certeza se é do lado direito ou do 

esquerdo”. Ao fazer associações diante da sua experiência, percebeu que se 

aproximava da travessia de pedestre. 

 Ao retornar a caminhada pelo limite entre a calçada e o muro, chocou-se 

com uma moto ali estacionada. Os produtos da loja apresentados sobre a 

própria calçada, serviu para facilitar o seu reconhecimento. Um terreno não 

edificado, onde as correntes de ar circulavam livremente logo mostrou que se 

tratava de “um terreno aberto”. As rampas que servem de acesso as garagens 

das casas ali próximo, não tardaram a ser reconhecidas. 

 Após passar a esquina da Travessa Dois de Novembro, supôs estar 

diante de uma lanchonete e que, no lado oposto, havia um posto de gasolina. 

Entretanto, não havia segurança em sua afirmativa, mas com base na 

movimentação dos automóveis comentou: “Agora vamos dobrando aqui, mas 

não dobra diretamente, não sei como diz aqui”. Tratava-se de uma esquina que 

não possuía virada em 90º, exigindo que fosse feita angulação para dobrar. O 

reconhecimento de um poste nos fez perguntar se ele conseguia identificar a 

todos eles. Respondeu que a bengala era sua auxiliar, sendo que, naquela 

ocasião, identificava pela sombra sonora: 

 
existe a questão da sombra sonora, que quando eu passei 
aqui...  deixe eu voltar aqui... ficou meio que o ar, quando eu 
falei aqui minha voz meio que projetou, foi assim e voltou aí eu 
percebi que tem uma diferençazinha e quando eu ando ligeiro 
eu não percebo muito, mas eu andando devagarzinho agora eu 
percebi mais. 

 

 Sobre a existência de alguma marquise, respondeu positivamente: “o ar 

sai diferente, o som se projeta diferente, tem como se fosse um pouco fechado”. 

 P4M23Cg captava informações durante a ida e, algumas vezes, dirigia-

se a pessoas que trabalhavam nas lojas. Apresentava destreza e explorava 
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com as mãos a superfície das portas, portões e muros na tentativa de 

processar informações. Ao passar em frente a uma residência, exclamou que 

ouvia barulho que se assemelhava a uma panela de pressão. Logo adiante, 

alegou que identificara um poste, não por meio dos indícios auditivos ou táteis, 

mas pela captação do reflexo da luz.  

 “Outro portão, creio que de uma casa”, exclamou ao passar diante de 

uma residência. “O ar aqui, o som aqui projetando diferente, porque parece que 

não há muita coisa aqui dentro, então o ar ele, devido estar vazio ele soa 

diferente”. E porque, você atribui a uma casa, perguntamos nós, obtendo como 

resposta que era: “por causa do tipo de portão” 

  “A gente está chegando na esquina então a gente passou da... e eu não 

percebi, da cigarreira, não foi?”. Em seguida, falou: “eu não tinha percebido e 

agora estou percebendo pelo cheiro de salgados”. Questionamos: “mas 

somente agora?”. O participante respondeu: “Porque as vezes também o vento 

como está para cá, aí levou o cheiro para lá, então eu não percebi logo, aí 

depois que passou eu percebi”. Continua: “O movimento de carros indica agora 

que estou chegando na outra avenida, na Coronel Estevam, e aqui, o vento 

aberto, deixe eu ver se tem outra coisa.” Ao perceber os carros estacionados 

na calçada, procurou desviar e, logo em seguida, reconheceu o barulho 

característico dos aparelhos de ar condicionado que se projetam para o lado de 

fora das lojas: “teria que andar mais um pouco a frente a fim de que pudesse 

para alcançar o semáforo. Como você reconheceu, perguntamos; Por que já 

conhecia, foi a sua resposta. Para se certificar do que afirmara, P4M23Cg 

passou a contornar os carros estacionados na calçada em busca do semáforo 

na tentativa de se posicionar na faixa de pedestres disposto  fazer a travessia. 

Ao se aproximar, por fim, do semáforo, o tocou com a bengala, porém não 

conseguindo saber do que se tratava, o confundiu com uma placa, para, logo 

em seguida, lembrar que era o semáforo, entendendo com isso que que seria 

necessário andar um pouco mais para poder chegar ao destino planejado. Ao 

chegar, perguntou se o sinal estava fechado, pois na posição em que se 

encontrava, não havia como identificar. Se, por acaso não houvesse a quem 

recorrer, perguntamos ao participante. Ele explicou que tentaria orientar-se pela 

movimentação dos carros, mas que nunca faltou alguém disposto a ajudá-lo, e 

que, antes de entrar no coletivo, certifica-se junto as pessoas a fim de evitar 
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pegar o ônibus errado. 

Ao passar pelo trecho da Avenida Coronel Estevam, P4M23Cg revelou 

que havia transitado por lá, talvez, somente umas duas vezes, razão pela qual 

considerava não ser familiarizado com o lugar. Na calçada, preferiu locomover-

se pela faixa do centro. Em seguida, na medida que caminhava junto a linha do 

muro tateava as paredes com as mãos e, em outras ocasiões, explorava a 

textura das paredes. Em dado momento, fez comentários a respeito do piso 

deteriorado do passeio. 

Foi também na calçada, em frente ao prédio seguinte, que o informante 

se chocou contra as motos estacionadas. Reconheceu o piso tátil de alerta, 

porém seguiu junto ao meio-fio durante o maior tempo, ignorando os elementos 

de orientação. 

Localizar a Av. Alexandrino de Alencar não foi difícil em razão do som 

característico da movimentação dos carros, como também, reconheceu 

facilmente onde ficava o Centro Clínico da Policia Militar. As calçadas 

abarrotadas de veículos e as jardineiras cheias de plantas com espinhos 

fizerem P4M23Cg tropeçar. A presença de pessoas na calçada indicava 

proximidade com o ponto de ônibus.  Perguntamos se havia algum tipo de 

cobertura naquele local. O ar mais puro indica a presença de árvores, 

respondeu, acrescentando: “Eu sinto a diferença do clima, entendeu? e aqui a 

ventilação é também mais forte”. 

 No espaço seguinte, pequenos transtornos ocorreram. Ao apontar para a 

esquina da quadra (Av. Fonseca e Silva com a Av. Alexandrino de Alencar), 

explicou que a travessia de pedestres poderia ser feita de duas maneiras, não 

conseguindo, no entanto, explicar quais seriam, exigindo o nosso auxílio para 

concretização da tarefa. Com relação a travessia que fica no lado oposto da Av. 

Fonseca e Silva, não conseguiu identifica-la. Decidiu, então, fazer uma 

varredura mais detalhada para detectar a sarjeta, ficando desorientado, 

recorrendo a nossa ajuda novamente. 

Ao prosseguir com a caminhada e ao chegar a Av. Fonseca e Silva, o 

colaborador identificou algumas rampas. A quantidade de pessoas 

concentradas em um ponto de ônibus reduzia o espaço, criando dificuldades 

para que ele pudesse seguir em frente. Parou em frente as lojas, fazendo uma 

varredura com sua bengala na tentativa de encontrar o limite entre a calçada e 
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a loja. 

“Posso sentir o cheiro da madeira”, afirmou diante das lojas de móveis. 

Da mesma forma, ele sentiu também o cheiro do tecido dos estofados das 

cadeiras, além do barulho característico dos televisores ligados, o que facilitava 

a identificação da área comercial. Diante de uma das lojas cuja fachada era de 

vidro, tentou alcançar a porta de acesso, primeiro tateando a procura da 

maçaneta. A extensão do vidro o desestimulou a continuar tateando a procura 

da porta. Ao passar diante de outras lojas, encontrou dificuldades para 

identifica-las e somente ao chegar a uma livraria reconheceu o cheiro 

característico do papel. Diante das lojas seguintes fez comentários apenas 

sobre os aparelhos de ar condicionado que, de acordo com ele, o 

reconhecimento ocorria devido o cheiro e não do seu barulho. Ao chegar em 

uma loja que comercializa essências, confundiu-a com uma farmácia, e julgou 

a farmácia de manipulação como se fosse uma clínica odontológica. O som de 

uma música e o barulho de máquinas provenientes de uma academia foi 

atribuído a uma lanchonete. 

Próximo à esquina da Av. Alexandrino de Alencar com a Av. Fonseca e 

Silva, percebeu que o espaço ficara mais aberto, causando-lhe dificuldades 

para encontrar a faixa de pedestres, o que o fez passar a se orientar pelos 

postes de concreto. 

“Essa calçada está muito suja” comentou após o posto de saúde. 

Indagado como reconhecera aquela condição, respondeu que, pela planta dos 

pés, complementando ainda que, mesmo calçado conseguia perceber. Por fim, 

chegáramos de volta ao IERC. 
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2. DESENHO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



227 

 

3. MAPA SENSORIAL 
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Informações do participante P5M43Cd 

Sexo Masculino 

Idade 43 

Cegueira Adquirida 

Frequenta o entorno Sim 

Tempo de duração do 
trajeto 

Quarenta e nove minutos e dezessete segundos 

Trecho percorrido 

i.Do IERC até a parada de ônibus que dispõem de 

semáforo sonoro, localizada na Av. Coronel Estevão 

(caminho familiar); 

ii.Da parada do sinal sonoro da Avenida Coronel 

Estevão até a parada na lateral do Centro Clinico 

(Av. Alexandrino de Alencar (caminho não familiar) 

iii. Da parada localizada na lateral do Centro Clinico 

até o IERC (caminho familiar) 

 

 
 

 

1. PERCURSO ACOMPANHADO 

 
Foram expostos três trechos a P5M43Cd. O primeiro iria até o ponto de 

ônibus em frente a Escola Estadual Padre Miguelinho, local onde ele pegava o 

coletivo após sair do IERC para ir para casa. Já o segundo trecho foi definido 

que iria para o ponto de ônibus próximo ao semáforo sonoro. O terceiro, seria o 

retorno para o IERC pela Av. Alexandrino de Alencar.  

Iniciamos a caminhada saindo do IERC e, seguindo pela calçada, de 

repente indagamos para saber se o colaborador sabia onde estava. Respondeu 

de imediato que estávamos passando pelas lojas e por uma vila, esclarecendo, 

depois, que fora ali que ele as submeteu ao treinamento de Orientação e 

Mobilidade. Em seguida, pôde reconhecer a área residencial, a padaria, 

referência fácil de ser percebida pelo cheiro do pão.  

Posteriormente, foi questionado qual faixa da preferência para a sua 

locomoção, respondendo que acha melhor orientar-se pela faixa do centro da 

calçada, pois, na sua opinião, próximo as paredes podem haver mais 
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obstáculos e, por isso, não sente segurança na guia do meio fio. Além disso, 

mostrou se localizar na rua por referenciais previamente estabelecidos, por 

exemplo, sabia da existência de uma faixa para travessia de pedestres devido 

a presença de balizadores na calçada. 

No percurso para o ponto de ônibus, reconheceu na mesma calçada do 

IERC, uma cigarreira localizada em frente a Escola Estadual Padre Miguelinho, 

pelas vozes dos alunos no interior da escola. Também localizou o início e o fim 

de um mercadinho pela presença de um desnível na calçada. Então, informou 

que, por já ter feito o treinamento de Orientação e Mobilidade no bairro, foi 

possível criar várias referências para que pudesse se localizar. 

Na mesma calçada, ainda em frente ao Instituto, deparou-se com a 

calçada danificada e com presença de obstáculos, o que dificultava a livre 

locomoção. Dessa forma, realizou a travessia na faixa de pedestres para 

chegar ao ponto de ônibus em frente à escola. Também, informou que chegou 

ao ponto de ônibus para identificar uma placa que usa como referencial. Após a 

travessia, foi indagado como cruza a rua quando está sozinho. Respondeu que 

pede auxílio a alguém próximo e quando não há pessoas nas proximidades, 

procura referência sobre a faixa de pedestres. Então, finalizou o primeiro trecho. 

Ao prosseguir a caminhada para o segundo trecho, foi possível 

identificar uma antiga sorveteria e um bar localizado na esquina da Travessa 

Dois de Novembro com a Rua Fonseca e Silva, também utilizando os desníveis 

da calçada como parâmetro e o fim da parede como guia. Continuou em 

direção ao semáforo sonoro pela Travessa Dois de Novembro. Durante a 

caminhada, o participante localizou uma cigarreira próxima ao semáforo sonoro 

e, em seguida, uma cooperativa de crédito, onde foi questionado a respeito da 

largura da calçada. Esclareceu que se tratava de uma calçada larga, entretanto 

ali são estacionados carros e motos, o que torna o equipamento estreito. 

Logo em seguida, encontrou o semáforo sonoro, porém a informação 

não é clara, “só que quando fecha pra gente, ele não avisa”. O participante 

reconhece o momento da travessia pelo som dos carros parados. Interrogamos 

como ele reconhece o seu coletivo: “quando para eu vou e pergunto”. Indagado 

se perguntava as pessoas, respondeu novamente: “ou então eu pergunto ao 

motorista” ou pergunta as pessoas da parada. Finalizou, então, o segundo 

trecho.  
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Ao continuar pela Av. Coronel Estevam em direção a Av. Alexandrino de 

Alencar, para a chegada ao IERC, deu-se início ao terceiro e último trecho. 

Questionado então acerca da largura das calçadas, respondeu “é bem larga 

essa calçada. Olha, porque eu não tô (sic) conseguindo encostar na parede a 

bengala”. No decorrer do percurso, conseguiu identificar as lojas pelas portas e 

vitrines, como também mais uma esquina pelo fim do muro. 

Adiante, ele reconheceu a presença de um posto de gasolina existente 

no cruzamento das Avenidas Alexandrino de Alencar com a Coronel Estevam, 

por meio do piso regular, o barulho da bomba de gasolina e pelo cheiro de 

combustível. Naquele momento, desorientou-se, não conseguindo atravessar a 

via e nem cumprir a rota, pela ausência de uma havia faixa de pedestres. Então 

retornou ao semáforo sonoro na tentativa de atravessar e retornar ao ponto 

pela calçada oposta. 

 

Figura 4c. Momento em que identificou o posto de combustível 

 

Fonte: Acervo da autora. 

 

No retorno para o semáforo sonoro, um carro estacionou na calçada, o 

qual dificultou a caminhada. Logo em seguida, encontrou novamente a parada 

de ônibus, a mesma que ele utiliza para desembarcar no IERC e, então 

comunicou que reconhecera pelos desníveis da calçada e pelo som dos ônibus 

parados. Novamente, identificou o semáforo sonoro, onde fez a travessia e 

continuou a rota pela calçada oposta, ainda na Av. Coronel Estevam em 

direção a Av. Alexandrino de Alencar.  
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Neste novo trecho pela calçada oposta, P5M43Cd mostrou-se 

desorientado, principalmente quando um transeunte aproximou-se da equipe. 

Ao aparentar não ter gostado, o colaborador tentou sair do local: “eu não tava 

prestando atenção no que ele tava falando não, eu tava prestando atenção nos 

carros aqui”. Além disso, há muito tempo não passava por aquele local. Foi, 

então que indagamos há quanto tempo ele não frequentava o local, obtendo 

como resposta: “acho que desde que perdi minha visão”, há uns “17 anos”.  

 

Figura 5c. Momento em que encontrou um carro estacionado na calçada 

 

Fonte: Acervo da autora. 

 
Nesse trecho, a calçada ocasionou vários constrangimentos o que 

dificultou o prosseguimento da caminhada. Por exemplo, o piso danificado, a 

falta de piso tátil direcional em edificações recuadas, rampas de acesso de 

veículos na faixa livre e a presença de carros estacionados. Ao chegar na Av. 

Alexandrino de Alencar, identificou, por meio dos diferentes pisos, todos os 

acessos, tanto da Central do Cidadão quanto do Centro de Saúde.  

Assim, foi-lhe feita mais uma pergunta em relação aos sensores mais 

usados para se locomover, ao que respondeu que eram os auditivos. 

Perguntado, então, se conseguia perceber quando havia sombra/cobertura, 

P5M43Cd respondeu de forma negativa. Finalizou o último percurso, chegando 

ao IERC, quando ouviu vozes das pessoas que estavam conversando na 

recepção.  
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2. DESENHO 
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3. MAPA SENSORIAL 
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Informações do participante P6M29Cd 

Sexo Masculino 

Idade 29 

Cegueira Adquirida 

Frequenta o entorno Sim 

Tempo de duração do 
trajeto 

Uma hora, dois minutos e dois segundos 

Trecho percorrido 

Do IERC até a parada de ônibus localizada na 

Avenida Presidente Bandeira (caminho familiar); 

ii.Da parada de ônibus (Av. Presidente Bandeira) até 

o IERC, voltando pela Av. Alexandrino de Alencar 

(caminho não familiar) 

 

 
 

1. PERCURSO ACOMPANHADO 

 
Do IERC, local do nosso encontro e ponto de partida, seguimos rumo a 

parada de ônibus, e de lá seguiríamos até a Avenida Presidente Bandeira. Na 

saída P6M29Cd, chamou a nossa atenção para a diferença da calçada: “não 

sei se você percebeu, assim que saiu dali da calçada do Instituto, teve uma 

pequena diferença, porque lá é pedras paralelepípedo, aqui não, aqui é uma 

calçada esburacada, digamos assim”. 

 Em seguida, declarou que preferia locomover-se guiando-se pela linha 

do muro, acreditando, com essa medida, diminuir a possibilidade de se deparar 

com os obstáculos, pois segundo ele na faixa do centro há uma maior 

frequência de sacos de lixo, caixas e etc. Acrescentou ainda: “como vocês 

estão bem escutando, o sinal está fechado pra cá e aberto pra aqui, pra 

Alexandrino, aí dá uma pequena enrroladazinha (sic) aqui”. Chegávamos na 

esquina da Av. Alexandrino de Alencar, quando ele explicou que identificara 

pelo movimento dos carros. Logo em seguida nos convidou para que 

atravessássemos até o canteiro central, pois se o sinal estava aberto para um 

lado da via significava que estava fechado para o outro. Assim fizemos e 

conseguimos atravessar a Av. Alexandrino de Alencar. 

Ao demonstrar familiaridade com aquele trecho, apontou o serviço de 
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lava-jato. Preferiu seguir pela direita e o acompanhamos naquela linha reta. Ao 

alegar desconhecimento sobre as lojas instaladas naquele trecho, perguntamos, 

então, se ao passar na frente de cada uma, ele poderia identificar o produto 

comercializado. Pelo cheiro sim, respondeu, apontando logo em seguida para a 

academia cujo reconhecimento ocorrera pelo som   sempre ligado para 

incentivar o treino dos seus frequentadores. O piso da calçada apelidada por 

ele de “cascarrenta” também fazia parte da Academia. Habituado com o 

formato e textura do piso das calçadas foi dizendo o que era comercializado 

nas lojas. Logo em seguida, decidiu fazer a travessia. Ao se aproximar da 

esquina, cruzamento com a Rua Presidente Bandeira, passou a orientar-se 

pelo meio fio da calçada.  

deixe eu ver aqui, deixe eu ver aqui. Geralmente eu pego pra 
cá, tô pegando pra direita pra achar o que, uma referência que 
eu sei que tá próximo da faixa, ai eu achei aqui, o poste aqui, 
nesse caso aqui o poste, ai como eu achei o poste tem essa 
rampinha, ai tou de frente pra faixa de pedestre, ai eu vou 
atravessar aqui. 

  

 Daí, resolveu atravessar, passando a indicar as cigarreiras instaladas no 

lado esquerdo da via. “Quando há cobertura dá um som diferente né, do que 

num canto aberto”. Posteriormente, observou que “as calçadas dessa avenida 

são mais largas e que o piso é mais liso”. A temperatura quente deu-lhe 

indícios de que por ali havia uma churrasqueira. Ao se aproximar da calçada de 

uma clínica, dirigiu-se aos degraus de acesso a porta como quem queria entrar, 

no entanto, explicou logo seguida que desviara o caminho, preferindo subir a 

escadaria evitando chocar-se com o orelhão implantado no passeio público 

 Na esquina da Rua Machado de Assis, advertiu-nos que aquele local 

requer muita atenção em virtude do movimento dos carros, por isso, sempre 

que ele ali retornava buscava a ajuda de outras pessoas. Também explicou que 

preferia seguir pela esquerda, acompanhando a guia da calçada para, em 

seguida, enfrentar a travessia da Rua Presidente Bandeira com destino ao 

Banco do Brasil, já que a sua calçada, coincidentemente era a mesma do ponto 

de ônibus de sua preferência. 

 “É aqui, é a tal da faixa tátil aqui, é aqui onde eu pego meu transporte”. 

Exclamou comprovando a conclusão da nossa primeira etapa. Perguntado 

então se utilizava o piso tátil como auxílio a sua locomoção, respondeu que 
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fazia uso para se localizar melhor. Ao concluir este percurso, o informante 

comentou que, para alcançar o ônibus certo e não cometer erros, também 

costumava recorrer a ajuda de outras pessoas, que poderia ser, tanto um outro 

usuário do transporte coletivo, ou o comerciante da cigarreira ali próxima. 

 Combinamos dar início ao percurso seguinte, conforme combinado, 

retornaríamos ao IERC por um trecho no qual P6M29Cd não estivesse 

familiarizado, dando preferência a passar em frente a Base Naval. Ao caminhar 

por uma calçada larga em uma das laterais da Rua Ary Parreiras, seguimos em 

direção à Avenida Alexandrino de Alencar. Nas proximidades com a esquina, 

cruzamento com a Rua Ary Parreiras, o colaborador sentiu-se confuso, ficando 

sem condições de definir o rumo a ser tomado e, como não havia outras 

pessoas, com as quais pudesse pedir informações, pediu o nosso apoio 

levando-nos a tomar juntos aquela decisão. 

 Seguimos então por uma calçada estreita em direção a travessia da Rua 

Dr. Luiz Dutra, que foi reconhecida pela movimentação dos carros: “piso tátil... 

nesse caso aqui ele está identificando que se você for para a esquerda, você 

vai de encontro ao asfalto, né, ele está aí como ponto de referência pra você 

não ir pra esquerda”. 

Diante dos momentos de desorientação sentiu-se constrangido a tal 

ponto que indignado exclamou: “essa rua me deixou cego ...não tenho o 

costume de vir por aqui...eita que é garagem!”  Logo após, nos deparamos com 

uma escada com os degraus em balaço que foi confundida com um banco. 

Aquela rua, para P6M29Cd, era arborizada, tornando agradável a 

caminhada, porém a quantidade de obstáculos o deixava inseguro: “como eu já 

tô assim, por dentro aqui eu não faria esse percurso novamente, porque é 

bastante obstáculos mesmo, você não consegue tipo andar, como se deveria, 

mais à vontade, está entendendo? Não pode andar descontraído um pouco, 

porque como você não conhece aqui, não pode dar bobeira”. 
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2. DESENHO 
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3. MAPA SENSORIAL 
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Informações do participante P7M56Cd  

Sexo Masculino 

Idade 56 

Cegueira Adquirida 

Frequenta o entorno Sim 

Tempo de duração do 
trajeto 

Quarenta e dois minutos e dezessete segundos 

Trecho percorrido 

I Do IERC até a loja que comprou embalagens na 

Travessa perpendicular a Rua Presidente 

Quaresma 

 
 

1. PERCURSO ACOMPANHADO 

 

P7M56Cd sugeriu que o percurso fosse feito pelas vias paralelas do 

bairro Alecrim, de preferência, que caminhássemos pela Avenida Coronel 

Estevam e a Rua Amaro Barreto; de forma que se contornasse o quarteirão, 

partindo do IERC, passando em uma loja situada no encontro da Av. Presidente 

Quaresma com a Av. Coronel Estevam e retornando ao Instituto.  

Ao sair do IERC, ele relatou que, na ausência do piso tátil, costuma 

orientar-se pelas paredes e/ou meio-fio, como também ressaltou que, no bairro 

do Alecrim, existem muitos obstáculos nas calçadas, o que impede a livre 

locomoção no passeio público. Falou, também que, desde a última vez que 

havia ido aquele local, há aproximadamente seis meses, a calçada estava 

bastante danificada e já havia percebido que notou que continuava do mesmo 

jeito, inclusive havia muitas de poças d’água causadas pelos buracos e pela 

chuva. Ao chegar no cruzamento, informou que sabia identificar o movimento 

do trânsito, servindo de referência para a travessia: “se você chega no sinal pra 

cruzar e tá silencioso, você vai esperar abrir novamente e fechar de novo, 

porque você não sabe quanto tempo você tem pra atravessar, por segurança 

você deixa abrir, pra depois fechar de novo”. Além disso, informou a dificuldade 

de atravessar em semáforos de três tempos, pela divergência dos carros. 

 Apontou o lava-jato da esquina da Av. Alexandrino de Alencar com a Rua 

Amaro Barreto, reconhecida em razão da experiência com o local associada 
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cheiro característico da cera que era passada nos carros. A partir daí, seguiu 

para a Av. Coronel Estevam, ainda pela Avenida Alexandrino de Alencar. 

Durante a caminhada, citou algumas lojas as quais conhecia, como uma livraria 

e uma floricultura de funerária, porém não soube identificar o acesso a elas, 

pois não havia referência específica; apenas detalhou que a livraria possuía um 

estacionamento recuado e a floricultura um cavalete de propaganda na calçada. 

Perguntado se conseguiria identificar a entrada da livraria, ele informou 

que, geralmente, o espaço entre um carro e outro, no estacionamento, levaria 

ao acesso; além da expectativa de um acesso mais largo na entrada do 

comércio. Então, mostrou-se confuso ao tentar identificar os estabelecimentos, 

não conseguindo localizá-los.  

Questionado como consegue encontrar os estabelecimentos quando os 

procura, sem ter o conhecimento da localização, respondeu: “você vai 

arriscando e vai aproveitando o que tem a seu favor, se tiver alguém andando 

por perto de você, se você escutar algum barulho de passadas, aí você já 

aborda, pergunta ‘Eu tô próximo da loja? Tô próximo da entrada?’”. 

 Ao prosseguir com o percurso, ele perguntou se estava na esquina, uma 

vez que ouvia o som de um carro parado. Entretanto, o congestionamento de 

automóveis atrapalhava, dificultando a identificação do ponto mencionado. 

Pouco mais à frente, constatou a esquina, orientando-se pela mudança na 

movimentação dos carros e da posição de uma loja de colchões com a sua 

calçada inclinada, conforme ele mesmo atestara.  

Durante a caminhada, citou os tipos das lojas com base na sua memória 

anterior. Apontou uma rua estreita, na qual utiliza como parâmetro para o seu 

percurso, devido a pavimentação a paralelepípedo, o que diferencia das vias 

adjacentes. Logo a frente, a calçada estava interditada, momento em que a 

equipe precisou intervir para ajudá-lo a ultrapassar o obstáculo, sendo 

obrigados a invadir a rua “pois é, você tem que tá preparado pra essas coisas, 

porque nunca vai tá... tem os imprevistos, essas obras...”. Quando foi oferecido 

ajuda para retornar a calçada, disse: “pode deixar, não se preocupe não, eu só 

vou ver quando a bengala bater”. 

Detectou uma faixa de pedestres pelas cores contrastantes no piso, 

deduzindo que era a entrada do estacionamento de um supermercado pelo seu 

conhecimento prévio associado ao resíduo visual. Porém, afirmou que se fosse 
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a primeira vez não saberia identificar se seria uma rua ou algum acesso para 

um estabelecimento.  

Quando estava na Rua Presidente Quaresma, se aproximando da loja 

do roteiro, o colaborador encontrou com uma pessoa conhecida, então, pediu 

informação se a loja em que desejava ir estava perto e há quantos 

estabelecimentos do local ele estava. Perguntamos então, caso não 

encontrasse ninguém, como iria identificar a loja. Respondeu então que seria 

arriscando. Daí, entrou em uma loja, e foi informado que não era a que 

procurava, e, ao sair da loja, esbarrou em um obstáculo na calçada. 

 

Figura 6c. Momento em que saiu da loja e esbarrou em um obstáculo na 
calçada 

 

Fonte: Acervo da autora. 

 

P7M56Cd comentou, logo em seguida, que, como as lojas da Rua 

Presidente Quaresma eram parecidas, ficava difícil identificar cada uma. Então, 

sentindo cheiro de doces e reconheceu uma loja que organiza festas. Ao 

chegarmos na loja que ele procurava, foi concluído o primeiro trecho. 

Questionado que percurso faria para retornar ao IERC, ele respondeu que, pela 

Rua Amaro Barreto, paralela à Av. Coronel Estevam, que servira para a nossa 

ida.  

Ao retornarmos, reconheceu pelo cheiro uma loja que vende rapadura, 

localizada na Rua Presidente, informando logo em seguida, que era uma loja 

antiga e que inclusive já havia trabalhado naquela rua. Reconheceu uma 

mudança naquele trecho, afirmando que muitas lojas novas ele não saberia 

identificar.  
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Quando estava passando por um trecho da calçada onde havia vários 

quiosques, foi indagado se identificaria alguma cobertura, tipo marquise. 

Respondeu, então, que o sol favorece, sendo possível perceber a sombra, 

porém não conseguiu identificar a cobertura no momento: “o cego não é divino, 

o ver dele é sentir, perceber, batendo, qualquer coisa”. 

 

Figura 7c. Calçada com obstáculos 

 

Fonte: Acervo da autora. 

 

Reconheceu que estava em um cruzamento pelo movimento contrário 

dos carros. Ademais, reconheceu uma bancada de chá, localizada na esquina 

da Rua Presidente Quaresma com a Rua Amaro Barreto, que lhe serve de 

referência, por ser antiga e conhecida dele. Citou uma farmácia situada na 

esquina oposta daquelas mesmas ruas. Explicou mais uma vez que reconhece 

os locais de travessia pelo efeito sonoro produzido pelos carros, o que facilita a 

sua travessia com segurança. Inteirou que, seguindo pela Rua Amaro Barreto, 

voltaria para o cruzamento inicial da Av. Alexandrino de Alencar, próximo ao 

IERC.  

Indagado sobre os tipos de comércios localizados ao longo da Rua 

Amaro Barreto, P7M56Cd sabia que era a área comercial, no entanto, não 

conseguia identificar as lojas. Com tudo isso, sentiu cheiro de perfume e 

perguntou se havia alguma perfumaria por ali, o que não havia. Articulou que 

havia uma livraria, mas já havia passado pelo local, sem o reconhecimento. 

Esclareceu que sempre pede ajuda e pergunta se está próximo da loja em que 

almeja, buscando sempre informações.  

Ao aproximar-se da Avenida. Alexandrino de Alencar foi possível 
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perceber um desnível bastante acentuado na calçada “você vê que uma coisa 

dessa ela podia ser menos agressiva, né? Uma lombada pra pedestre!”.  

 

Figura 8c. Momento em que encontrou um desnível acentuado na calçada da Rua Amaro 
Barreto 

 

Fonte: Acervo da autora. 

Então, chegou novamente na esquina do lava-jato, identificado no início 

do percurso, no encontro da Rua Amaro Barreto com a Av. Alexandrino de 

Alencar. Novamente, aguardou o movimento dos carros para identificar o 

momento da travessia no cruzamento de forma segura, embora não haja 

correspondência da travessia com o canteiro central e as calçadas.  

 

Figura 9c. Momento da travessia na esquina da Av. Alexandrino de Alencar com Rua Amaro 
Barreto 

 

Fonte: Acervo da autora. 
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O colaborador, em determinados momentos, mostrou desconforto com 

ajuda guiada e maior confiança com o toque da bengala para identificar os 

obstáculos: “Sempre que você for orientar um deficiente, você orienta falando 

‘direita, esquerda, pra frente pra trás’, tem muita gente que fala ‘pra aqui, pra ali, 

pra acolá’ aí não existe”. Então, chegou novamente ao IERC, finalizando o 

último trecho do passeio, onde identificou o portão de entrada pela voz das 

pessoas na recepção, além de perceber a presença dos carros no 

estacionamento. 
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2. DESENHO 
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3. MAPA SENSORIAL 

 



䐀伀唀吀䄀刀䄀一䐀䄀㨀

伀刀䤀䔀吀䄀䐀伀刀䄀㨀

䄀匀匀唀一吀伀㨀

倀刀䄀一䌀䠀䄀㨀

唀一䤀嘀䔀刀匀䤀䐀䄀䐀䔀 䘀䔀䐀䔀刀䄀䰀 䐀伀 刀䤀伀 䜀刀䄀一䐀䔀 䐀伀 一伀刀吀䔀

倀刀伀䜀刀䄀䴀䐀䔀 倀팀匀ⴀ䜀刀䄀䐀唀䄀윀쌀伀 䔀䴀 䄀刀儀唀䤀吀䔀吀唀刀䄀 䔀 唀刀䈀䄀一䤀匀䴀伀

倀䄀刀吀䤀䌀䤀倀䄀一吀䔀㨀

䄀 瘀椀瘀渀挀椀愀 攀猀瀀愀挀椀愀氀 搀漀猀 挀攀最漀猀 挀漀洀漀 戀愀猀攀 
瀀愀爀愀 愀 挀漀洀瀀爀攀攀渀猀漀 猀攀渀猀瘀攀氀 搀愀 挀椀搀愀搀攀

䴀唀䤀吀伀 䴀䄀䤀匀 儀唀䔀 伀 䔀匀䌀唀刀伀㨀

䜀䤀伀刀䐀䄀一䄀 䌀䠀䄀嘀䔀匀 䌀䄀䰀䄀䐀伀 吀䤀䴀䔀一䤀

䜀䰀䔀䤀䌀䔀 䄀娀䄀䴀䈀唀䨀䄀 䔀䰀䄀䰀䤀

䴀䄀倀䄀 匀䔀一匀伀刀䤀䄀䰀 

吀琀椀氀
爀攀挀漀渀栀攀挀椀搀漀 
瀀攀氀愀猀 洀漀猀

吀琀椀氀 爀攀挀漀渀栀攀挀椀搀漀 瀀攀氀漀猀 瀀猀

䄀甀搀椀琀椀瘀漀

伀氀昀愀琀椀瘀愀

吀琀椀氀 椀渀搀椀挀愀搀漀 瀀漀爀 挀漀爀爀攀渀琀攀 
搀攀 愀爀 攀 琀攀洀瀀攀爀愀琀甀爀愀

䔀猀挀愀氀愀 䜀爀昀椀挀愀

　            㔀          　          㔀

吀刀䔀䌀䠀伀 唀刀䈀䄀一伀
倀䔀刀䌀伀刀刀䤀䐀伀
䔀猀挀愀氀愀 䜀爀昀椀挀愀

　             㔀　          　　       㔀　   

䰀䔀䜀䔀一䐀䄀

吀爀攀挀栀漀 䘀愀洀椀氀椀愀爀

吀爀攀挀栀漀 一漀 䘀愀洀椀氀椀愀爀

倀㜀㔀㘀䌀搀

䴀䄀倀䄀 匀䔀一匀伀刀䤀䄀䰀 ⴀ 倀㜀䴀㔀㘀䌀搀

　㜀⼀㈀



247 

 

 

Informações do participante P8M26Cg 

Sexo Masculino 

Idade 26 

Cegueira Congênita 

Frequenta o entorno Não 

Tempo de duração do 
trajeto 

Quarenta e três minutos 

Trecho percorrido 

i. Do IERC até a parada de ônibus que 

dispõem de semáforo sonoro, localizada na 

Av. Coronel Estevão (caminho não familiar); 

ii. Da parada da Avenida Coronel Estevão até a 

igreja São Pedro (caminho não familiar); 

 

 

1. PERCURSO COMENTADO 

 

Ao preferir iniciar a caminhada seguindo pela esquerda, P8M26Cg 

justificou: “aqui eu ia presumir que é pra lá, porque pra lá que tão indo os 

carros, carros vindo, tão freando ali e tal”.  

Ao recorrer a uma transeunte que se encontrava na calçada, perguntou 

onde ficava o semáforo sonoro. Inseguro diante da resposta evasiva da moça, 

insistiu: “o sonoro”?  

Naquele trecho, havia uma razoável movimentação popular, no entanto, 

não havia ponto de ônibus. Ciente disso, o informante comentou que preferia 

locomover-se pela guia do centro da calçada, na tentativa de evitar chocar-se 

com outras pessoas.  

Orientado pelos movimentação dos automóveis que trafegavam nos dois 

sentidos, identificou o cruzamento da Avenida Alexandrino de Alencar, 

revelando que identificava pela sua experiência. O semáforo sonoro ficava 

naquele local, porém ao se posicionar diante do equipamento, não conseguiu 

acioná-lo, resolvendo então aventurar a travessia de qualquer maneira: 

 O normal mesmo seria atravessar aqui, eu não ia nem 
perguntar não, porque dá pra perceber que a faixa é mais ou 
menos por aqui. Deu pra ouvir o passo de alguém vindo pra cá, 
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o carro parou aqui, entendeu? Ai tipo essa distância mais ou 
menos eu saberia. 
 

Diante de um muro recuado, tentamos avaliar as impressões de 

P8M26Cg a respeito daquela irregularidade: “fico tentando interpretar se é um 

cruzamento, ou se dá pra seguir reto se é tipo só um estacionamento, 

entendeu”. Interrogamos então como ele identificava a porta de entrada?  “Teria 

que ir até ali”.  

Indeciso ainda a respeito do seu rumo até a igreja de São Pedro, 

recorreu novamente a alguém que se aproximava, e como a resposta da 

transeunte foi bastante evasiva, apelou: “quantos cruzamentos tem pra lá?”  

  Ao perceber que não satisfizera ao questionamento que lhe fora 

atribuído, a moça tentou ser mais clara, citando como referência um posto de 

gasolina e, mesmo assim, não conseguiu esclarecer devidamente. 

O volume alto de uma televisão instalada serviu de referência para que 

ele identificasse a lanchonete: “Quando tem algum barulho de televisão já acho 

que tem alguma coisa de comida”. 

Semelhante aos outros informantes diante do prédio da escola, as vozes 

dos alunos caracterizaram o tipo de serviço ali prestado, levando P8M26Cg a 

afirmar que ali havia alunos e professores. 

Inseguro com relação a distância entre o local em que estávamos e a 

igreja, ele ficou satisfeito ao perguntar a um transeunte e constatou que estava 

no rumo certo. 

Na calçada do posto de gasolina, tentamos avaliar se ele estava ciente 

do local onde estava, “parece que é o tal do posto porque o piso aqui tá bem 

lisinho”. Experimentou com a planta dos pês, e de repente, passou a promover 

uma varredura com sua bengala, o que facilitou a identificação do contraste 

entre as texturas do piso, onde uma era a paralelepípedo e a outra cimentada. 

“Não tenho o costume de ir à igreja católica, por isso, não sei como é a 

entrada direito”, comentou durante a caminhada em uma das calçadas da Av. 

Fonseca e Silva, aparentando não saber indicar onde ficava a igreja de São 

Pedro. Consciente disso, apelou para alguém que passava ao seu lado, que 

apontou: “É ali, é aqui, é de frente”. 

Sem se dar conta do perigo que corria, diante dos veículos que 

trafegavam na Rua Tocantins P8M26Cg decidiu atravessá-la novamente. 
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Angustiados com aquela atitude, resolvemos interrogá-lo a respeito da sua 

segurança:  

Não percebi que tem fluxo não, tô indo embora, acho que a 
mesma ruazinha que agora, dá pra passar de boa, que não tem 
barulho de nada, entendeu? Agora se vier carro de rico que 
não faz barulho!  Risos... por isso que gosto de carro de pobre 
que vem dizendo lá de longe. 
 

Encerrada a primeira etapa da experiência na calçada da igreja, 

sugerimos então que nos direcionássemos ao semáforo sonoro. Seguindo a 

opção determinada pelo colaborador, retornamos a Av. Fonseca e Silva, a 

mesma em que fizéramos o percurso para chegar onde estávamos.  

Ao se aproximar do posto de gasolina, tateou com a bengala para 

explorar o local. Revelou, então, que podia ouvir o barulho de veículos oriundos 

da lateral: “é tipo um barulho de carro, mas não vem, ou tô doido”. O barulho 

mencionado por ele era proveniente da Av. Coronel Estevam, via paralela com 

a Avenida Fonseca e Silva 

Ao seguir em direção a Av. Coronel Estevam, logo reconhecera que não 

estávamos retornando pela Av. Fonseca e Silva, mesmo trecho pelo qual 

viéramos, e exclamou: “Aqui não estou mais voltando não viu, se quisesse 

voltar, voltava por ali, tô procurando o sinal sonoro”.  

A ausência de pessoas que pudesse informar o local do sinal sonoro 

provocou em P8M26Cg alguns sinais de estresse, estimulando uma maior 

desorientação: “Por aqui tá ruim, tem menos gente ainda. Vou voltar pra aquela 

rua mesmo, é mais movimentada, eu não sei nem pra onde eu tô indo, você 

quer que eu vá atrás desse sinal sonoro mesmo?”. Cientes daquela situação, 

colocamo-nos em seu auxílio afirmando que estávamos bem próximos ao local. 

Ao caminhar ainda pela Avenida. Coronel Estevam, identificou o 

cruzamento com a Travessa 2 de Novembro, reconhecendo que estávamos em 

uma rua paralela a que havíamos percorrido. Por reconhecer, mais uma vez, a 

dificuldade em encontrar alguém que pudesse fornecer alguma pista a respeito 

do local do semáforo, confirmava-se o fato de que as poucas pessoas 

encontradas eram totalmente desprovidas de tal conhecimento: “Ninguém vai 

saber não, porque isso ai nem cego usa direito que dirá o pessoal que enxerga, 

entendeu?”, comentou exasperado.  

Ao encontrar, de repente, alguém para prestar a informação desejada, 
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logo em seguida, aproximamo-nos do dispositivo e, ali chegando, o colaborador 

manifestou-se indignado, afirmando que, para quem não conhece, jamais teria 

como encontrá-lo. Na sua opinião, é inviável a pessoa sair verificando poste 

por poste, tampouco gostaria de ficar interrompendo os transeuntes para fazer 

perguntas, já que isso, para ele, era algo bastante cansativo. Como 

complemento do cenário de indignação, ao tatear o dispositivo, avaliou-o de 

forma negativa, tendo em vista a péssima transmissão da mensagem 

Para finalizar, sugerimos que nos levasse de volta até o ponto de partida, 

o IERC, tendo o colaborador optado por caminhar sobre a calçada do posto. 

Para constatar mais uma vez se sabia onde estava, indagamos se reconhecia 

alguma coisa naquele trecho, ao que respondeu: “tá com cara por causa da 

sombra, mas agora nem lembro mais não, nesse vuco vuco todinho, mas dá 

também, eu acho, porque vim dessa mesma direção”. 

Após alguns minutos, tentou saber de uns transeuntes a localização do 

IERC, e ao nos dirigirmos ao local P8M26Cg ia apontando os locais nos quais 

passáramos anteriormente, como, por exemplo, a lanchonete da esquina da 

Travessa 2 de Novembro e a Escola Estadual Padre Miguelinho, chegando por 

fim ao local desejado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



251 

 

2. DESENHO 

 

Desenho representando a volta ao IERC 

 

Desenho representando a volta ao IERC 
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3. MAPA SENSORIAL 
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Informações do participante P9M25Cg 

Sexo Masculino 

Idade 25  

Cegueira Congênita 

Frequenta o entorno Não 

Tempo de duração do 
trajeto 

Cinquenta minutos e cinquenta e seis segundos 

Trecho percorrido 

i. Do IERC até a parada de ônibus que 

dispõem de semáforo sonoro, localizada na 

Av. Coronel Estevão (caminho não familiar); 

ii. Da parada da Avenida Coronel Estevão até a 

igreja São Pedro (caminho não familiar); 

 
 

1. PERCURSO COMENTADO 

 

Antes de iniciarmos a nossa jornada, P9M25Cg dirigiu-se a um passante 

a fim de pedir informações a respeito de como alcançar o sinal sonoro, primeira 

meta prevista em nossa rota. A partir de então, passou a explorar a calçada, na 

tentativa de adquirir referenciais, percebendo em seguida que “essa calçada é 

meio rente com a rua né? aqui já é o fim dela né?” 

Ao seguir pela calçada da Avenida. Fonseca e Silva, apontou para uma 

marquise, justificando que a percebera pela alteração da sonorização do 

ambiente “a voz, o eco fica mais preso, eu consigo ter uma noção maior 

olhando para cima, assim, é como se a voz batesse e voltasse entendeu? Dá 

pra ver essa dimensão um pouquinho”.  

 A descontinuidade das edificações que compunham a vila residencial o 

deixou em dúvida: “fez a curva né?”. Em seguida, falou sobre o poste que o 

reconhecera devido o eco: “o vento para de vir naquela direção que tem esse 

obstáculo né”. 

Com relação a sua caminhada e acompanhando a guia da calçada, o 

colaborador entende que é uma forma de levar o sujeito a adquirir noções 

relacionadas ao leito carroçável evitando, assim, a exposição ao movimento 

dos veículos. Mais adiante, percebendo o risco de engalfinhar-se nos galhos de 
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uma árvore mudou a rota. 

A identificação de um trailer instalado próximo ao muro de uma 

edificação ocorreu devido o som abafado gerado pelo espaço entre os dois 

equipamentos, segundo comentou, P9M25Cg. Logo em seguida, reconheceu 

pelo movimento e pelas vozes dos alunos onde ficava a escola. 

Após andar um pouco mais, ainda pela Avenida Fonseca e Silva o 

colaborador entendeu que já haviam caminhado o suficiente para alcançar o 

destino desejado, e contrariado com as condições da calçada, comentou: “É 

bem ruim pra andar. Esses buracos dá (sic) muita insegurança. Porque impede 

que eu ande um pouco mais rápido, porque qualquer coisa eu penso que é um 

batente é alguma coisa que eu posso me machucar”. Foi então que também 

chamou a atenção para a quantidade de mato esparramado nas calçadas: “é 

ruim porque atrapalha”. 

Mais adiante, já no cruzamento com a Travessa 2 de Novembro 

comentou que se tratava de um espaço amplo, no qual o som adquiria uma 

maior dispersão. Diante de uma cigarreira, dirigiu-se ao comerciante a fim de 

pedir informações a respeito da localização do sinal sonoro e, ao ser indagado 

por nós como se dera o reconhecimento da cigarreira, respondeu: “as 

cigarreiras vão criando cheiros e barulhos particulares”. 

Inicialmente, na chegada ao semáforo, não conseguiu detectá-lo, uma 

vez que passou junto ao elemento, tocou com a bengala contudo não o 

reconheceu. Depois de informado pela equipe e já posicionado diante do 

equipamento, P9M25Cg conseguiu manuseá-lo e acioná-lo. No entanto, fez 

sérias restrições àquele aparelho, esclarecendo, portanto que não haveria a 

menor possibilidade de uma pessoa cega reconhecê-lo, uma vez que, tal qual 

ocorrera com os similares anteriormente utilizados por ele em outras cidades, 

este também deveria estar munido de um sistema de informações permanente 

capaz de orientar o deficiente. Este fato encerrou a primeira etapa da 

experiência, de onde seguimos em direção a Igreja de São Pedro. 

Ao se encontrar novamente diante da cigarreira na qual P9M25Cg, 

perguntou durante a nossa ida, em que direção ficava o sinal sonoro, o 

comerciante foi procurado para orientá-lo sobre a localização da Igreja de São 

Pedro. Posteriormente, ficou desorientado com relação ao alinhamento da 

calçada reconhecendo, porém, a diferença entre os pisos. 
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 Ao longo do caminho, enquanto percorríamos as calçadas da Travessa 2 

de Novembro, quando, aparentemente inseguro revelou que teria dificuldades 

para enfrentar a travessia, a começar pela a faixa de pedestres, motivo pelo 

qual optou por pedir o apoio da equipe. Ao se aproximar da Avenida Fonseca e 

Silva, decidiu por dobrar a esquerda e perto de fazer uma nova travessia, 

tomou a iniciativa de se comunicar com algum transeunte que se 

disponibilizasse a lhe prestar a ajuda necessária àquela ação. A pessoa que o 

auxiliou, sem qualquer noção a respeito de como, levou-o para o lado oposto 

ao pretendido e, também, não soube ensinar onde ficava a Igreja de São Pedro. 

Foi a equipe, portanto que, sentindo o problema, resolveu questioná-lo, 

constatando de imediato que, consciente do equívoco, P9M25Cg traçara uma 

nova rota, na qual estaria voltando ao IERC, onde, decerto, encontraria 

pessoas aptas a fornecer dados que o levasse ao destino pretendido. “É tanto 

barulho que atrapalha a percepção de escutar pessoas se aproximando”, 

exclamou durante o percurso. 

 Nos direcionávamos, então, para a igreja, quando, ao se deparar com 

uma senhora que se encontrava defronte a sua própria casa, o colaborador, 

dirigindo-se a ela, pediu informações e que o conduzisse até a igreja. Ela, 

imediatamente, o atendeu dirigindo-se inicialmente a travessia de pedestres e 

depois ao destino solicitado. 

A equipe sugeriu então que retornássemos ao IERC, sendo que o 

colaborador alegou não ter condições de conduzir o caminho de volta: “do sinal 

sonoro para o IERC teria mais, que eu fui mais numa linha reta.” O mapa da ida 

até a igreja fora articulado por ele com excessiva quantidade de travessias, o 

que lhe provocou séria desorientação, aumentando a dificuldade para mapear o 

espaço percorrido. 

Após conversarmos, foi iniciada a caminhada de volta ao IERC, fase 

final do percurso. Nos encontrávamos sobre a calçada lateral da igreja, quando 

P9M25Cg, aproximando-se da parede/muro indagou se ele era muito baixo, 

ficou parado ali por alguns instantes e logo em seguida comentou que a grade 

que era colocada sobre a parede tornava-se imperceptível:   

fui ver se esse muro era um pouco mais baixo por conta 
justamente  da audição, que aqui eu percebo que há uma 
coisa mais maciça e aqui não tem nada, tava meio que, eu sei 
que tem a grade, mas a grade fica um pouco imperceptível, se 
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eu me aproximar mais eu vou sentir que é para parar. A 
percepção dela, por ela ser vazada é menor do que o concreto. 
 

As condições precárias do piso da calçada do posto de gasolina o 

fizeram comentar que se encontrava “muito acidentado”. Logo em seguida, 

aproximando da divisa do lote, com a bengala tocou em um carro e logo 

perguntou se era um estacionamento. Finalmente, chegamos de volta ao IERC 

que for identificado pelo estacionamento de carros a sua frente. 
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2. DESENHO 
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3. MAPA SENSORIAL 
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Informações do participante P10M69Cd 

Sexo Masculino 

Idade 69 

Cegueira Adquirida 

Frequenta o entorno Não 

Tempo de duração do 
trajeto 

Trinta e sete minutos e quatorze segundos 

Trecho percorrido 

i. Do IERC até a parada de ônibus que 

dispõem de semáforo sonoro, localizada na 

Av. Coronel Estevão (caminho familiar); 

ii. Da parada da Avenida Coronel Estevão até a 

igreja São Pedro (caminho  não familiar),  

i.  

 

 

 

 

1.PERCURSO COMENTADO 

Ao sair do IERC, P10M69Cd seguiu pela calçada, citando os 

estabelecimentos pelos quais ia passando. Sem demora, identificou a padaria 

pelo cheiro do pão e em razão do conhecimento prévio. Comentou, logo em 

seguida, que há algum tempo, havia uma rampa na calçada para o acesso a 

padaria, na qual posteriormente havia sido consertada – retirada do passeio 

público e o desnível vencido dentro do lote. 

Adiante, identificou a cigarreira localizada na calçada do Instituto Padre 

Miguelinho, bem como uma rampa com corrimão que davam acesso a uma 

edificação. Posteriormente, localizou um mercadinho e a lanchonete devido a 

uma cesta com frutas colocadas na calçada “eu mesmo já achei várias vezes 

errado aquilo ali, entendeu? O estabelecimento tem que botar mercadoria 

dentro do estabelecimento. Aí uma cesta ali, se um cego vier se baseando na 

parede, vai derrubar aquela cesta de fruta”.  
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Figura 10c. Momento que localizou a cesta de frutas na calçada 

 

Fonte: Acervo da autora. 

 

Na sequência, conseguiu assinalar o bar da esquina da Rua Fonseca e 

Silva com a Travessa Dois de Novembro, tanto por conhecimento prévio do 

local, quanto pela visualização do contraste do meio fio com a rua, já que 

possuía algum resíduo visual. Também por este meio, percebeu um toldo, que 

foi associado a uma cigarreira na esquina da Travessa Dois de Novembro com 

a Av. Coronel Estevam. 

Seguiu então para a Av. Coronel Estevam, onde está localizado o 

semáforo sonoro, e fez comentários acerca da cooperativa de crédito, onde 

carros e motos estacionados não permitem a circulação na calçada, tendo, 

muitas vezes, que disputar espaço com os veículos na via carroçável. 

 
Figura 11c. Carros estacionados na calçada 

 

Fonte: Acervo da autora. 
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Em seguida, localizou o semáforo sonoro, ao poder distinguir o contraste 

da faixa de pedestres, pelo resíduo visual ainda presente. Houve reclamação 

da mensagem dita no sinal sonoro, na qual pede para aguardar o sinal verde:  

 
Agora eu vou procurar o sinal verde, se é para ali ou se é 
para cá. Ele me deixou confuso. ‘Aguarde o sinal verde, 
respeite a sinalização’ então eu acho muito mais fácil 
aguardar aqui vendo quando os carros param que eu 
ainda vejo um vulto dos carros porque se eu for 
atravessar aqui, como eu vou saber que o sinal está verde? 
Não vou saber nunca! 
 

Ao finalizar o primeiro trecho, caíra uma chuva, sendo necessário 

interromper o percurso e aguardar um pouco para dar seguimento a segunda 

etapa. Ao retornarmos, seguimos em direção ao segundo trecho, definido no 

encontro da Igreja São Pedro. Mesmo sem haver a faixa de pedestres, o 

colaborador conseguiu fazer a travessia por conhecimento prévio: “muitos 

lugares eu conheço porque eu já conhecia 20 ou 30 anos atrás e eu ainda me 

lembro. Nunca mudou esse posto”. 

 Ao dar continuidade a tarefa, identificou a calçada da lateral da igreja, 

porém informou que não possui o hábito de frequentar aquele local. Além disso, 

percebeu calçadas danificadas e com obstáculos. Durante o percurso foi 

perguntado se reconhecia os locais com cobertura, e a resposta foi positiva, 

pois o resíduo da visão oferece condições para que diferencie o local com luz 

natural e o local com sombra, “uma coisa que me ajuda muito, eu tenho muita 

coisa na minha mente”. 

Prosseguindo a caminhada identificou, por meio do contraste de cor a 

faixa para travessia de pedestres em frente ao Colégio das Neves, esboçando 

o comentário: “me ajuda muito quando os governantes resolvem pintar até os 

meios fios, aí me ajuda muito, aí quando essa faixa tá toda preta eu me perco”. 

Logo em seguida, chegou a Rua Tocantins, onde está localizada a frente da 

Igreja São Pedro, finalizando assim, o segundo trecho. 

Perguntado se durante as suas caminhadas prefere andar próximo ao 

muro da edificação ou alinhado ao meio fio, então respondeu que prefere andar 

pelo meio da calçada ou pela parede por questão de segurança, pois não corre 

risco de a bengala cair. Comentou também que, algumas vezes, quando há 
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piso tátil de alerta na continuidade da calçada, a péssima instalação confunde 

e/ou não leva ao local certo. 

Quando chegou novamente próximo ao Instituto Padre Miguelinho, optou 

por fazer a travessia novamente em direção ao ponto de ônibus. Ressaltou 

ainda que, algumas vezes, quando há piso tátil de alerta na continuidade da 

calçada, a má instalação confunde e/ou não leva ao local certo, bem como 

mostrou a aplicação do piso tátil na calçada que serviu para direcioná-lo até a 

uma placa de sinalização e, depois, falou: “confiar no piso tátil eu confio, agora 

eu não confio em quem colocou”. Mostrou onde havia dificuldade causada 

pelas raízes das árvores expostas na calçada, além de citar as dificuldades 

provocadas pelo lixo sobre a calçada que atrapalham o fluxo. 

 
Figura 12c. Calçada com piso danificado 

 

Fonte: Acervo da autora. 

 

Em seguida, localizou novamente a faixa para fazer uma nova travessia. 

No entanto, como não há rebaixamento de guia para a travessia, ficou difícil o 

acesso, ao que comentou: “você imaginou um cadeirante vindo por onde a 

gente veio, um cadeirante para passar naquele poste e para descer pra faixa? 

Eu muitas vezes não penso só em mim não, eu ainda posso desviar, e o 

cadeirante? Por onde ele vai?”. Além disso, acrescentou que confia em realizar 

a travessia da via quando ouve os carros pararem. 
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Figura 13c. Faixa de pedestre sem rebaixamento de guia associada 

 

Fonte: Acervo da autora. 

Após realizar a travessia, voltou em direção ao IERC e seguiu pelo 

passeio público. Ao chegar na calçada do IERC detectou com a bengala um 

carro estacionado sobre a faixa livre para pedestres o que dificultou o percurso, 

e, mesmo assim, rapidamente localizou o portão de acesso principal finalizando 

o último trecho. 

 

Figura 14c. Carro avançando na calçada do IERC. 

 

Fonte: Acervo da autora. 
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2. DESENHO 
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3.MAPA SENSORIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



䐀伀唀吀䄀刀䄀一䐀䄀㨀

伀刀䤀䔀吀䄀䐀伀刀䄀㨀

䄀匀匀唀一吀伀㨀

倀刀䄀一䌀䠀䄀㨀

唀一䤀嘀䔀刀匀䤀䐀䄀䐀䔀 䘀䔀䐀䔀刀䄀䰀 䐀伀 刀䤀伀 䜀刀䄀一䐀䔀 䐀伀 一伀刀吀䔀

倀刀伀䜀刀䄀䴀䐀䔀 倀팀匀ⴀ䜀刀䄀䐀唀䄀윀쌀伀 䔀䴀 䄀刀儀唀䤀吀䔀吀唀刀䄀 䔀 唀刀䈀䄀一䤀匀䴀伀

倀䄀刀吀䤀䌀䤀倀䄀一吀䔀㨀

䄀 瘀椀瘀渀挀椀愀 攀猀瀀愀挀椀愀氀 搀漀猀 挀攀最漀猀 挀漀洀漀 戀愀猀攀 
瀀愀爀愀 愀 挀漀洀瀀爀攀攀渀猀漀 猀攀渀猀瘀攀氀 搀愀 挀椀搀愀搀攀

䴀唀䤀吀伀 䴀䄀䤀匀 儀唀䔀 伀 䔀匀䌀唀刀伀㨀

䜀䤀伀刀䐀䄀一䄀 䌀䠀䄀嘀䔀匀 䌀䄀䰀䄀䐀伀 吀䤀䴀䔀一䤀

䜀䰀䔀䤀䌀䔀 䄀娀䄀䴀䈀唀䨀䄀 䔀䰀䄀䰀䤀

䴀䄀倀䄀 匀䔀一匀伀刀䤀䄀䰀 

䰀䔀䜀䔀一䐀䄀

吀琀椀氀
爀攀挀漀渀栀攀挀椀搀漀 
瀀攀氀愀猀 洀漀猀

吀琀椀氀 爀攀挀漀渀栀攀挀椀搀漀 瀀攀氀漀猀 瀀猀

䄀甀搀椀琀椀瘀漀

伀氀昀愀琀椀瘀愀

吀琀椀氀 椀渀搀椀挀愀搀漀 瀀漀爀 挀漀爀爀攀渀琀攀 
搀攀 愀爀 攀 琀攀洀瀀攀爀愀琀甀爀愀

䔀猀挀愀氀愀 䜀爀昀椀挀愀

　            㔀          　          㔀

吀刀䔀䌀䠀伀 唀刀䈀䄀一伀
倀䔀刀䌀伀刀刀䤀䐀伀
䔀猀挀愀氀愀 䜀爀昀椀挀愀

　             㔀　          　　       㔀　   

䰀䔀䜀䔀一䐀䄀

吀爀攀挀栀漀 䘀愀洀椀氀椀愀爀

吀爀攀挀栀漀 一漀 䘀愀洀椀氀椀愀爀

倀　䴀㘀㤀䌀搀

䴀䄀倀䄀 匀䔀一匀伀刀䤀䄀䰀 ⴀ 倀　䴀㘀㤀䌀搀

　⼀㈀



266 

 

Informações do participante P11F49Cd 

Sexo Feminino 

Idade 49 

Cegueira Adquirida 

Frequenta o entorno 18 anos que não frequentava o local 

Tempo de duração do 
trajeto 

Quarenta e dois minutos e trinta segundos 

Trecho percorrido 

i. Do IERC até a parada de ônibus que 

dispõem de semáforo sonoro, localizada na 

Av. Coronel Estevão (caminho familiar); 

ii. Da parada da Avenida Coronel Estevão até a 

igreja São Pedro (caminho não familiar); 

i.  
 

1. PERCURSO COMENTADO 

 

Para iniciarmos a nossa jornada, ainda na calçada do IERC, P11F49Cd 

optou por seguir contornando a traseira de alguns carros que se encontravam 

estacionados na calçada. A irregularidade da obra, estreita e totalmente fora 

dos padrões fez com que ela se chocasse contra alguns carros, ficando meio 

desnorteada e, em razão disso, solicitou a nossa ajuda. Mais angustiada e 

apressada em afastar-se ficou, quando, um curioso que passava aproximou-se 

fazendo perguntas que nada tinham a ver com a nossa experiência. 

Em seguida, conseguiu identificar o local da padaria por meio do cheiro 

de pão, sendo que, ao passarmos diante das outras lojas não conseguiu 

identifica-las 

Por diversas vezes, como forma de justificar a sua insegurança e a falta 

de habilidade para o reconhecimento o espaço, afirmou que não costumava 

frequentar aquele local. Cercada de dúvidas com relação a existência ou não 

de uma cigarreira naquele local, de imediato, antecipou-se em dizer que não 

havia o equipamento na época em que frequentava o IERC.  

Diante da Escola Estadual Padre Miguelinho, com relação ao seu 

reconhecimento, a informante exclamou: “como tá silêncio é mais difícil, mas se 

tivesse no período de aula sim”. O período era de férias escolares, portanto, 
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com o prédio fechado não havia o barulho característico das vozes dos alunos, 

no entanto, para situar-se, ela calculou o tempo. Já o portão de acesso foi 

reconhecido devido a corrente de ar, a respeito da qual comentou: “porque tá 

vazado, não tem nada”. Logo em seguida acrescentou: “a escola tá é bonita, 

com planta na frente!”. 

Ao seguir junto ao limite do lote, nos deparamos com uma edificação em 

obras, cujo material – cimento e pedras – criavam barreiras, impedindo a 

circulação de qualquer transeunte, o que nos obrigou a advertir e a guiar 

lP11F49C no sentido de evitar maiores danos. 

O mostruário de metal que expõe os produtos da loja em cima da 

calçada é mais uma barreira física, com a qual a colaboradora se chocou. 

Constrangida comentou: “Aqui era pra ser bem acessível porque é um 

ambiente que passa muita gente, muito deficiente e pensando no dia a dia 

também senhora e senhor, jovem, que aqui é um comércio né, mas é bem 

difícil de passar”.  A passagem diante da garagem de uma residência levou-a a 

reconhecê-la em razão da rampa que servem para os carros subirem a calçada 

e entrar na garagem. 

“Tá muito mudado aqui, muito mudado. Quando eu andava aqui passava 

bem rápido, agora não”, falou lembrando o longo tempo que passara sem 

visitar o local. 

No cruzamento com a Travessa 2 de Novembro, procurou junto a equipe 

a referência de um antigo restaurante localizado na esquina da rua que, para 

ela, indicava proximidade com o sinal sonoro. Confirmada a presença não de 

um restaurante, mas de um bar, logo afirmou que deveríamos dobrar a direita. 

Depois, recorrendo a sua memória antiga, constatou que se tratava do mesmo 

bar, em local voltado para a Avenida Fonseca e Silva e que, de lá, dava para 

ouvir o mesmo som oriundos das duas aberturas. O bar possui duas portas, 

uma voltada para a citada avenida e a outra para a Travessa 2 de Novembro. 

Durante a passagem por algumas lojas, conseguiu identificar uma loja 

de confecções pelos indícios do tecido e a lanchonete pelo aroma do café. 

Como a sua ultima indicação não correspondera ao que verdadeiramente se 

tratava, resolvemos averiguar, ficando constatado que o cheiro de café 

percebido por ela e atribuído a uma casa de lanches encontrava-se 

disseminado no espaço, uma vez que algum cliente acabara de tomar a bebida 
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 Tinha em sua memória a existência de uma papelaria instalada naquele 

trecho e como, talvez lhe servisse de referência para o alcance do sinal sonoro, 

indagou-nos se ainda estava lá.  

 Ao compreender já haver andado bastante, comentou que era o 

momento de realizar a travessia, no entanto mostrou-se desorientada com 

relação ao sentido que deveria tomar, provocando em nós o desejo de saber se 

ela estava orientada, sabendo exatamente onde estávamos. A informante 

estava orientada sim, com relação a saber que se tratava das proximidades do 

sinal sonoro, no entanto não tinha conhecimento que estava bem próximo a 

Avenida Coronel Estevam, rua em que está instalado o semáforo. 

“É pra chegar na esquina e não tô conseguindo chegar, tá próximo a 

esquina daqui?”, indagou. Após alguns passos, identificou a esquina pela 

corrente de vento e pela descontinuidade do muro. 

Sugerimos, então, que atravessássemos a Coronel Estevam no sentido 

de alcançarmos o sinal sonoro. Nesse momento, P11F49C informou que, 

quando frequentava o IERC, a loja da esquina era um referencial para que ela 

pudesse programar a sua mobilidade e, em seguida, concluímos o primeiro 

percurso. 

 Após decidirmos que seguiríamos até a Igreja de São Pedro, a 

colaboradora chamou a atenção para o fato de jamais haver visitado aquele 

templo e que não achava fácil conseguir ajuda de alguém para informá-la, uma 

vez que a presença da equipe intimidava os estranhos que passavam e que 

poderiam dar informações. 

 Mesmo assim, resolveu pedir informações a um passante que se 

aproximava, obtendo dele orientações nada condizentes com as necessidades 

de uma pessoa cega. Despreparada para aquele tipo de comunicação, cabe 

ressaltar que as pessoas que utilizam a visão, apesar de enxergarem, não 

conseguem “ver” as necessidades de um cego, tampouco dominam a sua 

linguagem, utilizando muitas vezes expressões indicadas para quem tem o 

órgão da visão. 

 Apesar da dificuldade enfrentada, decidiu prosseguir, efetuando, logo em 

seguida, a travessia da Travessa 2 de Novembro, contudo, como o local não 

oferecia qualquer segurança, optou por nos pedir ajuda outra vez. 

 Ao chegar no Posto de Gasolina, deparamo-nos com uma corda que 
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servia de limite entre este e a via pública. Colocada ali de modo inadequado, 

serviu para provocar um tombo na informante. Apesar do constrangimento, 

reconheceu por meio da planta dos pês a diferença entre os pisos, um a 

paralelepípedo e o outro cimentado, para revelar em seguida que estava 

convencida que conseguiríamos alcançar o local planejado. Alegou, ainda, que 

a ausência da calçada dificultava a mobilidade do pedestre, ocasionando 

insegurança, assim como prejudicava a orientação. 

 Ao passar a caminhar pelas calçadas da Avenida Fonseca e Silva, 

direcionamo-nos a igreja de São Pedro, quando um fato inusitado chamou a 

nossa atenção: de modo inconsequente, alguém despejava um líquido, uma 

espécie de óleo sobre a calçada. De imediato, alertamos a P11F49C e, em 

razão disso, fomos obrigados a descer a calçada invadindo a via carroçável. 

Naquela ocasião, a colaboradora anunciou que, tendo em vista o fato de jamais 

ter ido à igreja, teria dificuldades em identificar o caminho até lá. Nesse sentido, 

a indagamos a respeito da imagem que ela fazia de um templo religioso, 

presumidamente respondeu que talvez fosse algo com calçadas acessíveis, de 

portas amplas e que também possuía escadarias. 

 De volta ao IERC, P11F49C apressou o passo, elogiando a estrutura da 

calçada da igreja que segundo ela, era “boa para andar”. Ao encontro com as 

suas palavras, o adro da igreja é livre de obstáculos, o que a encorajou a andar 

mais rápido. Paralelamente, comentou que o movimento dos automóveis servia 

para sua orientação. 

  Durante o retorno, mais uma vez, reconheceu a escola, a cigarreira e a 

padaria, tendo se enganado, no entanto, ao supor que chegara diante do IERC, 

quando, na verdade, estávamos diante da vila, atribuição essa corrigida depois 

por ela mesma. Justificou-se explicando que o espaço amplo se confundia com 

o estacionamento do Instituto.   

 Para finalizar, a respeito do uso do piso de alerta esclareceu que “não 

tenho muita prática, porque por onde eu ando no dia a dia não tem, aí você 

passa a conviver com os obstáculos degrau, buraco, lixo”. 

 A sua preferência por caminhar com maior frequência acompanhando o 

limite do lote, encontrou justificativa na sua prevenção contra possíveis 

acidentes ocasionados pela grande quantidade de obstáculos das calçadas 

 “Agora chegou no estacionamento, agora vamos chegar no portão”. 
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Comentou, ao circular em volta da edificação, aproveitando para dizer que 

estava tentando localizar a grade. Vale salientar que P11F49C demonstrou 

insegurança durante o passeio, principalmente enquanto caminhava por trajeto 

desconhecido para ela, no entanto a sua autonomia passou a ganhar força 

naqueles trechos urbanos nos quais ela já perfizera, registrando observações 

positivas a respeito deles. 
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3. MAPA SENSORIAL  
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APÊNDICE D 

MAPA SENSORIAL DO TRECHO URBANO 
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3. Você se locomove sozinho nos espaços da cidade? 

(   ) Não (  ) Sim ,Por onde? 
P1 Sim. Casa para o Instituto. Prefiro com acompanhante. Se for 

ambiente que traz riscos prefere com acompanhante. 
P2 Sim. Por onde for necessário. UFRN, centro da cidade, o 

Alecrim... por onde for necessário.  Evito. Tipos alguns bairros da 
Zona Norte, bairros que eu não conheço mais afastados, de 
periferia, aonde você não tem padronização de calçada, de rua, 
de nada, não significa que eu não vá, mas eu evito ir.  

P3 Sim. Por onde der vontade. Que locais evita? Desconhecido. Feiras, 
praias movimentadas, Evita bairros distantes, locais historicamente 
perigosos. 

P4 Sim. Eu tô andando mais aqui pela UFRN e de vez em quando 
vou no Via Direta. Mora em Ceara Mirim e vem p Natal de ônibus. 
Evita: feiras, porque é muito complicado, tem muito movimento, 
muita gente, muita coisa, entendeu? Tanto é que as vezes eu vou 
ao Alecrim, mas é muita coisa, sem querer você tropeça uma 
pessoa, alguém pisa na sua bengala. Essa bengala aqui é da 
comum, mas tem uma bem fininha, aí você tá andando com ela e 
qualquer pisadinha, ela entorta, ela quebra. 

P5 Atleta. Perdeu aos 26 jogando bola. Sim. Alecrim e cidade. Sim 
lugares que não conhece. 

P6 Alecrim. Que locais evita? É impossível dizer que não evita. É confuso 
próximo ao camelódromo. 

P7 Sim. Qualquer lugar que eu precise ir geralmente eu vou. Quando 
tem uma ajuda é sempre bem-vinda, mas sempre eu vou, 
entendeu? Sempre recebo ajuda também na rua. Evita, podendo 
evitar eu planejo. Evita que tem dificuldade de caminhar na 
calçada. Exemplo se eu for no Alecrim, se tenho algumas coisas 
que eu preciso resolver lá mas se eu puder resolver em outro 
canto, eu não vou no Alecrim. Ali pra você se deslocar é uma 
dificuldade grande. Problema dos ambulantes e as calçadas das 
lojas já não são uma coisa padronizada porque o bairro é antigo, 
a arquitetura é antiga, não tem essa preocupação na época. Acho 
que nunca teve a preocupação com a necessidade com.. a visão 
com a acessibilidade de modo geral. Então tem calçadas no 
alecrim não tem como uma pessoa passar pela outra. 

P8 Som freando, aglomerado de pessoas, parada física (abrigo)  
 

P9 Não. Vou com o motorista do Uber, aí falo você me acompanha 
até a recepção? Normalmente até hoje, todos acompanharam. Se 
alguém falar que não, eu digo, tudo bem você pode me deixar em 
frente a porta? 
Não se locomove sozinho nas ruas, mas sempre pega Uber e 
pede para o motorista deixar na porta de acesso do local, que de 
lá se vira.  
Adora carnaval, e anda na multidão, para isso coloca um elástico 
na mão e prende em amigos. Já foi para carnaval fora de época e 
carnaval em Olinda. Inclusive em Olinda achavam que estava 
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fantasiado de cego. 
P10 Me locomovo e ainda digo mais a rua que eu tô. Onde? 

Atualmente, hoje quando eu sair daqui vou direto para o colégio 
Felipe Guerra. Que é na Praça Cívica, eu desço do ônibus na 
praça quase em frente, como não tem uma faixa de pedestre eu 
peço ajuda as pessoas que foi uma das coisas que aprendi. 
Aprendi a ter humildade para que as pessoas me ajude (sic). 
Quando tem a faixa que eu vejo... Outra que também me ajuda é 
minha audição. Eu vejo quando os carros para. Que eu fico 
escutando. Eita lá vem um carro, pelo som, da pra eu sentir se 
ele vai parar ou não. Então eu só passo numa faixa de pedestre 
se eu ver dois carros parado. Evita ir: não tem nenhum...até 
agora não apareceu nenhum. Tem umas paradas de ônibus que 
evito de ir porque são desreguladas. Aqui no Via Direta, por 
exemplo, aquela parada é péssima. Quer ver outra que é péssima 
é no Onofre Lopes ali ao lado da faculdade de farmácia, mas eu 
peço ajuda as pessoas. Quando eu chego na parada eu dou um 
bom dia para as pessoas e eu digo por favor quando o ônibus tal 
chegar dá pra você me ajudar. As pessoas que estão ali ao meu 
redor fala ah chegou. Ai eu entro no ônibus, procuro um lugar pra 
me sentar, as vezes eu digo pro cobrador eu vou descer na 
parada tal, a maioria deles me ajudam, motorista, cobrador já me 
conhece, eles me ajudam é uma coisa que eu não posso falar  
agora no meio deles tem alguns mais... mas eu não vou discutir 
com eles, eles num tão ali pra guiar cego não, estão pra dirigir o 
ônibus. 

P11 Uma boa porcentagem. Mas, quando não conheço bem, as 
pessoas orientam quando tenho alguma dificuldade quando não 
conheço o local. Se locomove mais sozinha de casa para a 
ADEVI, de casa para o médico, de casa para a casa de um 
parente. Se locomove mais para locais que conhece. Evita ir 
sozinha para shopping porque tem muito barulho porque 
atrapalha. Para andar só é bom ter gente, mas com barulho 
atrapalha. 

Observação: Acrescentou P10: A cidade de Natal por onde eu andei quando 
eu dirigia, onde eu trabalhei, talvez eu saiba mais em Natal que você que é 
jovem, rsss. Vou botar uma placa cego ensina motorista eu ainda tenho ela 
todinha na minha mente. 
 
4. Qual o sistema de transporte que você utiliza para se locomover 
na cidade? 

P1 Ônibus 
P2 Ônibus  
P3 Ônibus 
P4 Ônibus 
P5 Ônibus e as vezes UBER 
P6 Ônibus 
P7 Ônibus 
P8 Ônibus e UBER 
P9 UBER 
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P10 Ônibus 
P11 Ônibus 

 
5. Caso utilize transporte coletivo, quais são os referenciais que 
utiliza para identificar o ponto de ônibus? 

P1 Relevo, subir e descer ladeira. Reta, Desnível de calçadas, termina 
o muro. Pela bengala no muro, conhecimento do espaço, corrente 
de ar, contorno da guia.  

P2 A gente sempre vai utilizar pontos referenciais que são fixos, né. 
Que são definidos no trajeto que você tem. Quebra-molas, curvas, 
ladeiras, basicamente é isso. 

P3 Pontos de referenciais táteis. Uma pessoa que enxergar utiliza pontos de 
referencias visuais que são uma igreja, uma casa. Um cego utiliza pontos 
de referencias táteis é uma subida, uma descida, uma lombada, um 
rebaixamento para passagem de água, uma curva acentuada, saída de 
asfalto para calçamento, buracos. A melhor época do cego andar era na 
época que Micarla era prefeita porque tinha muito buraco para ter 
referência. Rsss isso associado a outras referencias como um cheiro de 
frango isso faz com que a gente faça um mapeamento.  

P4 Referencias táteis. Não tive nenhuma orientação direta, eu tive 
auxílio, claro, mas não foi direto, assim ehh alguém que chegou e 
explorando tudo comigo, mas assim a medida que eu fui andando 
com o pessoal, o pessoal foi dizendo o que que tinha. Não foi 
mostrando, explorando tudo. 

P5 Já conheço o percurso. Eu peço um ponto de referência e fala para 
o motorista do ônibus. Pergunta a alguém. Usa mais o sentido 
auditivo e tato. Sempre deve tá com a audição bem aberta porque 
de repente pode vir um carro. 

P6 Geralmente a calçada.  
 

P7 Por eu já ter uma visão da cidade eu tenho conhecimento daquele 
itinerário que eu vou fazer. Eu chego no ponto a gente se orienta 
pelo próprio relevo da rua, pelos alguns obstáculos que já são 
conhecidos naquele ponto, na calçada. Pela conversação das 
pessoas, tem coisas que são peculiares e na dúvida a gente 
pergunta.  

P8 Som freiando, aglomerado de pessoas, parada física (abrigo)  
P9 Usa UBER 

P10 Primeiro eu atravesso aqui onde não tem mais o piso guia, aí pego 
o piso guia do outro lado, logo aí perto tem uma parada, como eu 
vejo vultos, eu vejo a cobertura, aí eu fico lá. Para pedir parada no 
ônibus pede informação as pessoas. Se eu vir qualquer pessoa eu 
pergunto. Tem pessoas que falam é ali, aí eu pergunto “dá pra 
você me dizer é pra direita, é pra esquerda”. 

P11 Curvas, lombadas. Pelo barulho das pessoas, sempre tem gente 
conversando, vendendo alguma coisa e também pergunto as 
pessoas. Sempre tem gente vendendo as coisas na parada, eu 
gosto quando tem que eles gritam, então já ajuda.  

Observação:  
P7 usa mais audição, as vezes olfato e na mobilidade ver a situação do terreno. 
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E o tato por meio da bengala.  
P1: Caminha no piso tátil, mas nunca sabe por onde está levando. 
 
6. Adota algum procedimento para fazer a familiarização com um 
ambiente que não conhece? 
P1 No primeiro momento identifica pontos referenciais para fazer o 

caminho na rua. Piso da calçada. 
P2 Basicamente, o procedimento padrão mesmo de usar o sistema de 

varredura com a bengala. Tipo deixar ela no chão e fazer isso, ao 
invés de bater a bengala, faço primeiro isso aqui, para saber se 
tem obstáculos no chão, tipo batente alto, buraco. Principalmente 
quando a gente tá num ambiente que não conhece. 

P3 Sim. Sombra sonora. 
 

P4 Exploração tátil. Eu tenho uma memoriza muita rápida, então eu 
consigo identificar logo duas vezes ou três eu consigo memorizar. 

P5 Sim. Quando vou num canto eu perto a uma pessoa o que tem na 
minha frente, na minha esquerda, minha direita.  

P6 Sim. Procura se informar com quem foi no local e pego algumas dicas. 
Usa bem a bengala. 

P7 Eu coloco. “quais as características desse ambiente?” em um 
supermercado, você tem ideia de que vai encontrar ali, alguns 
elementos, tipo de supermercado, tipo barulho de carrinho. Dentro 
de um shopping as coisas são muito parecidas. Em um shopping, 
eu procuro ajuda daquele segurança pra ajudar. Se fosse no 
Alecrim, a primeira preocupação é referência é a rua que você tá, a 
loja que você tá, e por aí eu me oriento, pelas calçadas, pelos 
cruzamentos, pra chegar pelo menos naquela proximidade. Isso eu 
não tenho dificuldade porque eu já conhecia a cidade. Eu dirigi 
muito pela cidade, pra isso é uma coisa que facilita. Você precisa 
ter uma boa noção de deslocamento, de ângulos, se você tá num 
canto e você girar a direita faz uma mudança de 90 graus, a 
direção que você deixou e a direção que você tomou, porque se 
começar a andar em diagonal você não sabe onde tá, é sempre 
assim. os carros em movimento. 

P8 Sim. Se for um tatame pede para a pessoa mostrar o tatame mesmo até 
onde vão os limites. Se for andando eu estabeleço pontos específicos, 
tipo marcos aquela parte q tem um poste, tenho q ir para direita ou para a 
esquerda. 

P9 Em uma casa passa por todos os cômodos, pega nos móveis para saber 
e aí foi uma vez e depois vai naturalmente com o convívio e com dois 
dias já sei. Meu pai alugava casa para veraneio e era assim que fazia. 
Em um shopping eu vou sempre estar com alguém. Se acontecer de me 
perder vou procurar uma parede ou algo retilíneo para ir me guiando. 
Para ter uma noção do local de onde estou. 

P10 É o rastreamento com a minha muleta. Por exemplo, se eu vier 
aqui pela primeira vez nesse salão que nos estamos, eu vou 
identificar essas cadeiras. Assim que eu chego eu faço pra saber 
onde estou.  

P11 Adoto sempre os braços na ...tipo vou desces, aí eu vejo se tem, 
1m, 2m com as mãos mesmo. Na cidade, a bengala você sente, 
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degraus, rampa, a parede, essas coisas. Já chegou a pegar ônibus 
errado. Quando vai entrar no ônibus sempre pergunta ao motorista. 

 
7. E como você faz para explorar um lugar que não conhece? Como 
você se orienta em ambientes que nunca tenha visitado antes 
P1 A comunicação deve ser clara e objetiva, ela não pode nenhum 

trecho da comunicação com ambiguidade.  
P2 Basicamente eu iria me orientar pelo próprio ambiente, como sons, 

ehh, direção de vento. Os sons é pra saber que lado tá a rua que 
lado tá as edificações. Do lado da rua provavelmente eu vou ter 
barulho de carro. Do lado das edificações provavelmente eu vou 
ter barulho de pessoas falando ou alguma coisa que possa 
identificar como sei lá, passar em frente a uma loja você tem, se 
ela for climatizada você provavelmente vai sentir o frio do ar 
condicionado que sai de dentro da loja. Essas coisas. Para chegar 
em uma loja que você não conhece, como faz para chegar até lá? 
Bom, se eu não sei ou eu vou ter que perguntar, ou sei lá, são 
minuciosidades que... por exemplo o cheiro, se eu passar em 
frente a uma loja, não significa que eu vou acertar sempre. Porque 
vai ter alguma coisa que vai ser semelhante, mas se eu passar em 
frente a uma loja de calçados eu sei que eu tô passando em frente 
a uma loja de calçados, porque, porque tem um cheiro 
característico. Aquele cheiro de borracha de, de ...sei lá aquele 
cheiro de ... que tô passando em frente uma loja de calçado ou de 
algo semelhante. Por exemplo, a farmácia tem o cheiro 
caraterístico, a loja de roupa nem sempre dá pra você entender 
porque você pode confundir...não da pra distinguir uma loja de 
roupa feminina e masculina, aí nesse caso tem que se informar. 

P3 Perguntando. Muitas vezes dão referencias visuais  
 

P4 Pergunto mesmo. Porque a gente que num conhece tem que 
perguntar mesmo. Ainda mais eu que não enxergo, não posso ler 
nada. Então a gente tem que perguntar mesmo. A gente não tem a 
sensibilidade suficiente. 

P5 Vou andando devagarinho. Vou sempre pelo canto da parede com 
a bengala. Se eu bater com a bengala em qualquer coisa eu vou e 
pego assim pra minha esquerda, se tiver alguma coisa que não de 
pra passar, aí eu exploro o lado direito. 

P6 Tem mais cautela. 
P7 Ambiente fechado é difícil, você precisa...você tá entrando em 

que? Tem que saber as características do local. Eu sempre procuro 
a referência do meio fio. É uma referência q sempre tô usando. Eu 
deixo esse guia tátil. E uso a referência da guia. Você usa o piso 
tátil? Sou uma pessoa com pouca paciência e não tenho o habito 
de usar.  

P8 Pede ajuda. Se perder vai procurar uma parede. Escolho uma direção 
(direita, frente, trás) e vou nela, tipo aqui atravessei uma rua aqui 
atravessei duas. aqui já acabou uma rua. Muito raramente conto passos. 
A textura também é uma referência, a calçada quebrada. Vai mapeando. 

P9 Pede ajuda. Se perder vai procurar uma parede. 
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P10 Primeiro eu tenho que saber aonde estou, pra onde vou e como 
vou, por exemplo você chega... tem uns bairros em Natal, que eu 
não tenho muito conhecimento por exemplo, Satélite, Pitimbu, 
Nova Parnamirim, mas se quando eu sair de casa pra resolver 
alguma coisa e se alguém disser assim, olha é perto da Caixa 
Econômica. Eu já vou com aquele sentido e a pessoa disser você 
desce numa parada, aí eu já começo a perguntar as pessoas, e 
depois quando eu chego naquele ambiente eu digo, eu tô aqui, pra 
onde eu vou? Eu vou pra Caixa Econômica, me disseram que era 
pra esquerda, então se eu tiver dúvida eu pergunto a alguém, eu 
num me aperto muito por isso. Se eu chegar num hotel, por 
exemplo, a primeira coisa que eu procurei identificar a cama que 
eu ia ficar, procurei identificar onde era o banheiro e tudo eu faço 
sozinho sem chamar a ajuda de ninguém. Em casa eu tive muito 
problema. Quando aconteceu o problema da visão, eu fiz logo uma 
reforma no piso, tirei todos os batentes da casa. Em casa eu 
mesmo faço o meu café, eu mesmo faço minha tapioca, eu perdi a 
visão, mas eu tenho os outros sentidos.  

P11 Com a bengala, uso a audição, assim eu procuro escutar melhor 
se tem algum sinal de televisão ligada. Se eu estiver numa casa, ai 
geralmente televisão na sala, se for numa casa, numa cozinha, 
geralmente tem fogão na cozinha, ai eu procuro escutar isso e 
também as mãos, os braços, pra sentir a largura, a bengala pra 
saber se um quarto é largo, como eu já enxerguei a pessoa vem 
falando também, eu gosto muito, olhe esse quarto é 5 por 5, é 3 
por 3. Como eu já enxerguei...quando as pessoas falam que aqui 
na cozinha eu já fico sabendo. Quando tá numa sala que tá a 
janela aberta, eu já vou saber por conta do vento.   

8. Durante o deslocamento pelas calçadas da cidade, você 
identifica os planos inclinados no piso? (rampas sutis de subida e 
descida/inclinações laterais no chão)?  

P1 Sim 
P2 Sim. 
P3 Sim. São pontos de referência. 
P4 Sim 
P5 Sim 
P6 Sim 
P7 Sim 
P8 Sim 
P9 Sim 

P10 Sim 
P11 Sim. Com a bengala 

 
9. Durante a locomoção você identifica diferenças na textura do 
piso? 

P1 Sim 
P2 Sim 
P3 Sim 
P4 Sim 
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P5 Sim 
P6 Sim 
P7 Sim 
P8 Sim 
P9 Depende da textura e do meu calçado porque se o solado for muito 

grosso não vou perceber se a textura for suave. 
P10 Algumas vezes sim. Porque se eu pisar... alguém atrapalhou o 

raciocínio do colaborador e não concluiu. Identifico contraste de 
preto e branco. 

P11 Sim. Com a bengala 
 
10. Como você identifica as travessias de pedestre? 
 
P1 Ainda não existe, até onde eu tenha conhecimento, uma 

padronização, ainda é necessário. Ainda se ter uma identificação 
melhor. Em alguns locais existe mais normalmente eles são 
identificados ou pelo poste ou por uma rampa naquele local.   
Quando tem um semáforo ouve os carros pararem mas quando 
não tem semáforo é necessário pedir ajuda a pessoas. Se pode se 
aventurar a passar pelo ouvido, eu não aconselho, apesar de as 
vezes fazer isso, eu acho que é um erro é igual a quem passa 
dispensando a passarela.  
As vezes a gente fala na parada e ninguém responde.  

P2 Se você for atravessar só pela faixa mesmo, infelizmente você não 
tem essa noção, você tem que saber mais ou menos assim. 
Porque ehh que eu costumo utilizar, pelo barulho dos carros 
mesmo. Se eu tô numa esquina, e eu sei por exemplo, agora você 
tá me fazendo uma pergunta o seguinte se eu posso tá num 
ambiente que eu posso ter o controle dele e o ambiente que eu 
num tenho o controle dele, num ambiente que eu não tenho o 
controle dele provavelmente eu vou ter dificuldade. Porque eu vou 
ter dificuldade? Porque assim, por exemplo, num ambiente 
controlado eu sei por conta das esquinas, mas num ambiente não 
controlado eu vou saber a esquina, mas eu não não sei se naquela 
esquina vai ter uma faixa ou não. Eu não sei se eu posso 
atravessar ou não ali, que eu não conheço, e pelo menos eu não 
sei se existe uma forma padrão de dizer isso mas mesmo que você 
pode um piso tátil mas se você não tiver uma indicação que aquele 
piso indicaria que ali é uma travessia, pra mim vai é só um piso 
tátil, entendeu? Ou espera ajuda, ou dependendo do movimento se 
você calcular que dá pra ser, você vai ariscar mesmo. 

P3 Não identifica. Se souber que já existe no local bem caso contraio nao 
P4 Não identificamos diretamente. É complicado. Se a gente não 

souber onde é que tem, a gente não consegue identificar. Aqui 
tinha uma faixa e tiraram. Existe dois tipos de piso tátil, não sei se 
você sabe a distinção. O direcional é aquele que fica no meio da 
calçada. O de alerta quando tá se aproximando de alguma coisa. 
Conheceu na UFRN, mas ninguém apresentou nem explicou como 
usar. 

P5 É pronto. Aqui quando vou atravessar aqui. Assim quando eu 
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passo aqui na padaria eu tenho tipo dois ferrinhos assim na 
calçada, a gente já sabe que ali é a faixa de pedestre pra passar 
logo aqui. Eu fico num canto esperando, que escuto, vir alguém e 
pergunto se dá pra eu passar. Eu tento procurar sempre aqui no 
sinal sonoro aqui do outro lado, ali tem um poste que a gente sabe 
eu sei que quando eu desço ali você anda um pouquinho pra 
frente, quando a gente bate no poste a gente já sabe que é a 
travessia. Em locais que não conhece, eu sei quando os carros 
para. Se tiver num sinal e não tiver nenhum carro parado eu não 
passo não, eu fico ali, porque de repente ele pode tá aberto pra os 
carros passar. Então eu fico ali. Aí quando eu vejo que os carros 
vem se aproximando ai quando vai e para mesmo ai eu vou e 
atravesso. 

P6 Na cidade. Na Parada da C&A identifica pelo piso tátil.  
P7 Ainda uso esse recurso de contraste, quando na rua um ambiente 

aberto, muito iluminada, da pra perceber o contraste, isso não 
tenho muita dificuldade. Algumas são conhecidas 

P8 A faixa é complicado. Geralmente pelo ajuntamento de pessoas. Outras 
pela aquela rampa que fizeram muito aqui na copa. 

P9 Passo com alguém 
P10 Se tiver a faixa eu identifico. Se eu souber... Porque eu já tenho 

mais ou menos na minha cabeça, por exemplo, no bairro em que 
eu moro, eu atravesso de um lado vou atravessar a Av. Itapetinga. 
Não sei se você conhece, pronto o ônibus já para lá perto da faixa, 
as vezes ele para no meio da faixa. Eu espero ele sair, ele 
desocupar, vou faço a minha parte, porque eu tô vendo a faixa 
branca e outra preta. Outra coisa que me ajuda, se eu tiver 
andando nas calçadas, mesmo que não tenha piso nenhum, mas o 
pessoal num pinta o meio fio de branco? Aquilo ali me ajuda muito. 
Porque eu tô vendo que naquele branco ali, ali é o final daquela 
calçada. Eu só atravesso se eu vir os carros parados. Primeiro eu 
vou sentindo a zoada dele, de uma moto, eu vou ouvindo, e dali eu 
escuto se ele tá amortecendo, aí pronto. Se eu tiver no meio da 
faixa e ele parar uma certa distância assim, aí eu vi que parou, um 
carro aqui outro ali, eu não dou conta de cor desse carro.  

P11 Sempre as pessoas fala, não tem como eu ver, né? Eu sempre fico 
pensando que vai alguém ali parado, eu já pergunto se tem uma 
faixa e as pessoas orientam bastante, alguém orienta.  

Observação: P11 acrescenta: O piso tátil é muito importante, mas onde eu 
ando não tem. Ele vai ajudar que vai ter algo, você pode seguir reto naquele 
caminho, se vai ter algum poste, vai ter alguma saída. 
11. Você encontra obstáculos nas calçadas? Cite alguns. 
P1 É só o que mais tem. Lixeira sem sinalização, aqueles ferros a 

meio altura com 90cm, é o que as pessoas colocaram para as 
pessoas não subir a calçada.  

P2 Ohh. Banca de vendedor ambulante, fogo de churrasco, tipo 
alguma barreira arquitetônica no meio do piso tátil, postes mal 
colocados na calçada, que que eu chamo de poste colocado na 
calçada? Por exemplo, a gente que não enxerga, eu posso falar 
por mim, no meu caso, por exemplo, a gente sempre precisa de 
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um parâmetro, de uma guia, então assim ou eu vou usar o meio fio 
ou eu vou usar a parede. Você usa mais qual? Ah depende da 
situação, se eu tô num ambiente não controlado eu procuro a 
parede, porque assim isso de certa forma é um padrão. Mas tá 
mais seguro, mas se for num ambiente que eu tenho controlo eu 
posso ir pela guia ou pela parede. Você vai em lugar que tem muito 
poste, ir pela guia já complica. Porque, de vez em quando, você 
vai ter que contornar o poste. Se você sabe onde eles estão 
beleza, se não, você vai precisar bater neles pra saber que eles 
estão lá. No centro do Alecrim e eu usaria o centro da calçada 

P3 Sim. Toldos. Como sou alto meto a cabeça nos toldos 
P4 Com certeza. Carros estacionados, cesto de lixo, às vezes as 

pessoas mesmo em pé parada conversando que nem parece que 
tem um cego passando. Os batentes as vezes tem, buracos na 
calçada.  

P5 Muitos. Carros, moto, lixo, calçada quebrada. 
P6 Sim. Carro de lanchonete, cigarreiras 
P7 Sim. Grade de ferro para colocar lixo, desníveis sem a maior 

necessidade.  
P8 Sim. Orelhão, toldos, placa, capacegos.  
P9 Sim. Buracos, calçadas não são lisas, carros estacionados, poste no 

meio da calçada, orelhão.  
P10 É o que mais eu encontro. Bancas de pessoal vendendo nas 

calçadas. Aqui no Via Direta, perto do Instituto. Eu já cheguei a 
queimar meu braço numa estufa.  

P11 Sim. Carros, lixeira, carrinho de venda. 
 

12. Você sente-se seguro durante a sua locomoção em ambientes 
desconhecidos? E naqueles que conhece, você mobiliza-se com 
facilidade?    
P1 Não. Sim. 
P2 É subjetivo. Pra o local que eu vou, por exemplo, eu desci, eu 

desci do ônibus, aí aqui tem uma calçada, então eu caminhei pra 
frente e aqui a minha direita eu iria encontrar uma escada, que eu 
nem sabia que iria encontrar essa escada e que eu teria que 
utilizar ela. Que que eu fiz? Que eu sou meio chato de pedir 
informação. Eu só peço quando é na última, mas isso não é 
padrão não, é uma coisa minha. Então o que é que eu fiz, eu fui no 
fluxo do pessoal. Aí quando chegou aqui do lado da escada, eu vi, 
eu percebi que as pessoas subiam, então eu digo, ahh então é pra 
lá, que eu tenho que ir também. É uma coisa meio instintiva. E 
naqueles que conhece, você mobiliza-se com facilidade? É 
com a facilidade que o ambiente permite. Mas é claro que você 
tem uma desenvoltura um pouco mais elevada, né. Mas tem 
também as distrações. Aonde, às vezes, você bate em alguma 
coisa, putz esse negócio tá aqui todo dia e você vem e bate, você 
fica meio chateado quando isso acontece. Você se distrai.. você 
vai ali... as vezes você tá tão seguro que distrai tipo você deixa de 
dar atenção aquilo que você ta fazendo exatamente. Aí o bichinho 
é cego, não é porque é cego, tava distraído.  
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P3 Nunca. Depende nem sempre as coisas são como devem ser. Aqui na 
UFRN não colocamos o piso tátil de alerta na borda da calçada e sim o 
piso tátil direcional no centro da calçada. Acho melhor que você sabe 
quando chega 

P4 Não. Um pouco mais seguro. Mas você já tá mais familiarizado 
com o local você anda bem tranquilo apesar de que algumas 
coisas podem estar no local, obstáculos podem colocar calçada 
né, que é pública. 

P5 Não. Só me sinto seguro em locais que conheço. Sim. Canto que 
eu não conheço. Se eu for com uma pessoa eu vou confiando 
naquela pessoa que vai comigo. Certo? Porque ela vai dizendo as 
coisas. Caso contrario a gente fica um pouco inseguro. Da mais 
insegurança em relação a cair.  Uma vez cai no bueiro.  

P6 Não. Sim.  
P7 Não. Sim aqueles que já tão mapeado, mas mesmo assim ainda 

me arrebento. Ainda choco em obstáculos, talvez pelo o excesso 
de confiança.  

P8 Não. Sim não é mas v você acaba se acostumando. É como você dirige 
no trânsito você tem q estar sempre atenta. 

P9 Sim. Buracos, calçadas não são lisas, carros estacionados, poste no 
meio da calçada, orelhão.  

P10 Me sinto assim, se eu tô num ambiente desconhecido eu vou 
rastreando com mais cuidado a bengala. Com mais facilidade nos 
ambientes que conhece. No desconhecido sente seguro sabendo 
para onde vai.  

P11 Não. Sim. Natal é muito acessível pra deficiente visual 
 

13. Ao dirigir-se a alguma edificação que não conhece, como 
escola, lojas e outros, como você como se orienta e identifica 
aquele local? 
P1 Perguntando. 
P2 Aquela questão cheiro, clima, climatização do ambiente, tudo isso 

tem influência. Por exemplo, as vezes eu vou na Av. Rio Branco, aí 
tem uma galeria. Então como é que eu faço para saber que ali tem 
uma galeria? Pelo fluxo do vento. Porque o vento bate naquela 
galeria e ele faz uma espécie de corredor e ele cria um fluxo forte 
de vento, então assim, essas coisas são minúcias que você tem 
que ser bem...ligado nessas coisas. Eu acho engraçado é olhar as 
pessoas na rua. Aí, às vezes, a pessoa fica, lá vai ele, ele vai 
entrar ali, aí ficam comentando, sabe. Como ele faz pra saber que 
chegou ali? Entrou ali. Aí eu digo, é seus bestas   

P3 Captando informações devagar. Com algumas referências espaciais. Por 
exemplo, a Insinuante, você saber que tem som na loja. Loja de sapato, 
o cheiro da borracha. 

P4 Só pedindo ajuda mesmo. Eu sou assim. Aí eu vou conhecendo e 
depois. Para chegar ali, já é outro sistema a gente sabe pelo cheiro 
também. Cheiro de calçado novo que senti um cheiro diferente. 
Não tem como você errar. 

P5 Eu pergunto. Ai uma pessoa diz é tantos metros dai pra frente.  
P6 Pedindo informações. 
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P7 Eu sempre peço ajuda.  A não ser que seja uma coisa muito 
particular que a gente saiba que tá em frente a ela. A concentração 
das pessoas eu me atrapalho. As pessoas tem uma tendência a 
puxar o cego pelo braço. Depende do grau de conhecimento.  

P8 Perguntando. Não tenho referenciais de loja, mas às vezes a gente pode 
ouvir algo característico, tipo no supermercado tem o barulho do 
carrinho. Geralmente auditivo ou olfativo. 

P9 Depende. Loja tem muito aroma. O aroma é um indicador. As lojas tem 
presenças diferentes. O principal é o aroma. Pelas pessoas falando. 
Nunca entrei em loja errada porque sempre tô com alguém.  

P10 Primeiro, pergunta a alguém a rua onde é rua que procura. Aí vai 
se dirigir a rua e vai perguntando.  

P11 Com a bengala, ou alguém orientando. Com a bengala e as 
pessoas falando, tem um corredor tantos metros, em seguida tem 
uma sala, aí as pessoas orientam. Eu pergunto um ponto de 
referência mais próximo, então eu falo com o motorista, quero 
descer no hospital tal, referência tal, aí eles me avisam. Aí eu 
pergunto pra alguém, como eu faço pra ir pra o hospital tal? Aí eles 
fala você segue a direita, depois a esquerda, as pessoas orientam, 
então eu já tenho que sair de casa com o mapa na cabeça. Eu já 
ligo pra esse local e eles orienta. 

 
14. Você já sofreu algum acidente ou colidiu com algum obstáculo 
nas calçadas? Cite qual foi o obstáculo.  
P1 Já. Eu tinha 17 anos, eu fui fazer a travessia pelo ouvido, veio uma 

bicicleta e me atropelou. Outra vez, estava chovendo e fui 
atravessar uma avenida aqui no instituto 

P2 Já perdi as contas. Placas mal posicionadas, barraca de 
churrasquinho, obstáculos diversos que ficam na calçada. 

P3 Sim. Orelhão, galho de arvore, lixeira, carroceria de caminhão. 
P4 Já. Bati na banca.  
P5 Sim. Bueiro 
P6 Sim. Em árvores na calçada do Centro Clínico  
P7 Sim. Às vezes o motorista de ônibus para em frente o poste e 

coincide quando a gente vai descer e bate. Como sou uma pessoa 
mais desembestada aí me acidento mais.  

P8 Sim. Orelhão, caixa de luz, árvore, bueiro, poça d’água.  
P9 Deve ter acontecido, mas não tô lembrado. Provavelmente 

aconteceu. 
P10 Sim. Naquela parada de ônibus lá perto do instituto eu desci do 

ônibus aí eu vim pela calçada e eu tive que descer antes, porque 
minha perna deu um problema e ela saiu, ela caiu lá no meio da 
rua.  

P11 Pequenas coisas, quando tem aqueles ferro pregado. Nem tudo a 
bengala consegui identificar. 

 
15. Na sua opinião, as calçadas da cidade de Natal são acessíveis 
para as pessoas com deficiência visual? 
P1 Não  
P2 Não 
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P3 Não 
P4 Não. Vareio. Anda mais pelo meio da calçada. No canto da calçada 

às vezes tem alguma coisa, aí perto da guia, que é logo perto da 
avenida tem outra também, então eu ando mais no meio que é 
mais livre. No curso de OM que você fez, o que orientava? 
Sempre orientou andar próximo ... movimentando a bengala pra 
você ter a certeza que não vai cair, acho que a guia, no caso. E 
assim sempre que você ficar parado eu tinha o hábito de virar de 
costas para rua, mas ela me orientou a não ficar.  

P5 Não. Nem pra idoso e nem para cadeirante. 
P6 Não 
P7 Não. Pra ninguém. Não é preparada para pedestre. E agente não 

ver nada disso melhorando. 
P8 Não 
P9 Não 
P10 Não 
P11 Não 
Observações: 
P4: Próximo do IERC não é confuso, porque como a gente foi alfabetizado ali. 
Fui andando ali, fui crescendo ali, então tá mapeado, mas outra pessoa que 
não anda, é complicado. 

Questionamos P9: Como você percebe o espaço urbano do entorno do Instituto de 
Educação e Reabilitação dos Cegos - IERC? Barulhento e muito movimento. Mas, não 
inibe ir ao local por ser barulhento e movimentado 

P5: As calçadas do entorno do IERC é bastante esburacada 

P10: Algumas calçadas eu prefiro ir no limite, se baseando pela parede, e muita 
às vezes eu vou pelo meio fio se baseando pelo piso tátil.  

P11: vou batendo na parede, batendo na parede, batendo na parede e no chão, 
até chegar no IERC. E com o tempo você vai se acostumando, naquela 
calçada todo dia tem aquele carro, todo dia tem aquela lixeira. Quando você 
não conhece vai devagar.  

Questionamos P1: Como você percebe o espaço urbano do entorno do Instituto 
de Educação e Reabilitação dos Cegos - IERC? Acidentado. Buracos, desnível, 
lixo, motos, degraus.  

 
17. Na sua opinião, o que poderia ser feito para trazer as pessoas 
cegas ao convívio das ruas? 
P1 Uma conscientização da população para seguir os padrões de 

construção urbana. Todas as calçadas ter o mesmo nível, a mesma 
largura, ou seja, em torno de 2m e no mínimo 1,20m. 

P2 Vai muito da experiência de cada um. As experiências são 
completamente diferentes. Tem pessoas que escolhem não ter 
experiência. Ehh vai para aquela história do pessoal. A dificuldade 
ela sempre vai existir, né. E como eu falei a como a experiência é 
muito pessoal, muito individual. De repente aquilo que serve pra 
um, pode não servir pra outro, porque assim a gente vive em uma 
sociedade que ela quer criar padrões, mas será que existe padrão? 
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Não sei.. se existe um padrão, talvez não, ou talvez sim. 
P3 Campanhas explicativas. Qual a imagem que a sociedade tem do 

deficiente visual? É a de um ceguinho na porta da igreja pedindo 
dinheiro, mas essa realidade tá mudando, hoje temos cegos procurador, 
trabalhando, sendo que a mídia não acompanha isso. Aí a mãe fica 
protegendo muitos seus filhos e deixam em casa, mas ele precisa tá na 
rua, desfrutar do lazer, trabalho...tem que mostrar as conquistas e não 
divulgam. 
Tratado de Marraquesh nada para nós sem nós!! 

P4 Mais conscientização das pessoas que veem a gente na rua, 
porque muita gente não acredita na nossa capacidade. Então às 
vezes até a pessoa ver você na rua e menospreza entre aspas, 
chama a gente de coitadinho, essas coisas, que a gente não é, 
então ela limita a gente, tem gente que manda você ir pra casa “vá 
pra casa, você fica fazendo o que na rua”, como se a gente não 
tivesse capacidade. 

P5 Melhorar as calçadas. Aqui no Alecrim a gente tem que andar com 
a cabeça baixa porque corre o risco de levar uma chifrada. É cheio 
de gente...É melhor andar pela cidade. 

P6 Ter mais acessibilidade. 
P7 Ambientes acessíveis. Padronização. Num tem um padrão da faixa 

de automóvel. As calçadas não tem esse padrão.  
P8 Nivelamento das calçadas, rampas, remoção dos orelhões, estabelecer 

normas em relação a toldos e placas, arvores e aplicar, piso tátil. 
P9 Calçadas poderiam se tornar mais acessíveis, facilitaria para os 

deficientes visuais e para cadeirantes também, políticas públicas de 
conscientização. 

P10 As calçadas mais acessíveis. As sinalizações corretas. Sinal que 
indique que está livre para você atravessar?  O sinal sonoro 
manda aguardar o sinal verde, e como o cego vai saber quando tá 
verde se ele não enxerga.  

P11 Tem que ter força de vontade e querer. Porque esperar que mude, 
que tenha acessibilidade. Fazer mais rampa, tirar os degraus, e 
tirar tudo que é obstáculo da calçada, é carro, poste, lixo, ferro. 
Deixar a calçada acessível tanto pra o deficiente como pra as 
pessoas que enxergam. 

Observações: 

Questionamos P11: Qual o sentido que mais auxilia para se locomover? Todos, 
audição, braço, perna. Todos menos a visão. 

P11: Caminha mais entre o meio fio e a rua. Depende do lugar de onde você vá. 
Aqui eu uso mais a calçada e rua (meio-fio) não uso muito calçada. Guia pela 
rua e o degrauzinho porque a calçada daqui é muito cheiro de obstáculo, muito 
carro na calçada. Lugares estranhos eu uso mais a parede e calçada. Como 
aqui eu já sou mais acostumado eu uso a rua e a calçada. Tem gente na 
calçada  

Questionamos P9: Quais os sentidos que mais utiliza para auxiliar na locomoção? 
Audição e tato. 

Questionamos P8: Quais os sentidos que mais utiliza para auxiliar na locomoção? 
Audição. Prefere caminhar pela parede. acompanhando o limite da calçada com o lote 
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P5: se locomove mais no meio da calçada. No canteiro tem muito poste, e no 
muro tem muito obstáculo, carro, moto, lixo. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Esclarecimentos 

Este é um convite para que você participe de um estudo sobre: “O ESPAÇO NO 

ESCURO: a vivência dos cegos como base para a compreensão da área urbana sensível,” no 

sentido apoiar a pesquisadora responsável, a arquiteta, doutoranda GIORDANA CHAVES 

CALADO TIMENI.  

 A pesquisa tem por finalidade compreender o modo como o ambiente é percebido e 

vivido pelo cego, investigando os recursos (perceptivos e cognitivos) utilizados por essas 

pessoas durante a sua locomoção no ambiente urbano. A razão pela qual enveredou-se por este 

caminho encontra sentido na necessidade de se colocar em pauta  estratégias destinadas a  

ampliar  o conhecimento a respeito da orientabilidade das pessoas no meio urbano a partir da 

percepção do cego durante a sua movimentação pela cidade, como forma de favorecer a 

acessibilidade e, consequentemente, a participação de todas as pessoas na vida da cidade. 

Por outro lado, caso, você concorde em colaborar com o estudo, é preciso esclarecer 

que estará fazendo parte das seguintes atividades: (1) Passeio em um trecho urbano no 

entorno do  Instituto de Educação e Reabilitação dos Cegos - IERC, com o acompanhamento 

da pesquisadora e a ajuda  de um colaborador voluntário. O percurso, bem como o 

desenrolar das ações serão registrados em fotos e gravação em vídeo. Para exemplificar, 

imagine que você nos conduzirá até o ponto de ônibus próximo ao IERC sem deixar de apontar 

os pontos de travessia de pedestres, assim como, terá que chamar a atenção  ao passar por 

locais onde estejam instalados estabelecimentos comerciais, tipo padaria, farmácia entre outros 

que por ventura existam no local experimentado. É importante que sejam revelados quais são 

os elementos ambientais captados pelo participante e a sua influência na identificação de cada 

local percebido. (2) A entrevista compõe-se de perguntas voltadas a identificar no interlocutor  a 

sua percepção, compreensão e avaliação do espaço com relação as condições de 

acessibilidade. (3) Confecção de um desenho elaborado em alto-relevo, com material 

específico para treinamentos com deficientes visuais a ser fornecido pela equipe organizadora 

do passeio, onde estejam graficamente representadas as ocorrências do percurso de tal modo 

que, ao final possa ser interpretado, facilitando a sua leitura e o relato. (4) Composição do  

grupo focal (discussão em grupo) reunindo todos os participantes do passeio, motivados a 

fazerem parte do debate conduzido pela promotora da pesquisa, envolvendo temas como a 

percepção, atitudes e ideias, com direito a registros e gravação em vídeo. Como indutores para 

a coleta de informações pretende-se utilizar a descrição de situações observadas nas etapas 

anteriores. 

No caso de alguma ocorrência desfavorável, de ordem física durante a participação do 

individuo cego no seu trajeto pela cidade, no entanto, antecipadamente, como forma de 

prevenir haverá todo um trabalho de esclarecimento e intervenções, além de se contar com a 
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presença e o apoio de um auxiliar da pesquisadora que contribuirá no sentido de evitar 

acidentes. Quanto ao risco social será trabalhada cuidadosamente, a proteção da 

confidencialidade em qualquer circunstância, visando evitar constrangimentos e frustrações. 

Eventuais desconfortos ou contrariedade durante a realização do passeio poderão ser  

minimizados por meio de uma conversa anterior  esclarecedora das tarefas a serem realizadas. 

Também não se pode negar o risco de alguma frustração motivada por eventual 

insucesso, ou mesmo diante da possível constatação da realidade acerca dos problemas 

existentes no espaço urbano. 

Não haverá remuneração, nem benefício material decorrente do trabalho realizado. O 

lado positivo para o participante revela-se por meio da oportunidade de expressar opiniões 

acerca da adequação do espaço; para o estudioso, revela-se a importância das informações 

coletadas como fonte de dados destinada a responder o principal questionamento da pesquisa 

(Como o entendimento do espaço urbano por pessoas que não dispõem do sentido da visão 

pode contribuir para o planejamento de uma cidade mais adequada a todas as pessoas?) 

Durante toda a pesquisa o participante pode se recusar a responder perguntas ou a 

realizar atividades que lhe causem constrangimento de qualquer natureza. Ele também tem o 

direito a, sem qualquer prejuízo, recusar-se a continuar participando, ou retirar seu 

consentimento em alguma fase da pesquisa. 

Em caso do participante ter algum problema comprovadamente relacionado com a 

pesquisa, ele terá direito a assistência gratuita, que será prestada pela pesquisadora 

responsável. 

No caso do participante, se surgir alguma despesa devido à sua integração na 

pesquisa, ela será assumida pela pesquisadora e o reembolso feito ao interessado, também 

sendo indenizado por qualquer eventual dano, comprovadamente decorrente da pesquisa. 

Os dados coletados serão confidenciais e divulgados apenas em congressos ou 

publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa identificar o 

participante. Estes dados serão guardados pela pesquisadora responsável por essa pesquisa 

em local seguro e por um período de 5 anos. 

Durante o período que envolve a pesquisa o participante poderá tirar suas dúvidas 

ligando para Giordana Chaves Calado Timeni por meio do telefone (84) 9 9987 9955 ou 

enviando email para o endereço eletrônico giordanacalado@hotmail.com. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética 

em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes (UFRN), telefone 3342-5003. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com o participante e a outra 

com a pesquisadora responsável Giordana Chaves Calado Timeni. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados 

serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela 
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trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da 

pesquisa O ESPAÇO NO ESCURO: a vivencia dos cegos como base para a compreensão da 

área urbana sensível, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em 

congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

 Natal, _____ de ________________ de 2018. 

 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo “O ESPAÇO NO ESCURO: a vivencia dos 

cegos como base para a compreensão da área urbana sensível”, declaro que assumo a inteira 

responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que 

foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e 

confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Natal, _____ de ________________ de 2018. 

 

 

Assinatura do pesquisador responsável 

Giordana Chaves Calado Timeni 

Telefone: (84) 9 9987 9955 

Email: giordanacalado@hotmail.com 
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ANEXOS 1: PARECER CONSUBSTANCI-
ADO DO CEP 
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