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RESUMO 

Os parques são espaços de lazer essenciais para convivência e interação na sociedade, sendo locais 

públicos, que devem oferecer igualdade de possibilidades e utilização por todos, não segregando ou 

excluindo. Mas, na realidade, os parques públicos urbanos brasileiros ainda não dispõem de condições 

básicas para o deslocamento seguro e autônomo das pessoas com deficiência visual. Por meio desta 

pesquisa, objetivou-se identificar as restrições que o ambiente impõe a esse grupo de indivíduos, bem 

como conhecer suas necessidades, habilidades e limitações, compreendendo a sua percepção do 

espaço, e identificando a influência dos elementos cognitivos auxiliares dessa percepção. Buscou-se 

ainda avaliar a eficácia das medidas de acessibilidade implantadas em parques urbanos para as pessoas 

com deficiência visual, analisando a sua relação com estes espaços livres públicos de lazer. Para tal, 

realizou-se uma revisão bibliográfica aprofundada acerca do tema, atentando para as normas e 

legislações vigentes; entrevistas com especialistas de outras áreas do conhecimento, como psicólogos, 

educadores e especialistas em orientação e mobilidade; e contou-se com a contribuição de pessoas com 

deficiência visual por meio da aplicação de ferramentas como entrevistas, grupos focais, observações 

participantes, e passeios acompanhados em alguns parques de São Paulo, para a coleta de dados. O 

estudo pautou-se por uma abordagem qualitativa de pesquisa, cujos resultados ressaltaram a 

importância dos parques como espaços de lazer para as pessoas com deficiência visual e a atual falta 

de acessibilidade dos mesmos. Apesar da legislação brasileira, e em especial da cidade de São Paulo, 

estabelecer a garantia de acesso e utilização dos parques pelas pessoas com deficiência em geral, essa 

determinação não é cumprida pelo próprio poder público, responsável pelo gerenciamento e manutenção 

dos parques uranos. E em relação às normas atuais, esta dissertação sugere alguns acréscimos e 

recomendações para que os parques realmente possibilitem o deslocamento autônomo e independente 

das pessoas cegas e com baixa visão. Por fim, com a realização desta pesquisa percebe-se que os 

ambientes muito abertos, amplos e com muitas pessoas são naturalmente complicados para as pessoas 

com deficiência visual, mas é possível deixá-los totalmente acessíveis para este público-alvo, e é algo 

necessário, visto que esta parte da população demonstrou grande interesse e deve ser incluída 

plenamente nos espaços públicos em questão. 

Palavras-chave: Acessibilidade; deficiência visual; parques urbanos; percepção espacial; cognição. 

  



 

ABSTRACT 

Parks are places for leisure activities, they are essential for society’s coexistence and interaction, being 

by definition public sites that should offer equal possibilities and universal use, never segregating or 

excluding. However, in fact, urban public parks in Brazil still do not dispose of basic requirements for the 

safe and independent displacement of the visually impaired persons. The present research seeks to 

identify the restrictions imposed by the environment to this group of individuals, as well as knowing their 

needs, abilities and limitations, understanding their perception of space and identifying the influence of 

the cognitive elements that assist this perception. Additionally, the present work intends to evaluate the 

effectiveness of the accessibility measures implemented in urban parks for the visually impaired 

individuals, analyzing their relationship with those public free leisure sites. In order to do so, a deep 

bibliographic review about the theme was done, with special attention to the current rules and legislations; 

interviews with specialists from other fields of knowledge such as psychologists, teachers and specialist 

in orientation and mobility. The research has been aided by visually impaired persons whom have 

participated in several activities for data collection, interviews, focus groups, participant observations, as 

well as accompanied tours through some parks of Sao Paulo. This study is guided by a qualitative 

approach research method, which results highlighted the importance of parks as leisure sites for visually 

impaired individuals and the actual lack of accessibility of those free public sites. Even though the Brazilian 

legislation and specially the Sao Paulo municipality laws do establish that access and use of the parks by 

the visually impaired citizens is guaranteed, the public forces do not comply with such determinations, 

though those forces answer for the management and maintenance of urban parks. In relation to the 

current laws, this dissertation suggests some additions and recommendations so that parks really enable 

the independent and self-governing displacement of the blind and of the low vision persons. Conclusively, 

the present research allow us to perceive that environments that are very open, wide and crowded are 

naturally challenging for the visually impaired, but it is possible to make those environments completely 

accessible to this audience, and it is rather necessary, once part of this population showed great interest 

and should be fully included in the public sites concerned.  

Key-words: Accessibility, visually impaired, urban paks, space perception, cognition. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Apresentação 

Os espaços públicos configuraram-se como locais de convivência e interação na sociedade, devendo 

ser democráticos e oferecer iguais possibilidades de utilização por toda e qualquer pessoa. Dessa 

análise, surge a justificativa para esta pesquisa, focando-se nos parques, espaços livres públicos de 

grande relevância. 

Definidos como “áreas a que todas as pessoas possam acessar e usufruir a qualquer momento, e onde 

a responsabilidade por sua manutenção é assumida coletivamente” (HERTZBERGER, 2006, p.12), os 

espaços públicos possuem papel fundamental para as cidades, formalmente e funcionalmente, 

estimulando o lazer e a interação entre os usuários, e melhorando a socialização e a valorização da 

comunidade. 

Representados mais plenamente por parques, estes espaços devem garantir a inclusão social, 

integração, e a consequente socialização da população urbana. Porém, isto não ocorre efetivamente nas 

cidades brasileiras, pois a maioria dos parques públicos urbanos se apresenta inacessível, não 

atendendo a toda população de forma satisfatória. 

Atualmente, são observadas inúmeras barreiras físicas, informativas e atitudinais, e a falta de condições 

adequadas de mobilidade, segurança e conforto que restringem a utilização dos espaços e a realização 

de inúmeras atividades, e que impedem a socialização e a integração das pessoas com limitações. 

Essa inclusão parcial causa constrangimentos a esses indivíduos, que ficam impossibilitados de realizar 

uma série de atividades no espaço, ou impedidos de ter acesso a vários locais. O ambiente se torna 

deficiente, e passa a não atender suas funções originais de integração e convívio. 

Outra constatação nos espaços públicos são as ações pontuais, que se restringem a garantir o acesso 

ou a participação de um grupo com restrições, em detrimento de outros. É necessário construir espaços 

que atendam a todos, independentemente de suas habilidades ou restrições. Com base neste 

pensamento surge o desenho universal, em 1985, termo utilizado pela primeira vez pelo arquiteto norte-

americano Ron Mace (1941-1998) que define: “Desenho universal é o projeto (desenho) de produtos e 

ambientes para serem utilizados por todas as pessoas, em sua maior extensão possível, sem a 

necessidade de adaptações ou projetos específicos” (Ron Mace apud DADALTO, 2005, p.10). 

Tendo como público-alvo, num espaço público, a maior gama possível da população, torna-se 

fundamental a diferenciação das pessoas segundo suas dificuldades e limitações mais significativas, 
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para a realização de um projeto realmente universal. Surge, portanto, a necessidade de estudar os 

diversos grupos de indivíduos separadamente, a fim de realizar estudos mais aprofundados e específicos 

que, posteriormente, serão reunidos num estudo completo de Desenho Universal. 

Como afirma Cambiaghi (2007), é fundamental conhecer os critérios de elaboração de projetos para os 

diferentes grupos de pessoas, sejam crianças, idosos, gestantes, estrangeiros, entre outros, com o intuito 

de se pensar na integração entre grupos separados de usuários. Isto é, “pensar no ambiente como um 

local de interação a que todos os tipos de seres humanos devem ter acesso e possibilidade de utilizar” 

(CAMBIAGHI, 2007, p.151). 

Observando-se os grupos de pessoas que sofrem maiores restrições por parte do ambiente, têm-se 

pessoas em cadeiras de rodas, crianças, idosos, pessoas com mobilidade reduzida e com deficiência 

visual. Destes, conforme pesquisa anterior sobre o tema, aqueles que se encontram menos 

contemplados em pesquisas sobre acessibilidade são as pessoas com deficiência visual. 

Este trabalho propõe, portanto, o aprofundamento do estudo da acessibilidade de parques para as 

pessoas com deficiência visual. A partir deste estudo, obtendo maiores informações sobre suas 

habilidades e limitações, e as restrições ditadas pelo ambiente, pretende-se analisar as atuais 

adequações realizadas para atender a este grupo, bem como o que normas e legislações vigentes 

contemplam, verificando a eficácia de tais exigências nos projetos onde foram implantadas. 

Ao final dessas análises, com o conhecimento mais aprofundado sobre a percepção do espaço pela 

pessoa com deficiência visual, pretende-se sugerir modificações e acréscimos às normas e diretrizes 

existentes, de forma que se apropriem dessa percepção do usuário e contemplem as pessoas com 

deficiência visual na orientação e no entendimento do espaço. 

1.2. Objetivos 

O objetivo geral deste estudo é identificar as restrições que o ambiente impõe às pessoas com deficiência 

visual, bem como conhecer suas necessidades, habilidades e limitações, compreendendo sua percepção 

do ambiente. Pretende-se verificar a eficácia das questões abordadas nas normas, bem como do que 

está de fato sendo executado nos espaços públicos. E, a partir do conhecimento adquirido, das vivências 

com as pessoas com deficiência visual, e das entrevistas com estas pessoas e com especialistas de 

outras áreas de conhecimento, objetiva-se propor modificações e acréscimos às normas e diretrizes 

existentes, que incluam de forma mais eficiente a percepção e os elementos cognitivos na orientação e 

localização do espaço. 
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A percepção das pessoas com deficiência visual é diferenciada, resultante de uma consequente 

alteração em seus elementos cognitivos visando amenizar sua privação sensorial. Neste trabalho são 

identificados e estudados os elementos cognitivos que as pessoas com deficiência visual utilizam em 

maior ou menor grau, e como são utilizados. Essa abordagem é realizada a partir de revisão bibliográfica, 

incluindo autores do ramo da psicologia e da neurociências, e contando com entrevistas com 

especialistas pertencentes à instituições voltadas à assistência e reabilitação de pessoas com deficiência 

visual. Os especialistas englobam profissionais como psicólogos, terapeutas ocupacionais, educadores, 

pedagogos, e especialistas em orientação e mobilidade, todos com ampla experiência prática no convívio 

com a ausência total ou parcial da visão. E por fim, nos passeios acompanhados e nas observações 

participativas são observadas as questões quanto à cognição apontadas pelos especialistas na revisão 

teórica e nas entrevistas realizadas. 

Os objetivos específicos deste estudo são: 

� Identificar as limitações, habilidades, e necessidades dos indivíduos em questão; 

� Identificar como ocorre a utilização dos elementos de cognição pelas pessoas com deficiência 

visual na leitura do espaço, quais são mais ou menos desenvolvidos ou necessários; 

� Compreender a percepção do espaço pelo público-alvo e os elementos que são utilizados para 

orientação e localização no ambiente; 

� Identificar as soluções projetuais, de pesquisas e projetos realizados, relacionados ao tema; 

� Identificar as restrições que o ambiente lhes impõe. 

1.3. Procedimentos Metodológicos Utilizados 

Os principais procedimentos metodológicos estruturados na dissertação compreendem os seguintes 

passos: revisão bibliográfica; planejamento e realização das entrevistas com especialistas, visando 

auxiliar no correto entendimento das diferenciações cognitivas e perceptivas do público-alvo; 

planejamento e realização das entrevistas com o público-alvo; análise dos dados das entrevistas com o 

público-alvo, identificando os parques a serem analisados; planejamento e realização dos walkthroughs 

nos parques selecionados; planejamento e realização de passeios acompanhados; planejamento e 

realização de grupos focais; planejamento e realização das observações participantes; análise dos dados 

coletados. 

A atividade inicial consistiu em fundamentação teórica, visando, a partir de uma revisão bibliográfica, 

apresentar o estado atual dos assuntos principais acerca do tema proposto. Acrescentou-se, a esta fase 
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inicial, as entrevistas realizadas com os especialistas de áreas diversas do conhecimento, a fim de 

auxiliar no entendimento das habilidades e limitações das pessoas com deficiência visual, e nas suas 

específicas percepções do ambiente. Apesar de caracterizar-se como fase de coleta de dados, inclui-se 

na fase preliminar da pesquisa por oferecer, junto à revisão bibliográfica, base para as etapas posteriores 

do estudo. 

Prosseguiu-se com a pesquisa de campo compreendendo sua montagem, aplicação e tratamento dos 

dados. Esta etapa compreendeu cinco procedimentos metodológicos diversos: entrevistas, 

walkthroughs, passeios acompanhados, grupos focais e observações participantes. Nesta fase foi 

necessário determinar critérios para seleção das pessoas a serem entrevistadas e acompanhadas, assim 

como dos locais a serem utilizados para a atividade de campo. 

Após a obtenção dos potenciais colaboradores (sujeitos pertencentes ao público-alvo) da pesquisa, 

foram realizadas as entrevistas, a fim de obter relatos de experiências vivenciadas por eles em parques.  

As entrevistas realizadas são do tipo semiestruturadas, ou seja, o roteiro conta com algumas questões 

pré-estabelecidas e permite o surgimento de outras no transcorrer das entrevistas à medida da 

necessidade. Este tipo de entrevista possibilita uma interação maior entre o entrevistador e o 

entrevistado, favorecendo respostas mais espontâneas, que podem fazer surgir questões inesperadas 

ao entrevistador, podendo ser de grande utilidade na pesquisa. 

Com a análise destes primeiros dados coletados, juntamente aos estudos já realizados sobre percepção 

dos espaços, foram selecionados os parques para os passeios acompanhados. Pretendeu-se escolher 

espaços frequentemente utilizados pelo público-alvo em questão, assim como ambientes ainda 

desconhecidos, visando obter vivências opostas, identificando as dificuldades e facilidades no 

deslocamento e na orientação em ambas as situações. 

Nos parques selecionados, walkthroughs foram realizados para que o pesquisador conhecesse bem os 

espaços e pudesse definir um roteiro a ser seguido para realização dos passeios acompanhados. Estes 

últimos foram realizados a fim de verificar a utilização destes pelas pessoas com deficiência visual.  

Através dos passeios pretendeu-se compreender a percepção do espaço pelas pessoas com deficiência 

visual, suas relações com o ambiente, bem como identificar as restrições impostas por este ambiente, 

verificando a eficácia dos métodos e elementos atualmente empregados nos parques analisados, para 

possibilitar a acessibilidade para este público-alvo. 

A realização de grupos focais aparece como um complemento às entrevistas individuais. Através da 

reunião de um pequeno grupo de pessoas com características semelhantes, que enfrentam as mesmas 

dificuldades e barreiras impostas pelo ambiente, pretendeu-se trazer à tona experiências vividas, 
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identificar aspectos considerados positivos ou negativos para seu deslocamento e orientação no espaço, 

assim como perceber suas reações frente a determinados aspectos, a partir de colocações do 

pesquisador. 

Por tratar-se de pesquisa contendo experimentação com seres humanos, foram considerados aspectos 

éticos, conforme observado por Elali (2010), e providenciado, também, o termo de consentimento, que 

foi apresentado a cada entrevistado ou participante do passeio acompanhado, com os devidos 

esclarecimentos sobre a pesquisa ora em andamento. 

Durante o período de coleta de dados também foram realizadas observações participantes, onde o 

pesquisador frequentou parques junto aos grupos de pessoas com deficiência visual, em atividades 

programadas por instituições e grupos de auxílio às pessoas cegas e com baixa visão. Pretendeu-se, 

com este instrumento, complementar os resultados obtidos nos passeios acompanhados, coletando 

informações mais naturais da vivência dessas pessoas nos parques. 

Como resultado da última etapa na pesquisa, que compreendeu a análise das etapas anteriores - 

fundamentação teórica e pesquisa de campo (entrevistas, passeios acompanhados, grupos focais e 

observações participativas) – obteve-se maiores informações sobre a percepção do espaço pelas 

pessoas com deficiência visual, e os métodos e elementos de orientação e localização no espaço 

poderiam ser acrescentados aos parâmetros normativos vigentes, visando proporcionar melhores 

condições de utilização do ambiente por este grupo de indivíduos.  

1.4. Estrutura da Dissertação 

Este estudo encontra-se desenvolvido em cinco capítulos. O primeiro capítulo apresenta a pesquisa, 

descrevendo a justificativa para sua realização, os objetivos pretendidos, os procedimentos 

metodológicos utilizados para alcança-los, bem como a estruturação do presente trabalho. 

O segundo capítulo é destinado à revisão bibliográfica. Inicia-se com um breve histórico da inclusão 

social da pessoa com deficiência, apresentando, posteriormente conceitos e classificações referentes à 

deficiência visual e aos parques, finalizando com questões ligadas à acessibilidade dos parques para as 

pessoas com deficiência visual, onde são abordadas as legislações vigentes nos diversos âmbitos, bem 

como a exemplificação de parques considerados acessíveis para as pessoas com deficiência visual, no 

Brasil e no exterior.  

No terceiro capítulo são abordados os procedimentos metodológicos utilizados para compreender a 

orientação espacial das pessoas com deficiência visual, bem como para avaliar as condições de 
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acessibilidade dos parques para este público-alvo, entendendo suas dificuldades e facilidades, suas 

expectativas, e opiniões sobre o assunto. 

O capítulo quatro descreve os procedimentos metodológicos realizados – entrevistas, walkthroughs, 

passeios acompanhados, grupos focais e observações participantes –, destacando os pontos relevantes, 

além de apresentar as análises realizadas a partir dos dados coletados em cada instrumento, e do 

cruzamento das informações obtidas por todos. Por fim, apresenta duas discussões, primeiro sobre a 

acessibilidade para as pessoas com deficiência visual em parques, considerando os resultados obtidos 

através dos instrumentos metodológicos aplicados, e segundo sobre os próprios procedimentos 

metodológicos utilizados, a importância e relevância de cada um para a pesquisa, as possíveis falhas de 

aplicação, ou melhorias a serem adotadas em estudos futuros. 

No quinto e último capítulo conclui-se o trabalho, expondo as considerações finais relevantes para a 

pesquisa. E ao final são apresentadas as referências bibliográficas utilizadas e são acrescentados os 

apêndices, como os roteiros das entrevistas e os resultados completos das entrevistas com as pessoas 

com deficiência visual, bem como um CD-ROM contendo a íntegra desta dissertação.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1.  Breve Histórico da Inclusão Social das Pessoas com Deficiência Visual 

Na história da humanidade, segundo Fernandes, Schlesener e Mosquera (2011), as pessoas com 

deficiência eram postas à margem da sociedade por carregarem a imagem de deformação do corpo e 

da mente, denunciando a imperfeição humana. Antes do século XVIII, crianças eram abandonadas ou 

sacrificadas por possuírem alguma deficiência, e aquelas que sobreviviam eram exploradas, servindo 

inclusive como atrações de circo.  

Para as pessoas com deficiência visual não foi diferente. “Durante muito tempo os cegos sofreram com 

a marginalização e isto, infelizmente, se repetiu em quase todas as culturas. Eles foram discriminados, 

amaldiçoados e, até o século XVI, muitos viviam da mendicância” (COELHO, 2005, p.16). “O nascimento 

de indivíduos com deficiência era encarado como castigo de deus; eles eram vistos como feiticeiros ou 

como bruxos. Eram seres diabólicos que deveriam ser castigados para poderem se purificar” 

(FERNANDES; SCHLESENER; MOSQUERA, 2011, p.134). 

No século XVIII iniciou-se a criação de unidades de saúde especializadas, centros de educação 

exclusivos para pessoas com deficiência, para onde essas pessoas eram enviadas, assim como para 

asilos e hospícios, numa clara segregação social (MORAES, 2007, p.26).  

Porém, apesar da segregação, a criação de unidades de saúde especializadas e de centros de educação 

voltados para essas pessoas, significou um grande avanço, principalmente para as pessoas com 

deficiência visual. Pois, segundo Franco e Dias (2005), foi no Instituto Real dos Jovens Cegos de Paris, 

inaugurado em 1784, que o estudante Louis Braille, em 1829, criou o Sistema Braille – escrita e leitura 

por pontos em relevo. “Tal invenção abriu um novo horizonte para os cegos: a utilização de um 

mecanismo concreto de instrução e de integração social” (FRANCO; DIAS, 2005). A partir daí, outras 

escolas para cegos foram inauguradas, adotando o Sistema Braille como método universal de ensino 

para pessoas cegas. 

Apesar destes avanços alcançados pelas pessoas com deficiência visual, foi somente no século XX que 

a situação começou a se modificar de maneira significativa. A partir da década de 1950 soldados 

sobreviventes de guerras passaram a voltar para suas casas, por vezes “mutilados, com problemas de 

audição, cegos, e com outros tipos de restrições, e precisavam ser reinseridos e integrados em suas 

comunidades” (PINTO, 2007, p.31). A sociedade, acostumada a ignorar a diversidade, excluindo pessoas 

idosas, com mobilidade reduzida, ou qualquer deficiência, se viu obrigada a conviver com as diferenças. 
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O Estado teve que se organizar para assegurar os direitos daqueles que foram mutilados em defesa de 

seu país. Foram então estabelecidas leis em defesa das pessoas com deficiência, primeiramente nos 

Estados Unidos. 

Além dessas questões do pós-guerra, o mundo estava em transformação. A expectativa de vida da 

população aumentava, a mortalidade infantil diminuía, o modo de viver se modificava, e os avanços da 

medicina e da tecnologia permitiam a sobrevivência de um número cada vez maior de vítimas de 

inúmeras doenças, que, apesar das sequelas decorrentes, não deveriam ser excluídas da sociedade. 

Em meio a essa situação, Europa e Estados Unidos deram ênfase, na década de 1970, à criação de leis, 

decretos, resoluções e normas em defesa dos direitos dessa população, surgindo a ideia do “projeto 

acessível” (MORAES, 2007). 

Mas foi somente na década de 1980 que se iniciou, de fato, a defesa pelos direitos das pessoas com 

deficiência. O ano de 1981 foi declarado, na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas 

(ONU), o Ano Internacional da Pessoa com Deficiência. E, nesta mesma assembleia, foi criado o 

Programa Mundial de Ação para as Pessoas com Deficiência que propunha a inserção total dessas 

pessoas na sociedade em condições de igualdade. A partir desse momento, iniciou-se a batalha pela 

inclusão social das pessoas com deficiência que perdura até os dias de hoje. 

2.2. A Deficiência Visual 

Segundo números da Organização Mundial da Saúde – OMS (WHO, 2012), uma população de 285 

milhões de pessoas em todo o mundo possui deficiência visual: 39 milhões são cegos e 256 milhões tem 

baixa visão. E um dado impressionante e chocante é que “a cada cinco segundos uma pessoa fica cega 

no mundo. Uma criança fica cega a cada minuto. Estima-se que mais de sete milhões de pessoas ficam 

cegas a cada ano” (WHO, 2002). 

No Brasil, segundo o Censo Demográfico de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2011), mais de 35 milhões de pessoas (18,75% da população) declararam ter 

deficiência visual - 506.377 são cegas e 35.268.015 possuem baixa visão ou visão subnormal (TABELA 

1), segundo as seguintes definições do Censo 2010, respectivamente: 

� Não consegue de modo algum: pessoa permanentemente incapaz de enxergar; 

� Grande dificuldade: pessoa com grande dificuldade de enxergar, mesmo com auxílio de lentes; 

� Alguma dificuldade: pessoa com alguma dificuldade de enxergar, mesmo com auxílio de lentes. 
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Tabela 1 - População residente com deficiência visual – Censo Demográfico 2010. 

REGIÃO          

POPULAÇÃO RESIDENTE 

TOTAL 

DEFICIÊNCIA VISUAL 

Não consegue de 
modo algum 

(CEGOS) 

Grande 
dificuldade 

(BAIXA VISAO) 

Alguma 
dificuldade 

(BAIXA VISÃO) 

Total com 
Deficiência 
Visual 

Porcentagem 
da População 
Brasileira (%) 

BRASIL 190 755 799 506 377  6 056 533   29 211 482   35 774 392  18,75% 

     Norte 15 864 454 32 408   540 864   2 409 560   2 982 832  1,56% 

     Nordeste 53 081 950 126 163  2 062 719   9 058 424   11 247 306  5,89% 

     Sudeste 80 364 410 248 917  2 247 963   11 890 579   14 387 459  7,54% 

           São Paulo 41 262 199 143 426  1 059 927   6 140 684   7 344 037  3,84% 

     Sul 27 386 891 68 589   793 373   3 759 976   4 621 938  2,43% 

     Centro-Oeste 14 058 094 30 300   411 614   2 092 943   2 534 857  1,33% 

Fonte: IBGE, 2011. 

Como se pode observar na tabela acima, o Estado de São Paulo possui mais de 140 mil pessoas cegas, 

totalizando uma população cega maior do que das regiões norte, nordeste, sul e centro-oeste juntas, 

além de abrigar mais da metade da população com deficiência visual da região sudeste. 

As principais causas da deficiência visual, segundo divulgação da OMS em 2012 (WHO, 2012), são os 

erros de refração não-corrigidos (43%) - miopia, hipermetropia ou astigmatismo -, seguidos pela catarata 

(33%), e glaucoma (2%). O primeiro seria o responsável pela maioria dos casos de baixa visão, já os 

dois últimos, pela cegueira.  

A OMS tem realizado uma parceria, desde 1999, com a Agência Internacional para a Prevenção da 

Cegueira (IAPB) no programa “Visão 2020: O Direito à Visão”. Trata-se de uma iniciativa global que 

pretende a eliminação da cegueira evitável ou tratável, até o ano de 2020, fornecendo orientação, apoio 

técnico e recursos para países que adotaram formalmente este programa, como é o caso do Brasil. 

Segundo estudos divulgados pela OMS, 75% da deficiência visual é resultado de cinco condições 

evitáveis e tratáveis – catarata, erros de refração, tracoma, oncocercose e alguns casos específicos de 

cegueira infantil. “Para cada uma destas condições existe uma intervenção rentável” (WHO, 2013), e a 

meta dessa iniciativa é que em 2020, realizando o combate efetivo desses cinco tipos de doenças, o 

número de pessoas cegas no mundo caia de 76 para 24 milhões. 

A visão médica é essa, de prevenção, evitando todas as doenças que podem ser evitadas, e tratando as 

que oferecem possibilidades de tratamento. Ainda seguindo este raciocínio, tem-se a deficiência visual 

decorrente das doenças infecciosas, que, segundo informações da OMS, já diminuíram 

significativamente nos últimos anos. 
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Apesar dessa luta da OMS para diminuir os índices de deficiência visual no mundo, existem doenças que 

não podem ser evitadas ou tratadas, e ainda um agravante considerável – o aumento da expectativa de 

vida da população. Com o crescimento da população idosa, cresce também a ocorrência de doenças 

como a presbiopia1 e a degeneração macular relacionada à idade (DMRI)2, presente predominantemente 

em idosos. 

Estes dados revelam que, mesmo com o máximo esforço para diminuição da quantidade de pessoas 

com deficiência visual, elas não vão desaparecer. Existem doenças genéticas, incuráveis, doenças que 

chegam com o advento da idade, algumas intratáveis e outras que não podem ser prevenidas. É a partir 

dessa constatação que se argumenta a necessidade de preparar o ambiente para receber as pessoas 

com deficiência visual da melhor maneira possível, proporcionando sua inclusão plena na sociedade. 

2.2.1. Conceitos e classificações 

O senso comum considera que todas as pessoas com deficiência visual são cegas, não enxergando 

nada, nem mesmo a luz. Porém, segundo a ótica médica e educacional, é rara a ausência total da 

percepção visual. Existem alguns tipos de classificação quanto ao grau de deficiência visual, que indicam 

se esta percepção fará parte ou não das formas de apreensão e interpretação do mundo. 

Sob a ótica jurídica, a legislação brasileira, através do Decreto no 5.296 de 02 de dezembro de 2004 

(Art. 5o, Capítulo II – Do Atendimento Prioritário, §1o), define: 

c) deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual3 é igual ou menor que 0,05 no melhor 
olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 
0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os cegos nos quais a somatória da medida 
do campo visual4 em ambos os olhos for igual ou menor que 60°, ou a ocorrência simultânea 
de quaisquer das condições anteriores. 

É importante mencionar que existem legislações, documentos e recomendações que asseguram os 

direitos e o desenvolvimento pleno de todas as pessoas com deficiência visual. Porém, reconhece-se 

que “uma pessoa com deficiência visual não visa recorrer a parâmetros e/ou definições de cunho legal 

para então ‘sentir-se’ de fato com alguma deficiência, seja a cegueira ou a baixa visão” (ARCHANJO, 

2008).  

                                                      
1 Presbiopia (vista cansada): endurecimento do cristalino, originando falha na visão proximal. 
2 DMRI: lesão na mácula, área que nos permite enxergar detalhes finos com clareza, originando falha na visão proximal e à 
distância. 
3 Acuidade Visual: “capacidade de reconhecer com precisão e nitidez os detalhes dos objetos, em uma relação direta com 
seu tamanho e distância em relação ao observador” (LOPES, 2010, p.75). 
4 Campo Visual: “é o espaço visto pelo observador através dos seus olhos” (LIMA. 2010, p.18); “remete-se ao grau que o olho 
pode abranger em cada direção” (GONZÁLEZ; DÍAZ, 2007 apud ARCHANJO, 2008).  
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Desta forma, é preferível recorrer à classificação da OMS – ótica médica - que se baseia em dados 

funcionais da visão, além do diagnóstico clínico, utilizando-se da junção de duas classificações: CID-10 

– Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde; e CIF – 

Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. 

A CID-10 realiza uma classificação baseada apenas em dados concretos, em análise da acuidade visual, 

definindo quatro níveis de função visual: visão normal, deficiência visual moderada, deficiência visual 

grave, e cegueira. A baixa visão é a combinação das deficiências visuais moderada e grave. Esta 

classificação pode ser observada no Quadro 1, esclarecendo-se que a fração 6/18 (metros) significa que 

a pessoa consegue enxergar a seis metros o que uma pessoa com visão normal enxergaria a 18 metros, 

o mesmo ocorre com 20/70 (pés), onde vê a 20 pés o que normalmente seria visto a 70, e assim 

sucessivamente, conforme disposto no quadro abaixo. Destaca-se que apesar da conversão em metros 

e decimal os oftalmologistas utilizam com maior frequência a acuidade visual medida em pés, e algumas 

vezes em decimal, conforme proposto na escala Snellen. 

CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A CID-10 

 
Graus de 

Comprometimento 
Visual 

Acuidade visual com a melhor correção visual possível 

Máx. menor que: Mín. maior ou igual a: 

B
ai

xa
 V

is
ão

 

1 
6/18 (metros) 
3/10 (0,3) 
20/70 (pés) 

6/60 (metros) 
1/10 (0,1) 
20/200 (pés) 

2 
6/60 (metros) 
1/10 (0,1) 
20/200 (pés) 

3/60 (metros) 
1/20 (0,05) 
20/400 (pés) 

C
eg

ue
ira

 3 
3/60 (metros) 
1/20 (0,05) 
20/400 (pés) 

1/60 (capacidade de contar dedos a 1m) 
1/50 (0,02) 
5/300 (pés) 

4 
1/60 (capacidade de contar dedos a 1m) 
1/50 (0,02) 
5/300 (pés) 

Percepção da Luz 

5 Ausência de Percepção da Luz 

“P
er

da
 d

a 
Vi

sã
o 

nã
o 

qu
al

ifi
ca

da
” 

9 Indeterminada ou não especificada 

Quadro 1 - Classificação da cegueira e baixa visão segundo a CID-10 (Escala Optométrica Decimal de Snellen). 

A CIF apresenta, por sua vez, uma classificação funcional, apontando o que a pessoa “é capaz ou não 

de realizar na sua vida cotidiana à luz das funções dos órgãos ou sistemas estruturais do corpo, bem 

como suas limitações de atividades e de participação social no meio ambiente” (ARCHANJO, 2008). 
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A OMS adotou este tipo de classificação recentemente – em 2001 – possivelmente ao verificar o grande 

percentual de pessoas cegas que possui alguma visão residual aproveitável. Segundo estimativa da 

própria OMS, cerca de 70% da população considerada cega encontra-se nesta situação. Desta 

constatação surge a “necessidade de uma avaliação qualitativa e quantitativa que vise a possibilitar o 

uso eficiente e a funcionalidade de qualquer percentual de visão” (DOMINGUES et al., 2010, p.8). 

Estima-se que somente 10% do segmento de pessoas com cegueira não apresenta nenhum 
tipo de percepção visual, pois a maioria delas revela a presença de algum resíduo de visão 
funcional, mesmo que seja apenas para detectar pontos de luz, sombras e objetos em 
movimento (DOMINGUES et al., 2010, p.30). 

Sob a ótica educacional, cego é aquele que necessita de instrução em Braille (sistema de escrita por 

pontos em relevo), e pessoa com baixa visão ou visão subnormal é aquela que lê escrita ampliada, 

mesmo que com auxílio de modernos recursos ópticos. 

Ormelezi (2000, p.19) afirma que a concepção educacional foi definida na década de 1970, e “provocou 

uma mudança significativa no enfoque da deficiência visual”. A autora, mestre e doutora em psicologia e 

educação, confirma a classificação acima mencionada, definindo: 

� Cegos: apresentam desde ausência total de visão até percepção de luz (distinguindo claro e 

escuro), ou projeção de luz (identificando a direção de onde vem a luz); precisam do Braille para 

a escrita e utilizam outros sentidos que não a visão para o conhecimento do mundo; 

� Baixa visão: mostram a possibilidade de indicar a projeção de luz até onde a dificuldade visual 

limita seu desempenho, porém, utilizam a visão residual para a situação educacional, incluindo 

a leitura e a escrita, com ou sem recursos ópticos, e para as situações práticas da vida diária. 

Para este trabalho será considerada a ótica educacional, pois não seria possível distinguir pessoas cegas 

de pessoas com baixa visão, segundo as definições da OMS, somente a partir da convivência com as 

mesmas na realização de uma entrevista. 

Além dessas classificações, é necessário diferenciar a cegueira quanto à idade de ocorrência. Quando 

“a criança nasce cega ou quando se torna cega até os cinco anos de idade” considera-se uma cegueira 

congênita, pois “perdendo a visão até esse momento, (...) a criança não poderá contar com uma 

memória visual como referência para suas construções mentais” (ORMELEZI, 2000, p.29). Após essa 

idade, a qualquer momento da vida e em quaisquer circunstâncias que o indivíduo venha a perder a 

visão, será considerada uma cegueira adquirida. 
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2.2.2. Percepção Espacial e Deficiência Visual 

O ambiente fornece inúmeras informações ao usuário concomitantemente, que são recebidos pelos 

sentidos humanos como estímulos. Através dos seus órgãos sensoriais, os estímulos externos são 

registrados e enviados ao cérebro, que organiza e dá significado aos estímulos recebidos – a percepção. 

Portanto, a percepção nada mais é do que a seleção, organização e interpretação dos estímulos do 

ambiente, formando uma espécie de imagem mental. 

Sternberg (2000, p.124-125) reitera que percepção é “um conjunto de processos psicológicos pelos quais 

as pessoas reconhecem, organizam, sintetizam e fornecem significação (no cérebro) às sensações 

recebidas dos estímulos ambientais (nos órgãos dos sentidos)”. 

São os sentidos humanos os responsáveis pela captação dos estímulos do ambiente. Gibson (1966, p. 

49) define cinco sistemas perceptivos: orientação, audição, tato, olfato-paladar, e visão. O Quadro 2 é 

um resumo dos sistemas sensoriais e suas implicações. 

OS SISTEMAS PERCEPTIVOS 

Nome 
Modo de 
Atenção 

Unidades 
Receptoras 

Anatomia do Órgão 
Atividade do 

Órgão 
Estímulos 

Disponíveis 
Informação Externa 

Obtida 

Sistema 
Básico de 
Orientação 

Orientação 
geral 

Receptores 
mecânicos 

Órgãos vestibulares 
Equilíbrio 
corporal 

Forças de 
gravidade e 
aceleração 

Direção da gravidade, 
sendo empurrada 

Sistema 
Auditivo 

Ouvir 
Receptores 
mecânicos 

Órgãos cocleares com 
ouvido médio e 
aurícula 

Orientação 
para sons 

Vibração no ar 
Natureza e localização 
dos eventos vibratórios 

Sistema 
Háptico 

Tocar 

Receptores 
mecânicos e 
possíveis 
termo-
receptores 

Pele, articulações e 
músculos 

Exploração de 
vários tipos 

Deformação do 
tecido; 
Configuração 
das 
articulações; 
Elasticidade 
das fibras 
musculares 

Contato com a terra; 
Encontros mecânicos; 
Formas dos objetos; 
Estado dos materiais; 
Solidez ou viscosidade 

Sistema 
Gustativo-
Olfativo 

Cheirar 
Receptores 
químicos 

Cavidade nasal (nariz) Cheirar 
Composição do 
meio 

Natureza das fontes 
voláteis 

Degustar 
Receptores 
químicos e 
mecânicos 

Cavidade oral (boca) Saborear 
Composição 
dos objetos 
ingeridos 

Valores nutritivos e 
biológicos 

Sistema 
Visual 

Olhar 
Foto-
receptores 

Mecanismo ocular 
(olhos, com músculos 
oculares intrínsecos e 
extrínsecos, 
relacionados ao 
aparelho vestibular, a 
cabeça e todo o 
corpo) 

Acumulação; 
Ajuste pupilar; 
Fixação, 
convergência; 
Exploração. 

As variedades 
da estrutura na 
luz ambiental 

Tudo que pode ser 
especificado pelas 
variáveis da estrutura 
óptica (informações 
sobre objetos, animais, 
movimentos, eventos, e 
lugares) 

Quadro 2 - Os sistemas perceptivos. Fonte: GIBSON (1966, p. 50-51, tradução nossa). 
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Antes da teoria de Gibson, prevalecia a classificação Aristoteliana. A diferença notada na classificação 

de Gibson, em relação à anterior, é quanto à inclusão do Sistema de Orientação. Este, segundo 

Dischinger (2000, p. 72-73), é responsável por detectar a estrutura estável do ambiente, manter a posição 

vertical e o equilíbrio do corpo, além de posicionar o corpo num espaço tridimensional e coordenar a 

posição da cabeça, tronco e membros. Para tais funções, o sistema de orientação tem como órgão 

receptor o labirinto, localizado no ouvido interno, que capta a força da gravidade e o deslocamento 

corporal. Segundo os autores (GIBSON, 1966; DISCHINGER, 2000) esse sistema coopera com todos 

os outros sistemas perceptivos, estabelecendo referências e definindo uma plataforma estável para os 

outros sentidos. 

Conclui-se que o sistema de orientação pode ser entendido como a união dos seguintes sistemas 

conhecidos: 

� Cinestésico/ Proprioceptivo: “sensibilidade para perceber os movimentos musculares ou das 

articulações” (LORA, 2003, p.62). Possibilitam a consciência da posição e do movimento de seu corpo, 

como quando se eleva os braços até a altura dos ombros, e tem-se informação da posição exata do 

braço e qualquer movimento executado (COLL, 1990 apud LORA, 2003, p.62). Permitem ainda detectar 

inclinações ou desníveis de superfícies. 

� Memória Muscular: “repetição de movimentos em uma sequência fixa, que se convertem em 

movimentos automáticos” (CRATTY, 1983 apud LORA, 2003, p.62). Por exemplo, ao subir ou descer 

uma escada regular, o movimento de transpor cada degrau torna-se automático, não sendo necessário 

olhar para os degraus em que se pisa graças à memorização que o corpo faz da ação que se 

desempenha. 

� Vestibular/ Labiríntico: “provê informações sobre a posição do corpo e dos componentes 

rotatórios e lineares dos movimentos sobre o eixo de uma volta em graus”, como, por exemplo, ao dobrar 

uma esquina 90 graus (LAMBERT, 1986 apud LORA, 2003, p.63). Este sistema depende da posição da 

cabeça, e, junto com a visão, é responsável pela manutenção do equilíbrio do corpo. 

Os demais sistemas perceptivos estão presentes em quaisquer definições, podendo receber apenas 

nomenclaturas diversas: 

� Sistema auditivo/ Audição: segundo Gibson (1966), tem o ouvido interno como órgão receptor, 

captando vibrações do ar, sendo responsáveis pela percepção da natureza e localização dos estímulos 

sonoros. Segundo Dischinger (2000), este sistema propicia o conhecimento de sons externos e a 

localização individual em relação aos sons. Pallasmaa (2005, p.47) afirma que a audição é responsável 

por articular e estruturar a experiência e o entendimento do espaço, e ainda fornecer “o continuum 



 35 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

temporal no qual as impressões visuais estão inseridas”, apesar de, normalmente, os indivíduos não 

estarem cientes da importância da audição na experiência espacial. 

� Sistema háptico/ Tato: tem como receptores a pele, as articulações e os músculos, sendo 

responsável pela percepção da forma, consistência, temperatura, tanto do ambiente, quanto dos objetos 

(GIBSON, 1966). Dischinger (2000) destaca que este sistema, além das informações bidimensionais, 

como texturas, também oferece informações tridimensionais. “A pele lê a textura, o peso, a densidade e 

a temperatura da matéria” (PALLASMAA, 2005, p. 53), mas o sistema háptico é um sistema de 

proximidade, “o tato precisa do contato direto” (ABBUD, 2006, p.17). 

� Sistema gustativo-olfativo/ Paladar e Olfato: os receptores de estímulos são a cavidade oral 

e nasal, sendo responsáveis por perceber as diferenças físicas e químicas dos alimentos e odores 

capitados (GIBSON, 1966). Segundo Arias (2008), o olfato pode informar acontecimentos climáticos, 

como a chuva, e estimular o paladar, que, por sua vez, não capta somente sabores, mas também frio, 

umidade, densidade, calor e suavidade. 

� Sistema Visual/ Visão: os olhos são seus órgãos receptores, responsáveis por captar as 

variações da luz ambiente, formas e dores dos objetos (GIBSON, 1966). Dischinger (2000) afirma que 

este sistema se sobrepõe aos demais por registrar, instantânea e simultaneamente, formas, 

profundidades e distâncias. Segundo Lopes (2005, p.85), “a visão é o sentido que fornece informações 

mais completas do mundo ao redor”, sendo responsável pela percepção do espaço, podendo, inclusive, 

ser solicitado “pelo cérebro para reforçar ou até substituir sensações que seriam normalmente originadas 

em outros sentidos, como olfato e paladar”. Abbud (2006, p.16) descreve a visão como “um dos sentidos 

mais complexos do ser humano”, e afirma que a visão “passeia a vontade sobre os elementos que estão 

diante de si, sejam eles próximos ou distantes”. 

A percepção espacial ou ambiental se deve à cooperação entre todos estes sistemas. “É a partir da 

percepção e da interpretação do espaço assim constituído que as pessoas interagem com ele, 

reconhecendo os elementos que o compõem, tanto sua materialidade quanto os múltiplos significados 

que lhes são atribuídos” (SILVA, 2010, p.36). 

Apesar da maioria das pessoas acreditar que o ambiente é percebido apenas pela visão, é a combinação 

dos diversos sistemas perceptivos que torna possível perceber o espaço em sua totalidade, mesmo que 

não se tenha consciência disso (DISCHINGER, 2006). 

Para tomar-se conhecimento da importância da utilização de todos os elementos espaciais na 

compreensão do espaço, e distinguir como estes diferentes elementos podem ser percebidos por todos 

os sentidos, é necessário aprender a ver o espaço de uma forma diferente (DISCHINGER, 2006). 
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Pallasmaa (2005) descreve uma visão não-usual do espaço, utilizando-se de todos os sistemas 

perceptivos para “experimentar” a cidade: 

Eu confronto a cidade com meu corpo; minhas pernas medem o comprimento da arcada e a 
largura da praça; meus olhos fixos inconscientemente projetam meu corpo na fachada da 
catedral, onde ele perambula sobre molduras e curvas, sentindo o tamanho de recuos e 
projeções; meu peso encontra a massa da porta da catedral e minha mão agarra a maçaneta 
enquanto mergulho na escuridão do interior. Eu me experimento na cidade; a cidade existe 
por meio de minha experiência corporal. A cidade e meu corpo se complementam e se 
definem. Eu moro na cidade, e a cidade mora em mim (PALLASMAA, 2005, p. 37-38). 

Segundo Dischinger (2006), é possível perceber, compreender, usar e desfrutar do espaço não apenas 

porque a pessoa pode ver, mas também porque ela se move nas direções desejadas; ouve e distingue 

sons produzidos pelo próprio movimento do seu corpo; sente o chão que pisa; localiza-se e reconhece 

atividades humanas e eventos naturais por seus sons; pode tocar e ser tocado, reconhecendo formas, 

texturas, temperaturas e resistência de materiais; pode sentir o calor do Sol ou o vento; e pode sentir o 

cheiro das flores. 

Se todos podem perceber o espaço através de todos os sentidos, por que as pessoas com deficiência 

visual não conseguiriam percebê-lo? Para essas pessoas, é necessário que todos os sistemas sensoriais 

sejam utilizados em conjunto, pois “é a possibilidade de obter informações importantes através dos outros 

sentidos que permite que as pessoas com deficiência visual se orientem, compreendam, e sejam 

capazes de utilizar diversos espaços” (DISCHINGER, 2006, p.146-147). 

É importante observar que a visão também é utilizada pela maioria das pessoas com deficiência visual, 

pois, além das pessoas com baixa visão, ainda existem as pessoas cegas que possuem algum resíduo 

visual, como percepção de luz e vultos. Focos luminosos e objetos coloridos podem tornar-se pontos de 

referência, e contrastes adequados auxiliam na utilização dos resíduos visuais. Para todas essas 

pessoas a visão permanece importante, porém, perde sua imponência sobre os demais sentidos, 

devendo estar sempre resguardada pelos demais. 

Dentre os sistemas perceptivos listados anteriormente, o mais importante para as pessoas com baixa 

visão é a audição. Segundo Lora (2003, p.58) torna-se “o único meio pelo qual a pessoa cega pode 

perceber a distância e a profundidade em qualquer ambiente”, e “qualquer som tem o potencial de se 

converter em um auxiliar para a orientação”. A autora ainda discorre sobre algumas funções presentes 

no sistema auditivo que auxiliam as pessoas com deficiência visual na leitura do espaço, são elas (LORA, 

2003, p.59-60): 

� Ecolocalização (visão facial/ percepção de obstáculo/ “sexto sentido”): “habilidade de transmitir 

um som e perceber as qualidades do eco refletido”. O som pode advir de palmas, do estalar da língua, 
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castanholas com os dedos, ou passos mais “fortes” no solo. Esta função possibilita a aquisição de 

informações sobre dimensões de cômodos, presença de objetos ou obstáculos no ambiente, e direção 

de corredores ou passagens estreitas. 

� Localização do som: “habilidade para determinar com precisão a localização da fonte sonora, 

comparando-se o momento de chegada e a intensidade do som em cada ouvido, sendo, portanto, a 

audição biauricular indispensável para o desenvolvimento preciso dessa habilidade”. A localização dos 

sons depende do intervalo de tempo e da intensidade dos mesmos, por isso, se as ondas sonoras 

alcançam primeiramente o ouvido direito, mesmo que seja por uma fração de segundos, é possível 

perceber que a fonte sonora encontra-se a direita. No caso de sons advindos da frente ou de trás é 

comum que as pessoas girem a cabeça na tentativa de melhor determinar sua origem, pois estes são 

mais difíceis de serem localizados. A fonte sonora precisa emitir o som por tempo suficiente para que o 

indivíduo possa “medi-la auditivamente, encontrar a direção de maior intensidade e determinar a pista 

para um caminhar mais seguro”. É essa função que permite à pessoa com deficiência visual “olhar” para 

o rosto da pessoa com quem fala e determinar sua altura, e ainda atravessar uma rua de mão-única 

localizando o som paralelo dos carros. 

� Escutar seletivamente: “capacidade de selecionar um som entre um grupo de muitos outros 

simultâneos”. Esta função permite a extração de uma pista auditiva dentre muitos outros sons, como ao 

atravessar uma rua, em que se escuta seletivamente apenas o som do trânsito. O desenvolvimento dessa 

habilidade exige “atenção e discriminação para selecionar precisamente a fonte sonora para melhor se 

orientar em ambientes conhecidos ou não”. 

� Sombra sonora: “área de relativo silêncio atrás de um objeto que filtra suas ondas, como se fosse 

uma sombra produzida por algum objeto, quando o raio de luz de uma lanterna incide sobre ele”. Utiliza-

se essa função para detectar troncos de árvores, postes, caixas de correio, carros e caminhões 

estacionados no meio-fio, pilares e colunas, quinas de prédios, entre outros obstáculos, além de 

possibilitar a identificação de início e final de obstáculos, facilitando sua orientação. 

As funções acima descritas podem ser realizadas por quaisquer pessoas com ouvido normal, mas o 

desenvolvimento de tais habilidades e capacidades “requer prática e oportunidade para aprender” 

(WORCHEL; MAUNEY, 1951 apud LORA, 2003, p.59). 

O tato é “importantíssimo para qualquer pessoa e imprescindível para os cegos” (SILVA, 1993), sendo 

considerado por Lora (2003) a percepção sensorial mais importante para o contato e conhecimento dos 

objetos e do mundo pelas pessoas com deficiência visual. 
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As pessoas cegas obtêm muitas informações para sua orientação pelas mãos tocando os 
objetos e os transformando em pontos de referência. A bengala longa, nas técnicas de Hoover, 
se transforma em extensão do dedo indicador para sondar tatilmente a superfície. Os pés 
percebem pontos de referência quando pisam diferentes tipos de texturas, como a grama, 
pedregulhos, lajotas, areia, asfalto e outros (LORA, 2003, p.61). 

A percepção térmica é fornecida pelos receptores térmicos da pele, portanto, a percepção de calor ou 

frio e a identificação de locais ensolarados são consideradas habilidades táteis, possibilitando ainda 

distinguir espaços cobertos e descobertos, e sombras causadas por vegetação ou por edificação. A 

utilização do sol como referência através das ondas de calor que emite, possibilita a identificação de 

direção pela incidência do sol em seu corpo, como exemplifica Lora (2003): 

Pela manhã, o sol (calor) incidindo na face ou parte anterior do corpo, indica à pessoa cega 
que ela está se dirigindo para o leste; na parte de trás da cabeça e nas costas, para o oeste, 
Desta forma, o uso do sol como referência possibilita rápida verificação de uma possível troca 
de direção e a correção imediata da mesma (LORA, 2003, p.61). 

Outra questão importante na orientação é o movimento do ar, percebido pelos pêlos do corpo humano. 

Esta percepção auxilia as pessoas com deficiência visual a identificar “ventilador silencioso, portas e 

janelas abertas, o final de um corredor ou a saída de um [sic] ambiente” (LORA, 2003, p.62). 

O olfato-paladar é um sistema perceptivo de longo alcance, auxiliando na orientação das pessoas com 

deficiência visual principalmente através da identificação de cheiros característicos na cidade. Segundo 

Lora (2003), jardins, sanitários, consultórios odontológicos, laboratórios e alguns estabelecimentos 

comerciais – farmácia, açougue, posto de gasolina - emitem odores característicos que facilitam a 

orientação das pessoas cegas ou com baixa visão pelas ruas. 

O sistema gustativo-olfativo apresenta ainda importante função de proteção e cuidados pessoais, 

permitindo a “discriminação de produtos de diferentes naturezas, como alimentação, higiene pessoal, 

limpeza, medicamentos e outros” (LORA, 2003, p.63). 

O sistema de orientação é, segundo Dischinger e Bins Ely (1999 apud SILVA 2010, p.40), de 

fundamental importância, principalmente porque, na ausência de informações sonoras, táteis e olfativas, 

é o único capaz de informar sobre “a postura do corpo no espaço e seus eixos de referência 

(vertical/horizontal, direita/esquerda, frente/costas), assim como a sensação de movimento independente 

(velocidade, distância, ritmo e direção). 

É este sistema perceptivo que permite às pessoas com deficiência visual detectar inclinações ou 

desníveis das superfícies sobre as quais caminham; subir e descer todos os degraus da escada, com 

eficiência, sem contá-los; e movimentar-se para a direita ou para a esquerda sem que se desorientem 

ou desequilibrem (LORA, 2003). 
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A percepção das pessoas com deficiência visual é realizada em partes, em um processo lento para a 

compreensão do espaço como um todo. É necessário que o indivíduo perceba os fragmentos do 

ambiente, para, então, conectar as informações sequenciais recebidas gerando a noção do espaço como 

um todo. Ochaíta e Espinosa (2004 apud GIL, 2009, p.38) confirmam que “a exploração dos objetos 

grandes fica fragmentada e em sequência. Para o cego ter acesso à imagem total de um objeto, após 

explorá-lo lentamente, terá de integrar as percepções sucessivas em uma imagem final”. 

Além dessa percepção diferenciada, as pessoas com deficiência visual também possuem visões diversas 

sobre os objetos. Aspectos essencialmente visuais, como cores, não poderão ser percebidos e a 

descrição do objeto se dará através de informações consideradas relevantes para compreender o objeto 

pelo indivíduo em questão - textura, densidade, cheiro, além de descrições sobre o ambiente onde o 

objeto se encontra, se é barulhento ou silencioso, se possui odor agradável ou não (GIL, 2009). 

No trecho a seguir, Masini (2003) discorre sobre a experiência perceptiva de uma criança com deficiência 

visual: 

[...] a reflexão da criança com deficiência visual surge da sua experiência de habitar o mundo 
por meio de sua apalpação tátil, em que interroga o objeto de forma mais próxima do que se 
o fizesse com o olhar. A velocidade e a direção de suas mãos é que a farão sentir as texturas 
do liso e do rugoso, a temperatura fria ou quente, o ar mais abafado quando se aproxima de 
uma parede, acompanhado pela alteração de sua voz ouvida e sua voz articulada, que se 
altera frente a um obstáculo ou em ambiente aberto. Essas percepções de tatear, que ocorrem 
com seus movimentos de mãos e dedos, de articular a voz, de ouvir, de sua comunicação e 
de sua locomoção no espaço estão unidas no seu corpo, no mundo, e compreendidas pela 
reflexão sobre cada uma dessas experiências (MASINI, 2003, p.42-43). 

Para as pessoas com deficiência visual, a percepção espacial torna-se algo delicado, um processo 

cuidadoso e lento, que exige muita atenção aos mínimos estímulos do ambiente, e a capacidade de unir 

todas as informações coletadas, concebendo uma imagem mental do espaço. 

Ao contrário do que muitos imaginam, com a perda da visão não ocorre uma compensação automática 

nos outros sentidos. “O que ocorre é um aperfeiçoamento da capacidade de atenção aos estímulos táteis 

e auditivos; eles [cegos] aprendem a utilizá-los melhor para outras finalidades distintas do que fazem os 

videntes, que, por sua vez, não utilizam, com muita frequência, essa atenção direcionada” (OCHAÍTA; 

ESPINOSA, 2004 apud GIL, 2009, p.38). Em outras palavras, o que ocorre é um direcionamento maior 

da atenção para os sentidos remanescentes, que se potencializam e tornam-se mais apurados, num 

esforço persistente em perceber o ambiente da forma mais plena possível. 

 

 



 40 ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: UMA ANÁLISE DE PARQUES URBANOS 

2.2.3. Aspectos Cognitivos da Pessoa com Deficiência Visual 

Cognição é um conjunto de atividades e processos pelos quais um indivíduo adquire informação e 

desenvolve conhecimentos. São “mecanismos mentais que agem sobre a informação sensorial, 

buscando a sua interpretação, classificação e organização” (LIMA, 2005, s/p). 

Sendo um processo de aprendizagem e aquisição de conhecimento, a cognição consiste em como o 

cérebro, a partir dos conhecimentos do sujeito, organiza toda a informação captada através dos cinco 

sentidos – audição, olfato, paladar, tato e visão. A cognição considera, portanto, a informação captada 

do meio pelos sentidos – percepção – e o que se tem registrado na memória. São considerados 

elementos cognitivos além da percepção e da memória, o pensamento, o raciocínio, a compreensão, a 

aprendizagem, o planejamento, o monitoramento, o juízo, a imaginação, a tomada de decisão, a resposta 

motora, a solução de problemas, o discurso, a linguagem, a categorização, a codificação e a 

decodificação. Todos esses elementos contribuem para a transformação dos dados coletados pela 

experiência (através dos sentidos), em conceitos, elaborando respostas do indivíduo ao meio. 

Como as pessoas com deficiência visual são privadas da visão na captação das informações do meio, 

muitos estudos são realizados, principalmente na psicologia, na tentativa de compreender e verificar as 

mudanças comportamentais ou funcionais que ocorrem na cognição destes indivíduos.  

Como mencionado no subitem anterior, devido à ausência da visão, a atenção (elemento cognitivo) é 

aperfeiçoada para um melhor aproveitamento perceptivo dos estímulos ambientais. Hatwell (2003 apud 

REGO-MONTEIRO et al., 2007), confirma essa condição, afirmando que são percebidas transformações 

na cognição das pessoas com deficiência visual, mas não seria um desenvolvimento do tato ou da 

audição. Para ele, o que se modifica é a orientação da atenção para os estímulos táteis e auditivos, e 

não a própria capacidade sensorial em si. 

Kastrup (2007) também aborda esta questão, afirmando haver um redirecionamento da visão para o tato, 

com consequente mudança de qualidade da atenção. Segundo a psicóloga, os cegos e as pessoas com 

baixa visão precisam desprender uma maior atenção na realização de qualquer atividade da vida 

cotidiana, e acabam, numa espécie de compensação, desenvolvendo uma atenção suplementar – “a 

perda da visão reduz o nível de automatismo cognitivo e mobiliza a atenção” (KASTRUP, 2007, p.84). O 

mesmo autor afirma ainda que não é sempre que ocorre sobrecarga da atenção no uso do tato, pois com 

o tempo o reconhecimento tátil pode se tornar rápido e automático nos cegos. Desta forma, “é por meio 

da atenção suplementar que se promove o alargamento da percepção, possibilitando uma apreensão 

mais direta do objeto” (KASTRUP, 2007, p.82).  



 41 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Além dos psicólogos, os arquitetos também procuram entender estas alterações cognitivas, buscando 

compreender a apreensão do espaço pelas pessoas com deficiência visual. Segundo Dischinger (2000), 

as pessoas cegas devem estar em situação constante de atenção, para que possam perceber todas as 

informações sensoriais que o ambiente lhe oferece, e relacioná-las com rotas e eventos memorizados. 

Outro elemento cognitivo que sofre alteração é a aprendizagem, sob a forma de aquisição de conceitos. 

Porém este apresenta diferenciações significativas entre pessoas com cegueira congênita e adquirida. 

A experiência perceptiva de uma pessoa que nunca enxergou é diferente daquela que ficou cega após 

alguns anos de vida (MASINI, 2003). Pessoas com cegueira adquirida podem “contar com referência de 

quando enxergavam, embora, posteriormente, sem o auxílio da visão, essas referências possam se 

manifestar alteradas” (VALENTINI, 2012, p.85). Estas referências são as chamadas memórias visuais, e 

auxiliam, principalmente as crianças, na obtenção dos conceitos, e, consequentemente, na 

aprendizagem. 

Para as crianças com cegueira congênita é difícil compreender o que é o sol, uma nuvem, o mar ou o 

horizonte. Nestes aspectos a ausência da visão pode dificultar a aprendizagem, principalmente dos 

cegos congênitos. Na tentativa de suprir essa falta, é necessário que estas crianças “sejam estimuladas 

a se movimentar para intrujar conceitos e espaço, escala, dimensão e aos poucos adquirirem 

independência na mobilidade” (VALENTINI, 2012, p.85). 

Lora (2000 apud GIL, 2009) afirma que, em relação à formação de conceitos, pode haver uma defasagem 

quanto ao conteúdo a ser explorado, 

[...] devido à restrição dos aspectos essencialmente visuais que envolvem cores, movimento 
e, principalmente, relações de espaço como perspectiva, distância, projeção e proporções 
grandes ou pequenas demais. [...] Quando a criança com DV não recebe orientação adequada 
por meio de experiências vivenciadas, pode formar ideias equivocadas em relação a certos 
conceitos (p.39). 

Segundo Amiralian (1997), são inúmeros os estudos acerca da compreensão dos efeitos da cegueira 

sobre o desenvolvimento cognitivo. A autora destaca que a formação de conceitos, a capacidade 

classificatória, o raciocínio, a representação mental, e outras funções cognitivas, constituem-se como 

fatores críticos para a educação da criança cega. 

Existem duas correntes opostas dentro da psicopedagogia quanto ao desenvolvimento cognitivo das 

pessoas cegas, lideradas por Jean Piaget e Lev Semenovich Vygotsky.  

Piaget e seus colaboradores defendem que há um grande atraso no desenvolvimento das crianças cegas 

em relação ao pensamento representacional, e que a linguagem não é suficiente para compensar a 
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deficiência na coordenação das ações motoras. Segundo a teoria Piagetiana, esse atraso, apesar de ser 

posteriormente compensado de forma natural, é significante e considerável (AMIRALIAN, 1997). 

Por outro lado, Vygostsky considera a importância da linguagem na aquisição do conhecimento, e “a 

coloca como fonte a partir da qual se dá todo o desenvolvimento, tanto da criança cega quanto da criança 

que enxerga, pois a chave da aquisição do conhecimento está na significação” (ORMELEZI, 2000, p.11). 

Vygostsky (1993 apud ORMELEZI, 2000, p.11) buscou compreender a psicologia da cegueira, 

trabalhando com a ideia da compensação não apenas como uma “substituição das funções fisiológicas 

do órgão da visão por um maior desenvolvimento do tato ou refinamento da audição, mas como uma 

complexa reestruturação de toda a atividade fisiológica”, e definiu: 

Cegueira não é meramente a ausência da visão; a cegueira causa uma total reestruturação 
de todo o organismo e de toda a personalidade. A cegueira, criando uma nova e única matriz 
da personalidade, traz à vida nova força; criativamente muda tendências normais das funções 
e organicamente refaz e forma a mente do indivíduo. Portanto, cegueira não é meramente um 
defeito, uma falta, uma debilidade, mas em algum sentido é também a origem da manifestação 
das habilidades, um adicional, uma força (por estranha e paradoxal que essa ideia possa 
parecer). (VYGOTSKY, 1993 apud ORMELEZI, 2000, p.24). 

Segundo Ormelezi (2000, p.24) essa “compreensão propõe uma forma de pensar a cegueira quase como 

uma ficção, ao tentar imaginar um mundo possível sem a visão, no qual as referências perceptivas, as 

condutas e as relações humanas certamente seriam outras”. 

Ainda segundo a autora, para entender as especificidades da psicologia da cegueira, Vygotsky buscou 

pesquisadores que, na década de 1920, investigaram aspectos cognitivos e afetivos da personalidade 

do cego, na tentativa de confirmar sua concepção. Foi, então, detectado grande desenvolvimento da 

comunicação verbal no cego, através da detecção de uma alta habilidade verbal; um esforço em 

“desenvolver um alto grau de memória e um considerável poder de concentração em percepções 

auditivas e táteis”, com ocasional dispersão de atenção causada por estímulos simultâneos; uma 

limitação quanto à liberdade de movimentos por seu desamparo em relação ao espaço; um 

“potencial para uma completa comunicação no contato social e recíproca compreensão do mundo 

dos videntes” (VYGOTSKY, 1993 apud ORMELEZI, 2000, p.25, grifo nosso). 

São inúmeros os estudos acerca dessas correntes, e as opiniões sobre o assunto são divergentes, além 

de pouco concludentes. Segundo Amiralian (1997), a maioria dos estudos indica que os elementos 

cognitivos das crianças com deficiência visual desenvolvem-se mais lentamente, podendo haver quebras 

no desenvolvimento do pensamento, mas alguns estudos apresentam controvérsias nos resultados, 

levantando dúvidas quanto a essa afirmativa. 
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Estes estudos acerca do assunto, na psicopedagogia, permitem compreender que a privação da visão 

traz diferenciações ainda não muito bem definidas, que se refletem não só na percepção, mas também 

em outros elementos cognitivos. Apesar de muitos estudos e pesquisas abordarem a influência da 

ausência da visão sobre o desenvolvimento cognitivo das pessoas cegas, algumas questões 

permanecem sem respostas (AMIRALIAN, 1997). 

2.2.4. Orientação Espacial e Deficiência Visual 

A orientação espacial é o processo de utilização da percepção ambiental para o indivíduo localizar-se no 

espaço, determinando sua posição e relação com os elementos espaciais mais significativos. “Estar 

orientado significa saber onde está no espaço e no tempo, e poder definir seu próprio deslocamento” 

(BINS ELY, 2004, s/p). 

A boa orientação espacial é uma aliada importante do Desenho Universal, pois “facilita o acesso do 

usuário, aumenta sua satisfação e reduz estigmas e isolamentos de usuários com deficiência”, além 

disso, “reduz a confusão de visitantes, e erros por parte dos funcionários, economizando tempo e 

dinheiro, e evitando acidentes” (HUNTER, 2010, p. 01). Apesar dessas vantagens, os projetistas não dão 

prioridade à orientação espacial, vendo-a como um obstáculo para um bom projeto ou um problema a 

ser resolvido com sinalização (CARPMAN; GRANT, 2002 apud HUNTER, 2010). 

A preocupação com a orientação espacial surgiu em 1960, quando o arquiteto norte-americano Kevin 

Lynch, em seu livro “A imagem da cidade”, baseou-se no conceito, estudando a “qualidade do ambiente 

visual da cidade americana” e a “imagem mental que os cidadãos têm dela” (LYNCH, 2005, p.12). 

Lynch (2005) reconheceu a importância de orientar-se na cidade, destacando que a presença de outras 

pessoas e de planos especiais de orientação, como mapas, nomes de ruas e sinalização, fornece ao 

cidadão equilíbrio e bem-estar, e caso haja uma ausência dessas referências, ocorre uma situação de 

desorientação, despertando-se a sensação de ansiedade e até de terror. 

Visando o planejamento de uma cidade com orientação espacial facilitada, Lynch (2005) estabeleceu 

como qualidades, ou características importantes de uma cidade: 

� Legibilidade: clareza da paisagem, ou seja, “facilidade com a qual as partes podem ser 

reconhecidas e organizadas numa estrutura coerente” (LYNCH, 2005, p.13); 

� Identidade e estrutura: a individualidade ou particularidade de uma área, com clara 

diferenciação das demais; e a relação estrutural de coerência entre as imagens que compõem a cidade, 

“a imagem tem de incluir a relação estrutural ou espacial do objeto com o observador e com os outros 

objetos” (LYNCH, 2005, p.18);  
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� Imaginabilidade: “qualidade de um objeto físico que lhe dá uma grande probabilidade de evocar 

uma imagem forte num dado observador” (LYNCH, 2005, p.20). 

Além disso, o arquiteto desenvolveu, a partir de estudos realizados em algumas cidades norte-

americanas, uma classificação dos referenciais urbanos mais utilizados pelas pessoas no entendimento 

da cidade ao seu redor. Segundo Lynch (2005, p. 58), as pessoas, em geral, compreendem a cidade 

através da elaboração de mapas mentais, utilizando-se de cinco elementos principais: 

� Vias: “canais ao longo dos quais o observador se move, usual, ocasional ou potencialmente” – 

ruas, avenidas, rodovias, canais, ferrovias, passeios; 

� Limites: “elementos lineares não usados nem considerados pelos habitantes como vias” - 

contornos perceptíveis, tais como muros, construções e costas marítimas ou fluviais; 

� Bairros: “regiões urbanas de tamanho médio ou grande”, distintas por alguma característica ou 

identidade; 

� Pontos Nodais: “pontos, locais estratégicos de uma cidade, através dos quais o observador nela 

pode entrar e constituem intensivos focos para os quais e dos quais ele se desloca” - junções, locais de 

interrupção de transporte, cruzamento de vias, esquina, pontos de convergência de pessoas, largo, 

praça; 

� Marcos: objetos peculiares que podem servir como ponto de referência, apresentando-se em 

diversas categorias, “podem situar-se dentro da cidade ou a uma tal distância que desempenham a 

função constante de símbolo de direção”, ou ainda podem caracterizar-se como pontos marcantes 

essencialmente locais, podendo ser avistados apenas em regiões restritas e a certa proximidade. Ex.: 

edifícios, semáforos, árvores, fachadas de lojas, torres isoladas, cúpulas douradas, monumentos, 

morros, montanhas, colinas, até mesmo o Sol. 

De acordo com os elementos acima descritos, segundo Lynch (2005, p.17-18), “o mundo pode estar 

organizado em volta de um sistema de pontos focais, estar dividido em regiões denominadas ou estar 

ligado por rotas acordadas”, visando facilitar a orientação espacial. 

As classificações de Lynch podem ser compreendidas como recomendações para uma cidade orientável 

espacialmente. Além dessas características, Lynch (2005, p.13) destaca que “são muitas as espécies de 

orientação usadas: a sensação visual da cor, da forma, do movimento ou polarização da luz, assim como 

outros sentidos, tais como o cheiro, o ouvido, o tacto, a cinestesia, a noção da gravidade, e talvez as de 

campos magnéticos ou elétricos”. 
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É importante destacar que os ambientes com fácil orientação espacial podem ser também espacialmente 

interessantes, sofisticados e complexos (HUNTER, 2010). E o desafio, segundo Arthur e Passini (1992 

apud HUNTER, 2010, p.03) está exatamente em projetar ambientes com “configurações interessantes, 

que permitam experiências espaciais gratificantes, e que são seguros, acessíveis, e eficientes na 

orientação espacial, apesar de toda a complexidade que podem ter”. 

Segundo Lynch (2005, p.15-16), “não deve existir o perigo de se perder a forma básica, a orientação, ou 

de não encontrar uma saída”, mas o elemento surpresa pode ocorrer, desde que seja “num trabalho de 

organização absoluta: as confusões devem traduzir-se em pequenas áreas num todo visível”, pois, “o 

caos completo sem insinuações de relações nunca pode ser agradável”. 

Kevin Lynch apenas iniciou a preocupação com a orientação espacial, que foi retomada na década de 

1970 pelos cognitivistas, como Steve Kaplan, Roger Downs e David Stea. Estes seguiram com os 

estudos, incorporando os processos humanos de percepção, cognição e tomada de decisão à 

“orientação espacial”, batizando o novo conceito de “wayfinding”, em português, “achando o caminho” 

(BINS ELY, 2004).  

Tanto a orientação espacial, quanto o wayfinding, buscam o fornecimento máximo de informações e 

sugestões de orientação pelo próprio ambiente, de modo a não deixar essa função para a sinalização. 

Segundo Hunter (2010), o projeto de orientação deve identificar e demarcar os espaços, agrupá-los, ligá-

los e organizá-los, e por fim comunicar ao usuário essas informações pensadas no projeto. 

Apesar dos estudos realizados acerca do tema desde a década de 1960, ainda são inúmeros os 

obstáculos à orientação espacial, tendo como exemplos “a má identificação das entradas dos edifícios e 

a falta de acesso claro aos estacionamentos ou transportes de massa” (HUNTER, 2010, p.3), os “padrões 

ambíguos de circulação, características arquitetônicas repetitivas, articulação contraditória entre 

ambientes internos e externos, e inúmeras entradas que não diferem uma das outras” (ARTHUR; 

PASSINI, 1992 apud HUNTER, 2010, p.3). 

A orientação não depende apenas das informações espaciais fornecidas pelo ambiente, depende 

também das “habilidades do próprio indivíduo em perceber e tratar as informações espaciais” (BINS ELY, 

2004, s/p).  

Orientar-se pode ser uma atividade constrangedora e extremamente frustrante quando o 
ambiente não nos fornece informação ou quando não conseguimos perceber as informações 
espaciais devido a restrições em nossos canais sensoriais, ou ainda quando temos dificuldade 
cognitiva para tratar estas informações (BINS ELY, 2004, s/p). 

As pessoas com deficiência visual não apresentam possibilidades de controle visual sobre o espaço 

durante ações vinculadas à mobilidade, o que torna a orientação em ambientes complexos e com rotas 
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irregulares um problema (MAUERBERG-DECASTRO et al., 2004, p.201). Além disso, a falta de 

informação visual dificulta, principalmente, as relações espaciais com os elementos distantes no espaço 

(DISCHINGER, 2006). 

Porém, segundo Mauerberg-deCastro et al. (2004, p.201), o indivíduo com deficiência visual desenvolve 

estratégias compensatórias no sistema de orientação que permitem um deslocamento funcional, 

apresentando “resultados diversos centrados na potencialidade individual, oportunidades de experiência 

e sucesso nas tarefas”. 

Essa variação de pessoa para pessoa se confirma na afirmação de Dischinger (2000, p.87): “diante da 

redução ou falta de informação visual, a sensação de direção dependerá principalmente da estrutura 

propriocêntrica de referências do indivíduo (sentidos háptico e de orientação) e das possibilidades de 

reconhecimento dos marcos referenciais externos”. Porém, nesta mesma fala, é possível verificar a 

importância do ambiente e sua função de oferecer referências e elementos espaciais facilmente 

perceptíveis pelos seus usuários, independentemente de suas habilidades. 

Segundo Dischinger (2006, p.156), “assim como as pessoas com visão normal, as com deficiência visual 

precisam construir representações espaciais mentais dos espaços, conectando diferentes partes 

sequenciais de informação através de processos interligados de percepção, cognição, ação e 

memorização”. A seguir Dischinger (2006) discorre sobre a realização de um mapa mental por uma 

pessoa cega: 

[...] eles tem que relacionar a informação tátil fornecida enquanto caminham pela calçada de 
um lado da rua (tocando o canteiro do passeio ou os limites verticais das paredes, com a 
bengala-longa), com o som refletido produzido pela bengala e a parede, o contato físico com 
outros pedestres, e o som produzido pelas atividades humanas na via (pessoas conversando, 
carros em movimento, etc.). Para se ter uma ideia [...] das relações entre todos estes 
elementos, é muito mais complexo do que apenas ver, e depende de um modo de atenção 
mais objetivo, alerta e consciente. A informação diretamente compreendida, como a textura 
do pavimento e a largura do passeio, o tempo gasto para caminhar ao longo de cada 
quarteirão, a mudança das sombras produzida pelos edifícios, o som produzido pelas 
atividades fixas, devem ser constantemente memorizados, assim como a reflexão dos sons 
do entorno que podem trazer a noção da dimensão da rua e da sequência de atividades 
humanas (como lojas conhecidas, bares, etc.). Para ter uma ideia da rua como um todo será 
necessário efetivamente caminhar dos seus dois lados, e encontrar referências espaciais que 
possam conectar as experiências da caminhada de cada lado. A representação espacial 
mental resultante dependerá [...] das informações proprioceptivas enquanto move-se no 
espaço, combinadas com a percepção externa dos atributos dinâmicos da rua. O número de 
pessoas na calçada, a intensidade do tráfego veicular, a hora e o dia da semana, e as 
verdadeiras condições do curso podem afetar em diferentes graus a percepção resultante de 
cegos e pessoas que enxergam (DISCHINGER, 2006, p.157). 
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Ainda segundo a mesma autora, “o que importa é que uma pessoa cega pode reconhecer esta rua dentre 

outras, identificando suas funções e identidade, para orientar-se nela de forma independente, e construir 

sua representação mental utilizando-se de referências não-visuais” (DINSCHINGER, 2006, p.157). 

Visando facilitar a orientação e a compreensão do espaço pela pessoa com deficiência visual, três 

ações são indicadas, devendo atuar em conjunto (DISCHINGER, 2006, p.155): 

� Educação especial: melhoria das habilidades perceptivas; técnicas de orientação e mobilidade; 

elaboração de conceitos espaciais; 

� Tecnologia: instrumentos tecnológicos ou dispositivos que auxiliem com informações espaciais 

e de orientação; 

� Projeto: mudanças no projeto dos ambientes proporcionando novas fontes de informação 

espacial, eliminando barreiras ou interferências para obtenção de informação. 

Deve ser observada a diferença existente entre as pessoas cegas e com baixa visão. O projeto de 

ambientes acessíveis para essas últimas deve contemplar, “condições de iluminação adequadas, 

presença de contraste de cor, nitidez de contornos, redução da poluição visual, eliminação de reflexos, 

entre outros aspectos, ampliam as possibilidades de obtenção de informação”; já para as pessoas cegas, 

“novos meios devem ser criados para permitir a aquisição de referenciais válidos para sua orientação 

através de fontes sensoriais alternativas” (DISCHINGER; BINS ELY, 2010, p.98). 

Segundo Dischinger e Bins Ely (2010, p.98), os “projetos de orientação para pessoas com deficiência 

visual são necessariamente complexos e exigem uma análise espacial detalhada para identificar 

informações potenciais que possibilitam localizar atividades, percursos, referenciais e compreender as 

relações espaciais existentes”. As autoras ainda indicam que apenas as intervenções no espaço físico 

não são suficientes, sendo necessárias ações complementares como mapas e modelos táteis, 

descrições orais e treinamento dos usuários (DISCHINGER; BINS ELY, 2010, p.98). 

Para conseguir se orientar, o indivíduo necessita tanto das informações fornecidas pelo ambiente a partir 

de sua arquitetura (layout, sistema de circulação, separação das diferentes atividades, elementos 

referenciais), como de mensagens adicionais (informação gráfica, tátil, auditiva, luminosa), como as 

sugeridas acima (BINS ELY, 2004). 

Além disso, é importante destacar que informações espaciais também são fornecidas por elementos 

dinâmicos, como eventos naturais (sombra / sol / vento) ou atividades humanas. Apesar de não serem 

tão confiáveis como os elementos físicos concretos, ou permanentes, podem ser os únicos capazes de 



 48 ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: UMA ANÁLISE DE PARQUES URBANOS 

“informar sobre o caráter, identidade e função de um lugar na ausência de informações visuais” 

(DISCHINGER; BINS ELY, 2010, p.99). 

Dischinger (2006) exemplifica a questão apresentando no quadro a seguir (QUADRO 3) alguns 

elementos dinâmicos, denominados “estímulos não-visuais”, informando as sensações refletidas no 

corpo, e o significado potencial do estímulo para orientação. 

ESTÍMULOS NÃO-VISUAIS 

Fonte do 
Estímulo 

Canal 
perceptivo 

Estímulo obtido 
Informação 
resultante 

Significado potencial 

Vento 

Sistema 
Háptico/ 
Sistema 
Auditivo 

Diferentes pressões e 
temperaturas sentidas pela 
pele. Vibração do ar (som). 

Direção e 
temperatura do 
vento, som do 
vento. 

Aberturas na parede, localização de 
ruas, orientação geográfica. Cantos de 
rua, conhecidos lugares onde o vento 
pode encobrir ou alterar outras 
informações de som. 

Sol e 
Sombra 

Sistema 
Háptico 
(Visão) 

Temperatura diferente 
sentida pela pele, visão da 
luz (para pessoas que ainda 
conseguem distinguir a luz). 

Diferentes 
temperaturas, luz e 
escuridão. Efeitos 
de brilho. 

Lados de rua, presença de vegetação, 
edifícios, superfícies verticais e 
horizontais, orientação geográfica, 
noção de tempo. 

Seu próprio 
movimento 

Sistema de 
Orientação/ 
Sistema 
Háptico/ 
Percepção 
Temporal 

Forças da gravidade e 
aceleração, deformação dos 
tecidos, configurações das 
articulações. Eventos 
imediatos e sequenciais. 

Equilíbrio corporal, 
direção, aceleração 
do movimento, 
posições do corpo, 
duração e ritmo. 

Posição relativa no espaço, velocidade, 
ritmo do movimento, direção e distância, 
noção de movimento e ações, noção de 
sequência, ritmo e duração de 
movimentos e eventos. 

Sons 
diferentes 

Sistema 
Auditivo 

Vibração no ar. 

Natureza e 
localização de todo 
tipo de evento 
vibratório. 

Significado das comunicações 
humanas, reconhecimento e localização 
de eventos e atividades próximas e 
distantes, confirmação da posição 
relativa no espaço, dimensões e 
volumes de cômodos, localização de 
paredes verticais e aberturas. 

Cheiros 
diferentes 

Sistema 
Gustativo-
Olfativo 

Substâncias químicas no ar. 

Natureza e 
localização das 
atividades e 
elementos 
espaciais que 
possuam cheiro. 

Pode confirmar a localização de um 
lugar (cheiro de fumaça marcando uma 
área industrial) ou identificar atividades 
(cheiro de uma padaria, farmácia) e, 
consequentemente, para confirmar a 
posição relativa no espaço. 

Superfícies 
de apoio - 
dimensões, 
formas, 
níveis, 
texturas 

Sistema de 
Orientação/ 
Sistema 
Háptico 

Deformação dos tecidos, 
configuração das 
articulações, força da 
gravidade. 

Contato com a 
terra, encontros 
mecânicos, formas 
de objetos, estados 
materiais, solidez 
ou viscosidade. 

Hierarquia e função das vias, 
declividade, texturas e tipos de materiais 
de superfícies, formas e dimensões, 
distâncias e direções - localização no 
espaço. 

Quadro 3 - Fontes de informação não-visual e significado potencial. Fonte: DISCHINGER (2006, p.152, tradução nossa). 

As situações mais críticas na orientação espacial das pessoas com deficiência visual são a ausência de 

referenciais válidos ou o acesso restrito a eles – informações táteis, sonoras, olfativas; e o excesso e/ou 



 49 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

desorganização dos referenciais; o que impede a seleção e o reconhecimento daquelas referências 

importantes para localização e orientação no espaço. A primeira situação pode ser observada “em áreas 

abertas, como avenidas, largos e praças onde predominam informações visuais”, sendo a pior situação 

no ponto de vista das pessoas com deficiência visual. A segunda é típica de “ruas centrais com intenso 

movimento de pedestres e veículos, terminais urbanos e centros comerciais onde a sobreposição de 

atividades, presença de ruídos e obstáculos gera poluição visual e sonora”. (DISCHINGER; BINS ELY, 

2010, p.98). 

De acordo com Dischinger e Bins Ely (2010, p.99), para amenizar as situações acima descritas deve-se 

“acrescentar referenciais válidos em locais ‘vazios’, ou eliminar obstáculos à percepção de referenciais 

já existentes em locais ‘poluídos’”. 

Organizar ambientes através da categorização, separação de atividades, sistemas de circulação claros 

e objetivos, e elementos referenciais, apresentando mais informações onde for necessário, e livrando o 

ambiente da poluição visual e sonora, onde em excesso, auxiliam as pessoas com deficiência visual, e 

todos os demais também. 

“Os elementos espaciais que auxiliam as pessoas com deficiência visual não são necessariamente 

diversos dos utilizados pelas outras pessoas para orientação nos espaços públicos de uma cidade” 

(DISCHINGER, 2006, p.153). 

O ambiente deve proporcionar o máximo de experiências possível, dentro dos parâmetros acima 

relacionados, possibilitando a realização das mais diversas associações para a maior gama de usuários, 

cada qual com suas próprias percepções (BUSTOS et al., 2004). 

“A consideração de todos os atributos espaciais é crucial, não apenas no projeto de ambientes especiais 

acessíveis para cidadãos com deficiência, mas também como uma condição necessária para garantir 

uma melhor qualidade espacial, considerando todos os usuários” (DISCHINGER, 2006, p.173). 

Se os parâmetros aqui estabelecidos fossem seguidos, os espaços se tornariam mais acessíveis. Pois, 

segundo Lopes (2010, p.74), “em geral, ambientes que atendam a padrões de audibilidade, visibilidade, 

legibilidade, iluminação, conforto térmico e qualidade de informações, constituem-se em espaços mais 

acessíveis”, pois, apesar do grau de deficiência sensorial não mudar, quando esses aspectos não são 

observados, o grau de dificuldade pode ser ampliado. 
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2.2.5. Orientação e Mobilidade (OM) para a Pessoa com Deficiência Visual 

Como visto anteriormente, o espaço precisa estar preparado para oferecer o máximo de informações 

espaciais para os diversos sistemas perceptivos, eliminando barreiras ou interferências à obtenção de 

informação. Porém, também foi citada a importância de o indivíduo melhorar suas habilidades 

perceptivas, elaborar conceitos espaciais, e aprender técnicas de orientação e mobilidade para facilitar 

sua orientação e compreensão do espaço. É disso que a Orientação e Mobilidade (OM) se encarrega, 

auxiliando o indivíduo a desenvolver habilidades para a locomoção independente. Segundo Felippe e 

Felippe (2010), a OM é a área que cuida do direito de ir e vir das pessoas com deficiência visual, direito 

este que deve ser garantido a todas as pessoas. 

Weishaln (1990 apud MAZZARO, 2003) afirma que orientação é o processo em que um indivíduo 

estabelece sua própria posição no espaço e sua relação com os demais objetos significativos do meio, 

e mobilidade é a habilidade deste indivíduo se locomover com segurança, eficiência e conforto. A OM 

une os dois conceitos, acrescentando que devem ser utilizados todos os sistemas perceptivos 

remanescentes em pessoas com deficiência visual para o deslocamento mais independente e autônomo. 

Segundo Felippe (2001), OM é a utilização dos sentidos do indivíduo para obtenção de informações do 

ambiente que permitam saber onde está, para onde ir, e como fazer para chegar ao local desejado, 

controlando seus movimentos de forma organizada e eficaz. 

OM é a área da educação especial voltada a educação e a reabilitação das pessoas com deficiência 

visual, proporcionando a estas pessoas autonomia na locomoção, autoconfiança, aumento da autoestima 

e independência, facilitando sua integração social (SAC, 2013). 

Hoffman e Seewald (2003) destacam que é comum a OM ser considerada como a aprendizagem do uso 

da bengala, quando, na verdade, o processo é muito mais amplo, envolvendo muitas outras estratégias 

e recursos. Os autores definem a OM como: 

[...] uma atividade motora e pode ser definida como um processo amplo e flexível, composto 
por um conjunto de capacidades motoras, cognitivas, afetivas e sociais e por um elenco de 
técnicas apropriadas e específicas, que permitem ao seu usuário conhecer, relacionar-se e 
deslocar-se de forma (in)dependente e natural nas mais diversas estruturas, espaços e 
situações do ambiente (HOFFMAN; SEEWALD, 2003, s/p). 

Os programas de OM são de extrema importância para as pessoas com deficiência visual, 

[...] são fundamentais para a interação do indivíduo com o ambiente. Pode ser a conquista da 
autonomia e um dos caminhos para a independência. Quanto mais pessoas conhecerem 
condutas e procedimentos adequados em relação a Orientação e Mobilidade, mais 
naturalidade teremos no convívio com as pessoas deficientes visuais (FELIPPE, 2001, p.4). 



 51 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

As estratégias e recursos mais utilizados na OM, segundo Hoffman e Seewald (2003) são o guia-

humano, a autoproteção, a bengala longa e o cão-guia. Felippe (2001) acrescenta ainda os auxílios 

eletrônicos, destacando que estes últimos e os cães-guias não são acessíveis a todas as pessoas, seja 

pelo alto custo ou pela dificuldade em obtê-los. 

� Guia-humano / Guia-vidente: é um método dependente de locomoção, devendo ser utilizado 

apenas em situações onde o indivíduo está impossibilitado de utilizar bengala, em fase inicial do 

aprendizado das técnicas de utilização da bengala, ou em situações específicas onde o uso da bengala 

não é recomendado, como para travessias de ruas movimentadas e acomodação em cinema ou teatro 

(HOFFMAN; SEEWALD, 2003, s/p). Segundo Felippe (2001), apesar de ser uma forma dependente de 

locomoção, a pessoa com deficiência visual deve apresentar controle, interpretação e efetiva participação 

nas decisões do que ocorre durante o deslocamento. Garcia (2003, p.69) reitera essa questão, afirmando 

que a pessoa cega ou com baixa visão não pode se deixar guiar de forma passiva, devendo “assumir 

uma atitude responsável por sua segurança física, devendo instruir seu guia para que este se constitua 

numa fonte segura de informação e proteção”. Felippe (2001) e Garcia (2003) apresentam, explicam e 

exemplificam as habilidades básicas desenvolvidas com o guia-vidente, são elas: andar em linha reta e 

mudar de direção, realizar curvas, trocar de lado, passar por locais estreitos, aceitar, recusar ou adequar 

ajuda oferecida, subir e descer escadas, passar por portas e localizar uma cadeira e sentar-se. 

� Autoproteção / Autoajuda: esta técnica exige da pessoa com deficiência visual um completo 

controle sobre seu próprio corpo e seus movimentos, dominando ainda conceitos relacionados a espaço, 

tempo e lateralidade, envolvendo ainda a utilização integrada de todos os sentidos (GARCIA, 2003). 

Trata-se da utilização dos segmentos corporais – cabeça, tronco e membros – como “forma de se 

proteger, estabelecer relações posicionais e direcionais, fazer contato com objetos e pessoas” (FELIPPE, 

2001, s/p). Essa técnica permite ao indivíduo “movimentar-se com independência, eficiência e segurança, 

em ambientes internos e familiares, em situações onde haja necessidade de utilizar seu corpo e seus 

movimentos para se orientar e locomover” (GARCIA, 2003, p.88). Felippe (2001) destaca que esta 

técnica pode ser utilizada associada a outras habilidades ou às demais estratégias aqui especificadas – 

guia-vidente, bengala longa, cão-guia e auxílios tecnológicos. As habilidades básicas desenvolvidas 

nessa técnica são: proteção inferior, proteção superior, seguir linhas guias, rastreamento com a mão, 

enquadramento ou alinhamento, tomada de decisão / direção, localização de objetos, técnicas para o 

cumprimento e familiarização de ambientes (FELIPPE, 2001; GARCIA, 2003). 

� Bengala Longa / Técnica de Hoover: a bengala longa foi desenvolvida pelo médico 

oftalmologista Dr. Richard Hoover, no período pós Segunda Guerra Mundial, a partir de observações 

realizadas em ex-combatentes cegos nos programas de reabilitação (GARCIA, 2003). Trata-se de um 
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método de locomoção independente, onde a bengala “funciona como uma extensão tátil-cinestésica para 

transmitir à pessoa uma riqueza de informações tal e qual ela teria se caminhasse passando a mão no 

solo” (FELIPPE, 2001, s/p). Segundo Felippe (2001, s/p), a bengala possibilita a detecção de desníveis, 

buracos e obstáculos ao nível do chão, além de ser um “anteparo eficiente para possíveis choques contra 

objetos e pessoas que se encontrem na linha de caminhada da pessoa com deficiência visual”. O autor 

ainda destaca que, assim como a técnica de autoproteção, esta também pode ser associada às demais. 

Deve-se compreender a bengala e sua manipulação, aprendendo suas colocações, para, então, 

desenvolver as seguintes técnicas e ações: varredura, técnica diagonal, rastreamento, detecção e 

exploração de objetos, localização de portas fechadas, localização de aberturas, subir e descer escadas, 

toque e deslize (FELIPPE, 2001; GARCIA, 2003). 

� Cão-guia: segundo Hoffman e Seewald (2003) a utilização deste recurso implica em 

conhecimentos prévios de OM, além de necessitar que o indivíduo possua condições para cuidar do 

animal. Os autores ainda alertam que não é recomendado para crianças, pois estas não compreendem 

que “o cão está ao seu lado para desenvolver um trabalho de orientação e facilitação da sua mobilidade 

e não para brincar” (HOFFMAN; SEEWALD, 2003, s/p). 

� Auxílios eletrônicos: segundo Dischinger, Mattos & Brandão (2008 apud BRANDÃO, 2011, 

p.79) existem dispositivos de tecnologia assistiva sofisticados como bengalas com sensores eletrônicos, 

mas estes ainda apresentam-se como uma opção de alto custo, tendo seu acesso restrito a poucos. 

Porém, a tecnologia tem evoluído bastante na tentativa de auxiliar as pessoas com deficiência visual por 

meio de soluções de custo menor, como é o caso dos aplicativos para smartphones. Uma equipe 

multidisciplinar de alunos da USP vem desenvolvendo o Smart Audio City Guide, um aplicativo que 

pretende auxiliar as pessoas com deficiência visual, orientando seu caminhar independente pelas 

cidades, a partir de um sistema de geoposicionamento por satélite (GPS) que fornece informações de 

voz georeferenciadas à medida que se deslocam pela cidade (NAWEB, 2013). 

Segundo Hoffman e Seewald (2003, s/p), as principais funções destes recursos e instrumentos são de 

proporcionar à pessoa com deficiência visual “um deslocamento sem colisões ou quedas e, no caso 

específico da bengala, de percepção e antecipação daquilo que se encontra em seu trajeto”. Os autores 

ainda afirmam que a aprendizagem de OM é essencial desde a fase infantil até a adulta, possibilitando 

“independência, segurança, autoconfiança, integração, contato social, privacidade, oportunidade de 

trabalho, conhecimento real dos objetos, ambientes físicos e eventos sociais”, além de condicionamento 

físico, entre outros benefícios (HOFFMAN; SEEWALD, 2003, s/p). 
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O domínio das técnicas de orientação e mobilidade, juntamente com a adoção de parâmetros acessíveis 

nos espaços, aumentam consideravelmente as possibilidades de autonomia e independência das 

pessoas com deficiência visual. 

2.3. Parques Urbanos 

A definição de parque é “dificultada pelas diferenças de dimensões, formas de tratamento, funções e 

equipamentos” (SCALISE, 2002, s/p). Existem parques vinculados à preservação ambiental e de acesso 

restrito, aqueles voltados essencialmente à utilização da população, aqueles com muitos equipamentos 

culturais, esportivos e recreativos, e aqueles mais naturalistas, com muitos caminhos e tendo como 

ponto forte as áreas sob as árvores (SCALISE, 2002). Além de existirem divergências quanto às 

definições básicas, em alguns casos confundem-se com praças ou jardins, variando de nomenclatura 

inclusive entre cidades. 

Macedo e Sakata (2010, p.14-15) refletem sobre a questão, e afirmam que “o papel dos parques no 

Brasil é abrangente, e sua definição, nem sempre precisa”, criticando a “falta de consenso sobre o 

assunto entre os especialistas, dentro e fora do poder público”. 

Reconhecendo a complexidade da contemporaneidade, neste trabalho será utilizada definição básica 

de Kliass (1993, p.19), onde “parques urbanos são espaços públicos com dimensões significativas e 

predominância de elementos naturais, principalmente cobertura vegetal, destinados à recreação”. No 

caso da cidade de São Paulo, adicionalmente, esses são espaços necessariamente delimitados por 

muro ou gradil, com vigilância em período integral e horários de funcionamento pré-definidos, segundo 

informações obtidas junto à Secretaria Municipal do Verde e do Meio-Ambiente de São Paulo. 

Como atualmente os espaços públicos são considerados “aqueles de propriedade pública, podendo ou 

não abrigar ações da esfera pública” (QUEIROGA, 2012, p.64), destaca-se que nesta pesquisa serão 

considerados apenas os que abriguem ações da esfera pública, excluindo-se locais onde o acesso não 

é gratuito. Além disso, espaços com funções específicas também não serão abordados, como Jardim 

Botânico ou Zoológico, pois entende-se que “o parque público se caracteriza como espaço livre voltado, 

em essência, para a fruição da paisagem através do passear, a despeito de inúmeros outros usos 

programáticos que possam aparecer e desaparecer ao longo dos anos” (QUEIROGA, 2012, p.61). 

Esses parques urbanos seriam, então, espaços democráticos, que possibilitam acesso gratuito e 

irrestrito a qualquer grupo social, desempenhando um papel fundamental para as cidades, formalmente 

e funcionalmente, estimulando o lazer e a interação entre os usuários, facilitando a integração efetiva 
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da comunidade, de forma participativa e inclusiva, melhorando a socialização, além de proporcionar o 

contato com a natureza, promover o bem-estar físico e permitir a prática esportiva ao ar-livre. 

O contato com a natureza é tão importante para o ser humano que desde o início da revolução 
industrial a preocupação com a saúde dos operários nas cidades impôs a necessidade de serem 
criados parques, encarados como “ilhas de saúde” por disporem de espaço, ventilação, 
insolação, vegetação e equipamentos para atividades físicas que possibilitassem uma “vida mais 
saudável”. (BURJATO, 2004, p.22) 

“Os espaços públicos são, historicamente, o lugar do encontro, o lugar de ver e ser visto, de flanar, de 

passear, de flertar, de ler um livro, de tomar sol, de jogar bola, de estar com desconhecidos” 

(STANDERSKI, 2007, p.14), e os parques assumem claramente estas funções, além de muitas outras. 

Segundo Kliass (1993, p.19), os parques respondem “às demandas de equipamentos para as atividades 

de recreação e lazer decorrentes da intensificação da expansão urbana”, além de atenderem “à 

necessidade de criação de espaços amenizadores das estruturas urbanas, compensando as massas 

edificadas”. E ainda podem apresentar função preventiva e redutora de crimes, segundo Burjato (2004). 

Os parques configuram-se como espaços de referência para a população, e sua valorização, com a 

criação de espaços que considerem as expectativas e necessidades do usuário, resulta na frequentação 

do local, com consequente cuidado dos usuários, que passam a se identificar com o espaço, e fazer uso 

adequado do mesmo. 

2.3.1. Atividades e Espaços Específicos dos Parques Urbanos 

Os parques apresentam grande diversidade de ambientes e equipamentos, visando atender a maior 

variedade possível de usuários. Como os interesses e as necessidades variam muito de acordo com a 

fase da vida em que se encontra o usuário, esses são apresentados a seguir, de acordo com as diversas 

faixas etárias da população, baseando-se em Marcus et al. (1990) e Abbud (2006).  

� Crianças de 0 a 5 anos: brincadeiras tranquilas – gira-giras; micro escorregadores; gangorras; 

casinhas de boneca e do Tarzan (ABBUD, 2006). O piso deve ser macio para evitar machucados, 

podendo ser emborrachado ou de areia. O primeiro é indicado por Abbud (2006), porém Marcus et al. 

(1990) defendem a utilização da areia, pois, além de reduzir as lesões nas quedas, proporciona 

brincadeiras criativas. O local deve receber os raios solares da manhã, necessários nessa fase da vida, 

e deve conter um espaço de estar com bancos confortáveis para vigilância dos responsáveis. Marcus et 

al. (1990) destacam a importância de agrupar alguns bancos, visando a socialização dos adultos. Os 

autores ainda afirmam que a localização do parquinho das crianças até cinco anos deve ser muito bem 

pensada, afastando-o das ruas, mesmo se for cercado, equipando suas proximidades com sanitários 
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providos de trocadores, bebedouros, e uma fonte de água alternativa, que as crianças possam brincar 

ou se lavar. 

� Crianças e pré-adolescentes - 6 a 13 anos: brincadeiras um pouco mais agitadas, como trepa-

trepas, escadas horizontais, escorregadores e pontes pênseis de corda – para as crianças menores; e 

brincadeiras totalmente agitadas, como espirobol5, bicicross, skate, patins, paredes de escalada e 

miniarborismo – para os maiores (ABBUD, 2006). O local deve apresentar atividades que estimulem a 

imaginação e a criatividade, como caixas de areia e dunas gramadas (ABBUD, 2006). As variadas 

topografias são interessantes, pois surpreendem as crianças com lugares para rolar, correr, escorregar, 

e se esconder; as áreas planas gramadas são utilizadas para alguns esportes; e as áreas planas 

pavimentadas podem ser aproveitadas para brincar de amarelinha ou bolinha de gude (MARCUS et al., 

1990). Segundo Marcus et al. (1990), as crianças e os pré-adolescentes gostam de áreas selvagens, 

pois criam mistérios e despertam a imaginação, por isso, sempre que possível deve-se tirar vantagem 

dos elementos naturais. Ainda segundo esses autores, é importante instalar brinquedos tradicionais 

como balanços, escorregadores, argolas e barras de apoio, pois estudos comprovam que as crianças 

preferem estes equipamentos que exigem esforço físico e apresentam-se, por vezes, como um desafio. 

� Adolescentes: praças de estar ao ar livre, sob pérgolas ou caramanchões (ABBUD, 2006). 

Segundo Marcus et al. (1990), os adolescentes precisam estar sob constante vigilância, por isso, a 

localização das áreas de estar destinadas a eles é muito importante. Estes devem se localizar em pontos 

de máxima visibilidade, com capacidade máxima de sete pessoas, numa área claramente definida, para 

que eles tenham aquele território como deles, já que os adolescentes têm a necessidade de 

territorialidade. Sugere-se ainda que estes pontos estejam próximos à entrada principal do parque, para 

que os jovens possam localizar os amigos ao chegar, indo ao encontro dos mesmos. Estas 

recomendações são dadas por Marcus et al. (1990) devido à necessidade, notada nos adolescentes, de 

ter um espaço próprio, para que não se sintam excluídos – o que tem como consequência a prática de 

atos de vandalismo ou depredação do patrimônio público. 

� Idosos: praças de estar; jardins; jogos de mesa; locais tranquilos para prática de ioga ou 

meditação; bocha (ABBUD, 2006). Além de atividades como bocha, muito praticado por idosos, destaca-

se a importância de ter sempre bancos próximos (MARCUS et al., 1990). Segundo Marcus et al. (1990), 

é importante disponibilizar áreas de estar próximas às entradas dos parques, permitindo a visualização 

de pessoas, do movimento, aumentando a sensação de segurança dos usuários. Além disso, 

                                                      
5 Espirobol: “brinquedo em forma de mastro vertical, na ponta do qual há uma corda presa a uma bolinha, pendendo a 1,30m 
do chão. O jogo envolve duas pessoas batendo na bola em lados opostos do mastro, de modo que vence a partida quem 
enrolar primeiro toda a corda” (ABBUD, 2006, p.40). 



 56 ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: UMA ANÁLISE DE PARQUES URBANOS 

bebedouros, banheiros e áreas de estar devem estar bem localizados, para possibilitar a utilização dos 

idosos. Bancos para sentar devem ser disponibilizados ao longo de caminhos e em áreas de estar, 

arranjados de forma a facilitar a conversação, considerando a dificuldade de audição que muitos idosos 

adquirem. É importante ainda que os bancos possuam encosto e braços que se projetem um pouco além 

do assento, possibilitando maior conforto para os idosos (MARCUS et al., 1990). 

Além destas atividades, existem aquelas que interessam às diversas faixas etárias - incluindo os adultos, 

que não foram citados acima - como as áreas esportivas, as pistas de caminhada e corrida, as áreas 

com mesas em geral, e os jardins. Destaca-se a importância da alocação adequada de algumas destas 

atividades como, por exemplo, os espaços das crianças até cinco anos, que deve ser ligeiramente 

separado do espaço das crianças de cinco a dez, para evitar conflitos de uso. 

As atividades descritas acima são compreendidas como definidoras da composição dos espaços dos 

parques. Abaixo são apresentados estes espaços (setores), com base em Dorneles (2006) e Mascaró 

(2008), acrescentando informações relevantes de Marcus et al. (1990), incorporando-as à realidade 

brasileira. 

� Áreas de circulação - passeios; caminhos; rampas e escadas. Nos parques, segundo Mascaró 

(2008, p.93-94), as vias de circulação de pedestres devem ser implantadas niveladas ao solo, com perfil 

que permita o rápido escoamento da água de chuva, pavimentação antitrepidante e antiderrapante, as 

mínimas inclinações longitudinais, e inclinação lateral máxima de 3%, com faixa pavimentada larga o 

suficiente para livre circulação dos usuários, podendo ter traçado reto ou sinuoso. 

� Áreas esportivas - permitem a realização de atividades de interesse físico, voltadas para prática 

de esportes: 

� Pistas de caminhada e corrida: configuram-se nos padrões definidos por Mascaró (2008) no 

item acima descrito. 

� Ciclovia / ciclofaixa: caminhos destinados exclusivamente para circulação de pessoas 

utilizando bicicletas. Importante mencionar a diferenciação entre ciclovia – separadas 

fisicamente dos passeios, caminhos ou vias mais próximas – e ciclofaixa – sem separação 

física, apenas demarcação no pavimento (MASCARÓ, 2008). 

� Pistas de skate e patins: espaços destinados à prática de skate e patins, cada vez mais 

comum entre os jovens. Segundo Marcus et al. (1990), é importante considerar a 

possibilidade de incluir este espaço específico nos parques, com montes, curvas inclinadas 

e alinhamentos desafiadores, pois, desta forma, oferece-se aos patinadores e skatistas a 

liberdade de praticar seus esportes, sem colocar em risco os demais usuários do parque. 
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� Quadras esportivas: “espaços para práticas esportivas em grupos, como futebol, voleibol, 

handebol, basquetebol, etc.” (DORNELES, 2006, p.47). Segundo Marcus et al. (1990), é 

recomendável que estes se localizem no perímetro do parque, devido ao barulho que 

normalmente ocasionam, apresentando-se ainda longe das áreas infantis, por segurança, 

garantindo-se a instalação de bebedouros, e áreas para os espectadores dos jogos. 

� Espaços para ginástica e alongamentos: áreas com equipamentos de ginástica 

(simuladores de caminhada e cavalgada, de esqui, rotação dupla diagonal, pressão de 

pernas, etc.) e alongamento (barras e apoios). Atualmente, também é comum nos parques 

espaços com aparelhos de ginástica voltados aos idosos, num espaço nomeado 

“Playground da Longevidade”, além das academias ao ar livre, voltadas para todas as 

idades. 

� Espaços voltados à recreação informal – áreas que permitem a livre apropriação das pessoas, 

para crianças brincarem de pique-pega ou empinarem pipa, para um piquenique informal ou banhos de 

sol. Segundo Marcus et al. (1990), é importante deixar espaços livres, como áreas abertas gramadas, 

para que as pessoas se apropriem do cenário para realização de atividades diversas. Destaca-se a 

necessidade de projetar um ambiente compatível com a variedade de usos, sem que desencoraje seu 

uso (Marcus et al., 1990).  

� Parquinhos infantis – áreas reservadas à recreação das crianças, com brinquedos e áreas de 

estar para vigilância dos responsáveis. É extremamente importante a separação física, mesmo que 

discreta, dos espaços por faixa etária, visando à segurança das crianças menores.  

� Áreas de estar – espaços voltados à realização de “atividades preferencialmente com interesse 

social e intelectual, como ler, conversar, namorar, descansar, esperar” (DORNELES, 2006, p.48); 

compostos por mesas e bancos, muitas vezes associados a outros espaços específicos, como pistas de 

caminhada, ou parquinhos infantis. 

� Áreas de piquenique – apresentam-se como um local de reunião de amigos e familiares 

para uma atividade comum; Marcus et al. (1990) sugerem que seja um ambiente confortável 

e atraente, devendo ser definido fisicamente e, quem sabe, parcialmente fechado por 

vegetação. Os mesmos autores afirmam ainda que pergolados podem ser boa opção para 

criar a sensação de espaços ao ar livre, e abrigos contra sol e chuva devem ser 

considerados dependendo das condições climáticas da região. Os autores destacam a 

importância de lixeiras e bebedouros próximos e sugerem que estas áreas de piquenique 
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estejam localizadas próximas de parquinhos infantis e estacionamentos, para maior 

comodidade dos usuários. 

� Áreas para jogos – “são caracterizadas pela presença de mesas de tabuleiros, destinadas 

a atividades de interesse social exclusivamente, como jogar xadrez, damas, dominó, cartas” 

(DORNELES, 2006, p.48). 

� Áreas para cachorros – espaços, cada vez mais comuns nos parques, destinados 

exclusivamente aos cães, com ou sem coleira, e seus donos. Segundo Marcus et al. (1990) não são 

todos os parques que possuem dimensões suficientes para abrigar tais espaços, porém “a maioria das 

cidades possui pelo menos um parque que poderia acomodar uma área só para cachorros” (MARCUS 

et al., 1990, p.85). 

� Espaços cívicos ou para espetáculos – áreas destinadas a atividades de interesse artístico e 

social, como peças teatrais e apresentações de bandas, corais ou grupos musicais. Segundo Dorneles 

(2006, p.49) são “áreas destinadas às manifestações populares, possuindo, geralmente, um palco e uma 

área para plateia”.  

� Recantos com água – áreas de contemplação, normalmente agradáveis, associadas às áreas 

de estar. Segundo Mascaró (2008), é frequente incluir espelhos d’água, tanques e lagoas nos parques, 

podendo ser naturais ou artificiais e ter função decorativa, recreativa ou utilitária. O autor destaca também 

a importância das fontes, que dão vida aos tanques, geram sons agradáveis, oxigenam a água, além de 

agregarem umidade ao ar, refrescando-o, fator muito positivo para climas quentes e secos. Segundo 

Dorneles (2006), os recantos com água ainda podem servir como referência espacial em parques. Estes 

espaços permitem ainda, em alguns casos, a instalação de pontes, passarelas e mirantes, locais de 

contemplação que funcionam como atrativos para alguns parques. 

� Áreas ajardinadas – com grande diversidade de vegetação, são áreas destinadas à 

contemplação. Segundo Dorneles (2006) são espaços normalmente associados a áreas de estar, que 

permitem interações sociais e outras atividades como descanso e leitura. 

Os espaços específicos descritos acima são os mais comuns aos parques, tornando-se importante 

destacar que existem outros e que não se pretende, com esta listagem, limitar os usos desses espaços.  

Além desses ambientes merece destaque o jardim sensorial, cada vez mais comum nos parques 

brasileiros. Também chamado de terapêutico, sensitivo, das sensações ou dos sentidos, este jardim 

proporciona o contato diferenciado com a natureza, propiciando a retomada da integração com o corpo 

e seus sentidos, avivando a percepção e aumentando a qualidade de vida dos frequentadores. Além de 
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estimular o desenvolvimento físico, mental e espiritual, oferece novos espaços para a aprendizagem de 

cores, texturas, odores, plantas e animais.  

“Combinados com o canto dos pássaros e o barulho da água corrente, despertam a visão, audição e o 

olfato, provocando o que os especialistas chamam de distração positiva” (REIS e MARQUES, 2014), 

surge com a intenção de tornar o jardim uma espécie de espaço de terapia para todas as pessoas. 

Segundo Bins Ely et al (2006), o jardim sensorial “visa estimular os sistemas sensoriais dos indivíduos a 

partir das características dos elementos projetuais implantados nos espaços”. A maneira como se projeta 

esse espaço torna-se essencial para um aproveitamento máximo das sensações que as plantas e os 

materiais selecionados podem oferecer.  

Foram destacadas, primeiramente, as atividades de interesse das diversas faixas etárias para depois 

descrever os espaços específicos mais comuns aos parques, pois se acredita que a frequentação, bem 

como a identificação dos usuários com esses espaços livres públicos de lazer, depende da atenção dada 

às expectativas e necessidades dos usuários. Os parques configuram-se como espaços de referência 

para a população, e sua valorização, com o consequente zelo e utilização adequada, sem ações de 

vandalismo, dependerá dessa relação direta entre o espaço construído, e as expectativas e 

necessidades dos usuários. 

Uma última questão relevante diz respeito à flexibilidade dos espaços. Segundo Burjato (2004, p.23), é 

importante que os parques apresentem-se flexíveis, permitindo renovação dos usos, e inserção de novos 

usos, “possibilitando tanto o aumento da faixa etária como do número de usuários dessas áreas, e o 

desenvolvimento de novos hábitos e atividades de interesse da população em geral”. 

2.3.2. Elementos Urbanos em Parques 

Elementos urbanos são também conhecidos como mobiliário urbano, por serem objetos que equipam a 

cidade (FREITAS, 2008). São esses elementos que determinam as atividades que serão desenvolvidas 

em cada espaço e possibilitam tal realização, podendo ser responsáveis pela atratividade de determinado 

local. “O mobiliário urbano contribui para a estética e para a funcionalidade dos espaços, da mesma 

forma que promove a segurança e o conforto dos usuários” (FREITAS, 2008, p.153). Além disso, devem 

garantir a acessibilidade, pois os elementos urbanos “devem representar facilidades e não obstáculos 

aos indivíduos” (FREITAS, 2008, p.154), o que, se considerado de fato nos projetos, auxiliará as pessoas 

com deficiência e mobilidade reduzida, temporária ou permanente. 

Alguns elementos situam-se em níveis elevados ou apresentam pontas, e volumetria 
superior à base, não sendo percebidos pelos portadores de deficiência visual, fato 
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esse que pode causar sérios transtornos, sobretudo quando equivocadamente 
situados em meio à passagem de pedestres. (FREITAS, 2008, p.155) 

Os revestimentos e materiais utilizados também merecem destaque. Por estar, em geral, expostos a 

intempéries (Sol e chuva), os equipamentos urbanos devem ser constituídos de materiais resistentes, 

“adequados às características climático-ambientais de cada local, também considerando que nem 

sempre é possível dispor de manutenção de maneira regular e satisfatória” (FREITAS, 2008, p.155). 

Quanto a suas características, funcionalmente, Dorneles (2006, p.50-51) destaca que esses elementos 

“podem servir como estímulo sensorial (háptico, visual e auditivo) e também como elemento de 

orientação e informação (como no caso dos pisos podotáteis indicados para contribuir na orientação de 

cegos nas áreas urbanas)”. 

Para esta pesquisa adotou-se classificação dos elementos urbanos segundo as necessidades básicas 

que atendem, definidos por Freitas (2008): descanso e estar; lazer; proteção; abrigos; comunicação; 

limpeza; infraestrutura e paisagismo. Seguem os elementos de cada subdivisão, com orientações quanto 

aos seus usos e instalações.  

� Descanso / Estar: 

� Bancos: diversidade de opções – com e sem encosto, com e sem braços; confortáveis - 

com alturas e profundidades do assento adequadas; situados em locais de passagem, 

contemplação e agrupados em ambientes de estar. 

� Mesas: devem atender a diversidade de usos – alimentação, estudo, jogos; de acordo com 

sua função, uma forma – circular, quadrada, retangular; raramente isoladas ou dispostas ao 

longo de um eixo. Recomenda-se que mesas sejam agrupadas em determinado ambiente, 

com piso diferenciado para abrigá-las. 

� Lazer – brinquedos e aparelhos de ginástica: geralmente agrupados, constituindo um espaço 

específico ou um ambiente; preferencialmente em terrenos planos; dinamicidade, flexibilidade, 

resistência e segurança são qualidades importantes destes aparelhos; devem ser combinados bancos e 

mesas próximas a esses espaços – para espera, descanso ou observação – podendo ser os 

delimitadores do espaço. Os brinquedos devem estar dispostos, preferencialmente, em caixas de areia, 

espaços gramados ou pavimentação emborrachada; as alturas dos brinquedos devem ser adequadas à 

segurança, conforme a idade recomendada para uso. 

� Proteção / Segurança – septos, cercas, grades, correntes, cercas vivas, corrimão, guardacorpo, 

parapeitos: separam passeios e jardins, impedem o acesso, impedem a visualização da paisagem - 
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barreiras visuais, acústicas e de acesso; deve-se tomar o cuidado de não gerar áreas propícias ao 

vandalismo e à violência. 

� Abrigos / Pequenas edificações – coberturas, quiosques, cabines, lanchonetes, sanitários: 

estes elementos configuram-se como marcos da paisagem, atraindo os usuários; acumulam funções de 

encontro, descanso, sombreamento e ponto de referência. 

� Comunicação (Orientação e Informação) – placas, mapas, painéis, totens: esses elementos 

tem a função de orientar, informando e disciplinando o uso do espaço público, devendo apresentar 

informações coerentes e objetivas sobre locais, caminhos, acessos e serviços. As informações devem 

privilegiar cores e símbolos, apresentando fácil visualização considerando a altura e a distância do 

observador, o contraste e a dimensão das letras, e a quantidade de informação presente num mesmo 

painel. Deve-se ainda atentar para a necessidade de informações sonoras e táteis. 

� Limpeza – lixeiras: estes elementos devem estar dispostos por todo o meio urbano, 

principalmente nos locais de maior movimento, não podendo ser um impedimento ao fluxo; devem 

apresentar forma condizente com a funcionalidade e ser discretas o suficiente para não interferir na 

paisagem.  

� Infraestrutura e Paisagismo: apesar de “constituírem áreas de estudo específicas no 

tratamento do espaço urbano”, devem ser tratados de maneira especial por “estarem diretamente 

associados à implantação e à funcionalidade de alguns elementos do mobiliário urbano, destacando-se, 

por exemplo, a drenagem e a iluminação” (FREITAS, 2008, p.170-171). Além das funções básicas da 

vegetação - diminuir a temperatura, modificar a direção dos ventos, compor ambiências –, o paisagismo 

ainda pode colaborar com a drenagem do espaço urbano. Para a instalação de fontes, cascatas e 

bebedouros deve-se atentar para sua localização, bem como de calhas e grelhas, que devem estar 

associadas ao sistema de irrigação, drenagem e manutenção dos jardins do parque. 

� Canteiros: evitam a monotonia da pavimentação, auxiliando na delimitação de espaços com 

usos diferenciados. 

� Jarros / Floreiras: geralmente um pouco elevados do solo, devem estar localizados em 

áreas pavimentadas, onde não se pode plantar no solo natural. Além da função de 

delimitação do espaço, pode apresentar função de proteção e suporte para comunicação. 

� Chafarizes / Fontes: instalados, na maioria das vezes, centralizados e em pontos 

estratégicos, transformam-se em pontos de referência e de encontro para os usuários. 
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� Monumentos Escultóricos: representam aspectos históricos, artísticos e/ou afetivos. Deve-

se tomar o cuidado de localizá-los em locais de fácil visualização, mas que garantam sua 

segurança (depredação e vandalismo), e sua composição deve ser resistente às 

intempéries e ao possível vandalismo. 

� Pergolados / Caramanchões: visam delimitar um espaço de referência para o encontro, 

apresentando-se como um espaço de sombreio parcial e lazer. Na opção pelo plantio de 

uma vegetação herbácea acima dos pergolados, cria-se um teto natural, amenizando a 

insolação e a temperatura. 

� Bebedouros: devem combinar higiene e praticidade, sendo sempre instalados próximo aos 

locais onde ocorre o desenvolvimento de atividades físicas, bem como próximos às áreas 

de recreação infantil e de quiosques de alimentação. 

� Luminárias: a iluminação artificial, em conjunto com a natural, contribui para a segurança, 

permitindo o controle visual, constrangendo pessoas desordeiras, mas apresenta também 

a função de criação de espaços cênicos (iluminação colorida, direcionada a monumentos 

ou vegetação, etc.), orientação (marcando e direcionando caminhos principais), e auxílio na 

obtenção de informação, quando associada a placas e mapas de sinalizações (DORNELES, 

2006). Possuem grande variedade, de acordo com a função a que são destinados, segundo 

Dorneles (2006), podem ser postes altos com altura igual ou superior a 3m; intermediários, 

entre 1m e 3m; balizadores com menos de 1m; e pontos de luz embutidos no solo. 

Segundo Dorneles (2006, p.49-50), são as características dos elementos urbanos como “disposição, 

implantação, forma, atributos ergonômicos, função a que se destinam, entre outras, [que] asseguram se 

uma área livre é confortável, segura e até mesmo acessível”. 

2.4. Acessibilidade para Pessoas com Deficiência Visual em Parques 

Com o debate sobre acessibilidade que se instalou no Brasil nos últimos anos, muitos parques estão 

realizando adaptações, instalando rampas, corrimãos, sanitários acessíveis, pisos táteis isolados e 

autoproclamando-se “acessíveis”. Mas será que isso é suficiente? O que a legislação vigente fala sobre 

isso? E as normas brasileiras? Existe algum parque que atenda a todas as exigências legais? 

A seguir, serão apresentadas as trajetórias das legislações - federais, estaduais e municipais - 

relacionadas à acessibilidade, para efeito na Cidade de São Paulo, com enfoque no que é aplicável aos 

parques urbanos, e posteriormente serão apresentados alguns exemplos de parques com acessibilidade, 

mesmo que parcial. 
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2.4.1. Legislação Federal Brasileira 

No Brasil, desde 1953 é possível perceber na legislação federal a preocupação com as pessoas com 

deficiência visual6, porém, ela era ainda excludente, pois reconhecia a existência das pessoas com 

deficiência e garantia alguns direitos, mas promovia a segregação desta parte da população. Essa 

política seguia as ações internacionais, que só mudaram de fato a partir do ano de 1981 – Ano 

Internacional da Pessoa com Deficiência, já mencionado neste trabalho. 

O ano de 1984 foi marcante para a acessibilidade no Brasil, pois foi quando foi publicada a primeira 

norma brasileira sobre o tema – a NBR 9050: Adequação das Edificações e do Mobiliário Urbano à 

Pessoa Deficiente –, somando-se à promulgação da Lei Federal n.o 7.405 de 11 de novembro de 1985. 

Esta lei federal tornava obrigatória a colocação do Símbolo Internacional de Acesso em todos os locais 

e serviços que permitam sua utilização por pessoas com deficiência, porém não tornava obrigatória a 

acessibilidade dos locais públicos, o que demonstrava que o Brasil ainda tinha muito que caminhar no 

sentido da acessibilidade. 

Alguns anos depois, outro avanço importante: a Lei Federal n.o 7.853 de 24 de outubro de 1989 que 

dispunha sobre o apoio às pessoas com deficiência, sua integração social e sobre a criação da 

Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência – CORDE junto ao 

Ministério da Justiça. Além disso, essa lei ainda definia como crime o desrespeito às pessoas com 

deficiências em alguns locais específicos. 

Como afirma Lopes (2005, p.32-33), “nos anos seguintes algumas leis e decretos foram sancionados 

tratando de questões como pensões, benefícios fiscais, inclusão em concursos públicos, acesso à 

educação, reabilitação e planos de assistência social”. O Brasil acompanhava as ações mundiais, e 

avançava muito em direção à inclusão social das pessoas com deficiência, pelo menos na legislação. 

Durante a década de 1990 a NBR 9050 foi revisada, sendo publicada a nova versão em 30 de outubro 

de 1994, ampliada, com novos conceitos acrescidos, visando direcionar os projetos à acessibilidade 

(LOPES, 2005). E, com a aprovação da Lei Federal n.o 10.098, em 19 de dezembro de 2000, é dada à 

norma técnica mencionada acima a força de lei. Esta lei define que projetos públicos e privados de uso 

coletivo devem seguir os parâmetros estabelecidos pela norma, suprimindo barreiras e obstáculos, 

apresentando banheiros acessíveis e vagas de veículos próximas aos acessos de circulação de 

pedestres reservadas para pessoas com deficiência. 

                                                      
6 Lei n.o 2.287, de 03 de setembro de 1953. Dispõe sobre a criação de Classes Braille nos cursos pré-primário, primário, 
secundário e de formação profissional em geral. 
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É nessa Lei n.o 10.098/2000 que, pela primeira vez, contempla-se a acessibilidade para parques, 

quando, no artigo 3o fica definido que “o planejamento e a urbanização das vias públicas, dos parques 

e dos demais espaços de uso público deverão ser concebidos e executados de forma a torná-los 

acessíveis para as pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida” (BRASIL, 2000, grifo 

nosso). Determina-se ainda que “as vias públicas, os parques e os demais espaços de uso público 

existentes, assim como as respectivas instalações de serviços e mobiliários urbanos deverão ser 

adaptados” (BRASIL, 2000, grifo nosso). 

Os avanços continuam, e em 8 de outubro de 2001 é promulgada, através do Decreto Federal n.o 3.956, 

a “Convenção Interamericana para a eliminação de todas as formas de discriminação com as Pessoas 

Portadoras de Deficiência”. 

Em 02 de junho de 2004 é lançado o “Programa Brasileiro de Acessibilidade Urbana – Brasil Acessível”. 

Segundo o Ministério das Cidades (2004, s/p), este programa “tem o objetivo de incluir uma nova visão 

no processo de construção das cidades que considere o acesso universal ao espaço público por todas 

as pessoas e suas diferentes necessidades”. O grande diferencial deste programa é o incentivo à 

acessibilidade e à adoção do desenho universal através de ações e instrumentos que visam apoiar 

governos municipais e estaduais, estimulando que estes garantam a acessibilidade da maior gama 

possível da população aos sistemas de transporte e equipamentos urbanos, além de possibilitar a 

circulação em áreas públicas (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2004). 

A acessibilidade deve ser vista como parte de uma política de mobilidade urbana que promova 
a inclusão social, a equiparação de oportunidades e o exercício da cidadania das pessoas com 
deficiência e idosos, com o respeito aos seus direitos fundamentais (MINISTÉRIO DAS 
CIDADES, 2004, s/p). 

Ainda em 2004, mais precisamente em 30 de julho, é publicada uma versão atualizada da NBR 9050, 

atendendo na maior extensão possível aos preceitos do Desenho Universal (LOPES, 2005), e em 02 de 

dezembro deste mesmo ano é promulgado o Decreto Federal n.o 5.296, que regulamenta a Lei n.o 

10.098, descrita acima, e a Lei n.o 10.048, de 14 de novembro de 2000, que dispõe sobre o atendimento 

prioritário para pessoas com deficiência em serviços públicos e privados. 

No Art. 15º deste Decreto estabelece-se que “no planejamento e na urbanização das vias, praças, dos 

logradouros, parques e demais espaços de uso público, deverão ser cumpridas as exigências dispostas 

nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT” (BRASIL, 2004, s/p, grifo nosso). Desta forma entende-

se que todos os parques devem se tornar acessíveis às pessoas com deficiências, apresentando rota 
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acessível7, sanitários, mobiliário e equipamentos acessíveis, além de pavimentação regular, firme, 

estável e antiderrapante, piso tátil de alerta e direcional, evitando-se desníveis e sinalizando rampas, 

escadas e degraus isolados, bem como dotando-os de corrimão, guardacorpo e guias de balizamento. 

Somam-se a estes pontos a comunicação e sinalização adequadas, e inúmeras outras questões 

presentes nas normas técnicas, principalmente na NBR 9050:2004. 

As orientações para implementação deste Decreto encontram-se entre as publicações do Programa 

Brasil Acessível, do Ministério das Cidades. São seis cadernos publicados, disponíveis na internet 

gratuitamente para a população (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2013), que abordam os seguintes 

assuntos: 1) Atendimento adequado às pessoas com deficiência e restrição de mobilidade; 2) 

Construindo a cidade acessível; 3) Implementação do Decreto n.o 5.296/04; 4) Implantação de políticas 

municipais de acessibilidade; 5) Implantação de sistemas de transporte acessíveis; 6) Boas práticas. 

Estas publicações são voltadas principalmente aos gestores municipais, dos sistemas de transporte 

coletivo, aos profissionais ligados à área de urbanismo, e a população em geral, pois “a participação da 

sociedade civil é fundamental para a sua implementação” (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2004, s/p). 

Em 16 de julho de 2009 foi ainda promulgada a Lei n.º 11.982 que acrescenta parágrafo único ao art. 4º 

da Lei n.º 10.098/2000: “Os parques de diversões, públicos e privados, devem adaptar, no mínimo, 5% 

(cinco por cento) de cada brinquedo e equipamento e identificá-lo para possibilitar sua utilização por 

pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, tanto quanto tecnicamente possível” (BRASIL, 

2009, s/p).  

O Brasil ainda tem muito que evoluir. Ainda existe uma considerável lentidão e uma burocracia excessiva 

na promulgação de algumas leis importantes, como o caso do Projeto de Lei n.o 3.750 - dispõe sobre a 

obrigatoriedade de instalação de brinquedos acessíveis para crianças com deficiência em parques 

infantis, jardins, áreas de lazer e áreas abertas ao público em geral, bem como aqueles localizados em 

propriedade privada – que encontra-se em tramitação desde 2008, e atualmente aguarda “deliberação 

na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania” (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2014). 

Porém, foram muitos os avanços em prol da acessibilidade nos últimos anos e o Brasil possui uma 

legislação bastante favorável à inclusão social das pessoas com deficiência. Mas, infelizmente, existe 

um grande abismo entre a legislação existente e a prática e fiscalização de seu cumprimento. 

                                                      
7 Rota acessível: "Trajeto contínuo, desobstruído e sinalizado, que conecta os ambientes externos ou internos de espaços e 
edificações, e que possa ser utilizado de forma autônoma e segura por todas as pessoas, inclusive aquelas com deficiência.” 
(ABNT, 2004, p.4) 
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2.4.2. Normas Brasileiras – Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 

Além da NBR 9050:2004 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, já 

mencionada anteriormente, existem algumas outras normas técnicas relacionadas ao tema da 

acessibilidade, dentre as quais destaca-se: 

� NBR 12486:1992 – Comunicação visual em transporte coletivo urbano por ônibus; 

� NBR 14020:1997 – Transporte - Acessibilidade à pessoa portadora de deficiência – Trem de 

longo percurso; 

� NBR 13994:2000 – Elevadores de passageiros – Elevadores para transporte de pessoa 

portadora de deficiência; 

� NBR 14021:2005 – Transporte - Acessibilidade no sistema de trem urbano ou metropolitano; 

� NBR 15320:2005 – Acessibilidade à pessoa com deficiência no transporte rodoviário; 

� NBR 15450:2006 – Acessibilidade de passageiros no sistema de transporte aquaviário; 

� NBR 14022:2011 – Acessibilidade em veículos de características urbanas para o transporte 

coletivo de passageiros. 

E existem as normas técnicas que tratam de atividades, espaços específicos e elementos urbanos 

presentes nos parques, como: 

� NBR 9284:1986 – Equipamento Urbano;  

� NBR 9283:1986 – Mobiliário Urbano;  

� NBR 5101:1992 – Iluminação Pública;  

� NBR 8837:1985 – Iluminação Esportiva;  

� NBR 14350:1999 – Segurança de brinquedos de playground;  

� NBR 16071:2012 – Playgrounds. 

Como não existe normatização específica quanto à acessibilidade em parques, atualmente, para a 

realização de um projeto de parque acessível, deve-se cumprir as exigências das normas técnicas 

existentes descritas acima, em conjunto com a NBR 9050:2004, que se encontra atualmente em revisão, 

já tendo passado por consulta pública. Segundo informações fornecidas pelo superintendente do Comitê 

Brasileiro de Acessibilidade (CB-40) Gildo Magalhães dos Santos (por e-mail em nove de junho de 2014) 

outras normas estão sendo elaboradas, e futuramente auxiliarão na elaboração de projetos acessíveis, 

mas ainda sem previsão para serem disponibilizadas à população, dentre elas: 
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� Projeto de Norma nº 40:000.01.001 – Acessibilidade em estádios: passou por consulta pública, 

e encontra-se suspenso, pois é dada prioridade à revisão da NBR 9050:2004; 

� Projeto de Norma nº 40:000.03.010 – Representações táteis: em fase de elaboração;  

� Projeto de Norma nº 40:000.03.011 – Audiodescrição: em fase de elaboração;  

� Projeto de Norma nº 40:003.03.009 – Acessibilidade – Sinalização Tátil no Piso – Diretrizes para 

elaboração de projetos e instalação: em revisão após consulta pública. 

2.4.3. Legislação Estadual – São Paulo 

A legislação dos estados e municípios, em geral, é mais voltada para questões práticas, 
determinando procedimentos para adequação dos espaços urbanos, mobiliários, edifícios 
públicos e privados, sem preocupar-se tanto com definições ou questões de cunho 
assistencialista, como atendimentos prioritários, isenções e outros. (LOPES, 2005, p.36) 

O Estado de São Paulo deu um passo considerável para a inclusão das pessoas com deficiência ainda 

na década de 1980, com a Lei n.o 3.710, de 4 de janeiro de 1983, que dispõe sobre providências para 

que edifícios, praças e estádios públicos tenham facilidade de acesso para pessoas com deficiência 

física. 

Outras leis e decretos estaduais surgem determinando atendimento preferencial (Decreto n.o 23.250, de 

1º de  fevereiro de 1985), adequação de prédios públicos à acessibilidade (Lei n.o 27.383, de 22 de 

setembro de 1987), isenção de pagamento de tarifas de transporte público para aqueles com deficiência 

que comprometa sua capacidade de trabalho, bem como para seu acompanhante (Decreto n.o 34.753, 

de 1º de  abril de 1992), além de leis e decretos voltados especificamente para os idosos (Decreto n.o 

33.825, de 22 de setembro de 1991; Lei n.o 9.892, de 10 de dezembro de 1997). 

Uma lei estadual importante para a acessibilidade dos espaços públicos é a Lei n.o 9.938, de 17 de abril 

de 1998, que assegura o acesso adequado aos prédios, vias, logradouros e serviços públicos, 

especialmente aos transportes coletivos. 

Mais recentemente foi criada a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São 

Paulo, pela Lei n.o 1.038, de 6 de março de 2008, regulamentada pelo Decreto n.o 52.841, de 27 de 

março de 2008. Segundo informações da própria Secretaria, esta é responsável pelo complemento e 

adequação de políticas que resultarão na garantia dos direitos de quem tem deficiência, visando uma 

melhoria efetiva da qualidade de vida destas pessoas, em todos os sentidos, para que sejam respeitadas 

e tenham maiores oportunidades (SEDPcD, 2013). 
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Em 15 de abril de 2008 foi promulgada a Lei nº 12.907, talvez a mais importante no âmbito estadual por 

consolidar a legislação relativa à pessoa com deficiência no Estado de São Paulo. Nela fica estabelecido 

que “o planejamento e a urbanização das vias públicas, dos parques e dos demais espaços de uso 

público deverão ser concebidos e executados de forma à torna-los acessíveis para as pessoas com 

deficiência ou com mobilidade reduzida”, não deixando de abordar os espaços já existentes, 

determinando que sejam adaptados “no sentido de promover a mais ampla acessibilidade” (SÃO PAULO, 

2008, s/p, grifo nosso).   

Essa Lei dispõe sobre a obrigatoriedade de sanitários acessíveis; vagas de automóveis reservadas para 

pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, devidamente sinalizadas e próximas aos acessos de 

pedestres; localização do mobiliário urbano, que deve estar disposto de forma a não dificultar ou impedir 

a circulação; e ainda sobre a instalação de brinquedos acessíveis em praças e parques.  

Mas o grande diferencial desta Lei encontram-se nas Seções VII e IX, onde o Poder Público afirma que 

“promoverá a eliminação de barreiras na comunicação” implementando “a formação de profissionais 

intérpretes de escrita Braille, linguagem de sinais e de guias-intérpretes, para facilitar qualquer tipo de 

comunicação direta à pessoa com deficiência sensorial e com dificuldade de comunicação”, além de 

garantir que “promoverá campanhas informativas e educativas dirigidas à população em geral, com a 

finalidade de conscientiza-la e sensibiliza-la quanto à acessibilidade e à inclusão social da pessoa com 

deficiência ou com mobilidade reduzida” (SÃO PAULO, 2008, s/p).  

2.4.4. Legislação Municipal – São Paulo 

Segundo Lopes (2005, p.37), “a legislação do município de São Paulo seguiu de perto a trajetória 

internacional”, promulgando, já em 1980, a Lei n.o 9.199, “que obriga a construção de rampas em edifícios 

de uso público”, estabelecendo largura mínima para a mesma, mas não inclinação máxima. Além desta 

falta de especificação quanto à inclinação que, segundo Burjato (2004), pode ter provocado a construção 

de rampas inadequadas para uso de pedestres em geral, esta lei pioneira deixou brechas, o que tornou 

sua aplicação praticamente facultativa, segundo Lopes (2005). 

No município de São Paulo, destaca-se a Lei n.o 10.508, de 4 de maio de 1988, que afeta diretamente 

a acessibilidade dos parques, pois define a colocação de guias rebaixadas nos passeios, onde houver 

acesso de veículos, e nas travessias de pedestres, bem como o mobiliário urbano que não deverá 

bloquear o trânsito de pedestres, especialmente as pessoas com deficiência física. 

Em 10 de outubro de 1997 é promulgada uma lei importante para as pessoas com deficiência visual, a 

Lei municipal n.o 12.492, que permite que estes permaneçam com seus cães-guias em locais públicos 
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ou particulares, desde que apresentem a documentação necessária, emitida por entidade especializada 

no adestramento. 

Talvez a iniciativa mais importante da Prefeitura de São Paulo tenha vindo com o Decreto n.o 36.072, de 

9 de maio de 1996, que instituiu a Comissão Permanente de Acessibilidade – CPA. Esta comissão, 

diretamente ligada à Secretaria da Habitação e Desenvolvimento Urbano – SEHAB –, tem como funções 

a elaboração de normas, e a fiscalização e regulamentação do acesso das pessoas com deficiência aos 

espaços, edificações, equipamentos e mobiliário urbanos.  

Em 25 de setembro de 1998, o Decreto n.o 37.648, institui o Selo de Acessibilidade que deve ser afixado 

nas edificações, espaços, transportes coletivos, mobiliários e equipamentos urbanos acessíveis às 

pessoas com deficiência, desde que tenham recebido um Certificado de Acessibilidade, após vistoria da 

CPA. E em 25 de setembro de 1998 o Decreto n.o 37.650 amplia a incumbência da CPA, possibilitando-

a elaborar normas, fiscalizar e controlar a acessibilidade das pessoas com deficiência ou mobilidade 

reduzida a edificações, vias públicas, espaços, meios de comunicação, transportes, mobiliário e 

equipamentos urbanos (SÃO PAULO, 1998, s/p). 

Esses maiores poderes atribuídos à CPA permitiram a criação de parâmetros próprios de avaliação da 

acessibilidade, que se apoiam nas normas existentes e nos princípios do Desenho Universal, somando-

se opiniões de representantes dos idosos, das pessoas em cadeira de rodas, e com deficiência visual, 

dentre outros, elaborando as seguintes resoluções8 (SMPED, 2014): 

� Resolução CPA/SEHAB-G/003/2000 – Aprova documento que trata dos critérios e padrões para 

correta viabilização do Plano de Implantação de Rebaixamento de Guias, Passeios, Canteiros e 

Ilhas de Canalização – Comissão Permanente de Acessibilidade – CPA, agosto de 2000;  

� Resolução CPA/SEHAB-G/004/2000 – Trata da exigência da linguagem Braille nos elevadores 

da cidade de São Paulo para as pessoas com deficiência visual – Comissão Permanente de 

Acessibilidade – CPA, agosto de 2000;  

� Resolução CPA/SEHAB-G/006/2002 – Dispõe sobre plataformas de elevação vertical e 

plataformas de elevação inclinada como complemento da acessibilidade para as pessoas com 

deficiência ou mobilidade reduzida – Comissão Permanente de Acessibilidade – CPA, agosto de 

2002;  

                                                      
8 Resolução é lei e neste caso tem validade em todo o município de São Paulo (Informação fornecida pela arquiteta membro 
da CPA Silvana Serafino Cambiaghi, em 01 de outubro de 2013, São Paulo). 
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� Resolução CPA/SEHAB-G/007/2003 – Dispõe sobre o sistema de elevação e rampa de acesso 

como complemento de acessibilidade em transporte coletivo, garantindo autonomia e segurança 

a pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida – Comissão Permanente de 

Acessibilidade – CPA, agosto de 2003;  

� Resolução CPA/SEHAB-G/008/2003 – Trata de dispositivo de fixação para cadeira de rodas no 

transporte coletivo – Comissão Permanente de Acessibilidade – CPA, agosto de 2003;  

� Resolução CPA/SEHAB-G/009/2003 – Dispõe sobre os itens a serem atendidos para 

acessibilidade de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida nos equipamentos de 

autoatendimento – Comissão Permanente de Acessibilidade – CPA, agosto de 2003;  

� Resolução CPA/SEHAB-G/010/2003 – Dispõe sobre elevador de uso específico como 

dispositivo complementar de acessibilidade às edificações para pessoas portadoras de 

deficiência ou com mobilidade reduzida – Comissão Permanente de Acessibilidade – CPA, 

agosto de 2003;  

� Resolução CPA/SEHAB-G/011/2003 – Trata dos critérios e padrões de projetos para 

rebaixamento de calçada junto à faixa de travessia de pedestres e à marca de vagas de 

estacionamento destinadas aos veículos de pessoas portadoras de deficiência nas vias e 

logradouros públicos do Município de São Paulo – Comissão Permanente de Acessibilidade – 

CPA, agosto de 2003;  

� Resolução CPA/SEHAB-G/012/2003 – Aprova princípios e diretrizes para elaboração do 

regulamento do sistema ATENDE, serviços de atendimento especial e gratuito criado pelo 

Decreto Municipal n.º 36.071, operado por veículos tipo van, perua ou similar, destinado 

exclusivamente às pessoas portadoras de deficiência motora, mental, múltiplas, temporária ou 

permanente, em alto grau de dependência – Comissão Permanente de Acessibilidade – CPA, 

agosto de 2003;  

� Resolução CPA/SEHAB-G/013/2003 – Aprova manual técnico de execução e instalação de 

rampa pré-fabricada em microconcreto armado – Comissão Permanente de Acessibilidade – 

CPA, agosto de 2003;  

� Resolução CPA/SEHAB-G/015/2008 – Aprova o documento “Norma Técnica para Pisos táteis 

– Comissão Permanente de Acessibilidade – CPA, novembro de 2008” sobre sinalização tátil de 

piso com textura diferenciada e contraste de cor, dirigida às pessoas com deficiência visual 

através de piso tátil integrado, piso tátil sobreposto e piso tátil por fixação de elementos – 

Comissão Permanente de Acessibilidade – CPA, novembro de 2008;  
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� Resolução CPA/SEHAB-G/016/2012 – Estabelece duas especificações para vasos sanitários em 

banheiros de uso coletivo, para garantir mais funcionalidade e segurança às pessoas com 

deficiência na utilização de sanitários acessíveis – Comissão Permanente de Acessibilidade – 

CPA, agosto de 2012;  

� Resolução CPA/SEHAB-G/017/2012 – Dimensionamento de assento reservado para a pessoa 

obesa – Comissão Permanente de Acessibilidade – CPA, fevereiro de 2014;  

� Resolução CPA/SEHAB-G/018/2014 – Quantificação e características das vagas de veículos 

reservadas à pessoa com deficiência em estacionamentos de edificações – Comissão 

Permanente de Acessibilidade – CPA, fevereiro de 2014. 

Infelizmente ainda não foi elaborada resolução sobre acessibilidade de parques, porém a CPA fiscaliza 

e avalia os projetos de parques de acordo com as normas técnicas existentes, juntamente à legislação 

federal, estadual e municipal que lhe oferece suporte, emitindo pareceres não somente com o que consta 

nas leis específicas, mas propondo recomendações9 para que se tornem totalmente acessíveis, 

buscando sempre o Desenho Universal (informação verbal)10. Unindo-se normas e recomendações, a 

CPA utiliza os seguintes parâmetros para determinar a acessibilidade total de um parque (informação 

verbal)11: 

� Rota acessível: deve haver um caminho acessível que contenha todas as atividades e 

equipamentos disponíveis no parque, com largura recomendada de 1,50m, dispensando área de 

manobra, e largura mínima de 1,20m, tendo uma área de manobra a cada 10m de percurso. Caso o 

parque seja muito grande, como o Parque do Ibirapuera ou o Villa-Lobos, por exemplo, é permitida uma 

área de manobra a cada 50m. 

� Caminhos / desníveis: não deve haver guias ou orlas salientes, pois configuram barreiras para 

o acesso de pessoas em cadeiras de rodas e quando existirem, devem estar niveladas com o piso. A 

diferenciação entre a pavimentação e o gramado configura uma linha-guia ou um balizamento para as 

pessoas com deficiência visual. Atentando-se para a necessidade de analisar os parques caso a caso, 

pois em passeios muito largos a guia lateral pode não ser suficiente. 

� Inclinação de Piso: caminhos devem ter inclinação transversal de no máximo 2%, tendo como 

recomendável o caimento de 1%, suficiente para drenagem dos pisos. 

                                                      
9 Recomendações não possuem amparo legal e portanto não possuem obrigatoriedade de cumprimento. 
10 Informação fornecida pela arquiteta membro da CPA Silvana Serafino Cambiaghi, em 01 de outubro de 2013, São Paulo. 
11 Idem. 
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� Pavimentação: deve ser antitrepidante e antiderrapante. Caso haja necessidade de instalar piso 

de blocos intertravados para escoamento da água pluvial, que seja assentado invertido, de maneira que 

o chanfro fique para baixo, e cause menos trepidação. 

� Piso tátil: em espaços mais amplos, ou onde não houver linha-guia, o piso tátil deve ser instalado 

para orientar as pessoas com deficiência visual.  

� Sanitários: devem ser acessíveis, de acordo com a norma técnica, havendo pelo menos um 

sanitário a cada 50m de percurso. 

� Mobiliário diversificado e acessível: 

� Mesas: devem ter área de aproximação, e, no caso de mesas com bancos fixos ladeando-

as, o parque deve possuir arranjos diversos de bancos nessas mesas (com quatro, três, 

dois e até mesmo um único banco), para que possibilite sua utilização por um grupo de 

pessoas em cadeira de rodas; 

� Bancos: devem ser oferecidos, com e sem encosto, com e sem braços, com assento a uma 

altura de 46 cm, permitindo a transferência confortável de uma pessoa em cadeira de rodas. 

Devem estar espalhados por todo o parque, próximos às áreas de playground e aparelhos 

de ginástica, mas principalmente ao longo dos caminhos e passeios, mas fora da circulação, 

com espaços laterais de aproximação equivalentes ao Módulo de Referência (MR)12. 

� Playground: deve haver, no mínimo, um brinquedo acessível, de preferência inclusivo, tendo 

como exemplo a instalação de uma caixa de areia suspensa para que as crianças com cadeiras de rodas 

possam ter as mesmas oportunidades das demais. 

Para aprovação do projeto de um novo parque na cidade de São Paulo, é necessário que o projeto seja 

aprovado na CPA, e é neste momento que os itens acima são considerados na análise. Caso haja 

desacordo com as normas e legislações vigentes solicita-se que se adeque o projeto, tornando-o mais 

acessível, sugerindo que as recomendações sejam incorporadas. Após as devidas correções, o projeto 

retorna para nova análise, sendo aprovado pela Prefeitura de São Paulo apenas quando tiver a 

aprovação da CPA. Destaca-se que os projetos são analisados caso a caso, em reuniões com os 

membros da CPA, e podem haver peculiaridades a serem observadas, como a topografia local ou sua 

característica geográfica, necessitando de ressalvas em relação à acessibilidade. (Informação verbal)13  

                                                      
12 Módulo de Referência: espaço ocupado por uma cadeira de rodas, determinado pela NBR 9050:2004 - 1,20 x 0,80m. 
13 Informação fornecida pela arquiteta membro da CPA Silvana Serafino Cambiaghi, em 01 de outubro de 2013, São Paulo. 
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Este processo garante o cumprimento da legislação e normatização de acessibilidade para os novos 

parques a serem implantados na cidade de São Paulo. Quanto aos existentes, a Secretaria Municipal do 

Verde e do Meio-Ambiente (SVMA) tem o dever de desenvolver projetos de acessibilidade e leva-los à 

CPA para que sejam analisados e aprovados, sendo posteriormente implantados. As exigências e 

recomendações são as mesmas, mas tratando-se de reformas podem haver impraticabilidades, e tudo 

será discutido e resolvido em reunião dos membros da CPA. (Informação verbal)14 

Ressalta-se que os parques estaduais não são responsabilidade da CPA, mas como não existe comissão 

semelhante no governo do estado, a CPA notifica os que se localizam na cidade de São Paulo, para que 

se tornem acessíveis. Não havendo obrigatoriedade de aprovação. (Informação verbal)15 

É importante destacar que a Comissão apresenta ideais inclusivos, o que pode ser observado em 

algumas questões apontadas pela arquiteta Silvana Serafino Cambiaghi, membro da CPA entrevistada 

por roteiro semiestruturado (APÊNDICE A). Segundo a arquiteta, o parque é um local de lazer e deve 

não somente ser acessível, mas também ser agradável, por isso deve-se ir além das normas para 

conseguir atrair todas as pessoas à visita-lo. A arquiteta afirma ainda que os projetistas devem ressaltar 

as melhores características do parque para todos de alguma forma, seja pelo tato, audição, olfato ou 

visão, e destaca que o espaço deve ser o mais inclusivo possível. O projeto de acessibilidade deve estar 

integrado ao projeto do parque, isto é, quanto menos a acessibilidade for aparente, melhor. Por fim, sobre 

a deficiência visual, a entrevistada ainda sugere que sejam inseridas referências sonoras, auditivas e 

visuais de destaque (para as pessoas com baixa visão), além de informações em relevo. (Informação 

verbal)16 

A Prefeitura de São Paulo, em paralelo aos trabalhos da CPA, vem evoluindo em sua legislação, e em 

12 de agosto de 2004 consolidou algumas leis através do Decreto n.o 45.122, que dispõem sobre a 

adequação das edificações à acessibilidade das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. A partir 

desse decreto, as edificações, novas ou existentes, destinadas a diversos usos - auditórios, templos 

religiosos, ginásios ou estádios, museus, clubes esportivos e recreativos, supermercados, shoppings 

centers, etc. – tiveram que atender às normas de adequação à acessibilidade. E em 22 de novembro de 

2005, através da Lei n.º 14.090, o município autorizou a instalação, em parques e praças, de 

equipamentos especialmente desenvolvidos para o lazer e a recreação de crianças em cadeiras de 

rodas. 

                                                      
14 Informação fornecida pela arquiteta membro da CPA Silvana Serafino Cambiaghi, em 01 de outubro de 2013, São Paulo. 
15 Idem. 
16 Idem. 
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Neste mesmo ano, em 1º de abril, através do Decreto n.o 45.811, cria-se a Secretaria Municipal da 

Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, que foi instituída apenas em 26 de dezembro de 2007, 

a partir da aprovação da Lei n.o 14.659, que criou a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e 

Mobilidade Reduzida (SMPED). Esta Secretaria possui a missão de promover a transformação social 

necessária à inclusão das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, atuando como uma ferramenta 

facilitadora para o desenvolvimento de projetos que propiciem a interação da diversidade humana 

(SMPED, 2014). 

A CPA foi, então, incorporada a essa Secretaria, e a partir desse momento foram publicados importantes 

manuais de acessibilidade direcionados a profissionais de arquitetura e construção, e à população em 

geral. Como exemplos de publicações da SMPED têm-se: o “Manual de instruções técnicas de 

acessibilidade para apoio ao projeto arquitetônico”, de 2008; “Mobilidade acessível na cidade de São 

Paulo” e “Dicas de relacionamento com as pessoas com deficiência”, ambos de 2009. Além desses, é 

possível destacar algumas publicações realizadas em conjunto com o Instituto Mara Gabrilli, como o 

“Guia de Serviços para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida – Cidade de São Paulo” e o 

“Manual de Convivência – Pessoas com deficiência e mobilidade reduzida”, ambos publicados em 2010 

e republicados em 2012. Mais recentemente, em 2012, a SMPED em conjunto com o Instituto Mara 

Gabrilli e algumas empresas privadas, publicou o “Guia de Acessibilidade em Eventos”. Todas essas 

publicações estão disponíveis na internet, no site da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e 

Mobilidade Reduzida (SMPED, 2014) ou da Mara Gabrilli (PORTAL MARA GABRILLI, 2013). 

2.4.5. Exemplos de Parques Acessíveis 

No Brasil, não são raros os exemplos de parques já existentes e novos que se adequaram parcialmente 

às normas de acessibilidade, eliminando a maior parte dos desníveis, construindo rampas com inclinação 

adequada, inserindo pisos táteis de alerta para sinalizar alguns obstáculos, adequando seus sanitários, 

instalando bebedouros acessíveis, um ou outro brinquedo adaptado para crianças em cadeiras de rodas 

ou reservando vagas para automóveis de pessoas com deficiência. 

Na cidade de São Paulo o pesquisador visitou alguns parques observando questões de acessibilidade, 

e pode-se citar como exemplos dos que são parcialmente acessíveis: 

� Parque do Ibirapuera - inaugurado em 1954, adequado posteriormente: banheiros adaptados; 

playground inclusivo conhecido como Brinquedão – piso tátil de alerta sinalizando o início das 

rampas de inclinação suave, corrimão em toda sua extensão, suportes aéreos ao alcance de 

crianças em cadeiras de rodas, e informações em Braille sobre as brincadeiras, algumas com 
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enfoque sensorial; equipamentos de ginástica acessíveis às pessoas com cadeiras de rodas; 

trechos de pisos táteis de alerta e direcional sob a marquise, nas proximidades do Museu de 

Arte Moderna (MAM). 

� Parque Mário Pimenta Camargo (Parque do Povo) - inaugurado em 2008, já com as adequações: 

banheiros acessíveis; aparelhos de ginástica acessíveis às pessoas em cadeiras de rodas; 

trechos sinalizados por piso tátil direcional e de alerta; bebedouros de alturas diversas, mas sem 

área de aproximação; jardim sensorial – diversas espécies, de cores e texturas diversas, 

corrimãos, piso tátil de alerta e direcional por toda a extensão do jardim, mureta com altura 

adequada para que crianças e pessoas de baixa estatura possam ter acesso, mas sem área de 

aproximação para pessoas em cadeiras de rodas. 

Dois outros parques urbanos da cidade se destacam por apresentarem condições de quase total 

acessibilidade, cumprindo muitas das exigências da NBR 9050:2004, com algumas questões que vão 

além da norma. São eles o Parque Villa-Lobos e o Parque Vila Guilherme ou Parque do Trote. 

O primeiro, que começou a ser implantado em 1989, recebe melhorias significativas desde 2004, quando 

passou à administração da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Este parque possui: 

rampas; piso tátil de alerta sinalizando obstáculos e dando continuidade à guia lateral em grande parte 

do parque (FIGURA 1); bebedouros acessíveis; sanitários acessíveis; separação física entre ciclovia e 

os passeios; vagas de veículo reservadas para pessoas com deficiência próximas à entrada principal do 

parque; parquinho infantil com caixa de areia elevada e área de aproximação para cadeiras de rodas 

(FIGURA 2), e casinha na montanha conjugada à rampa de acesso (FIGURA 3);  e o Circuito das Árvores, 

considerada uma trilha acessível por se tratar de uma passarela elevada de 120m de extensão, que 

chega à 3,5m de altura mas tem inclinação e largura adequadas para pessoas em cadeiras de rodas, 

além de peitoril e corrimãos nas duas alturas exigidas pela NBR 9050:2004. Infelizmente, o parque ainda 

não apresenta sinalização tátil ou sonora, os pisos táteis não se apresentam em toda a sua extensão, e 

algumas melhorias de acessibilidade feitas já não podem mais ser vistas no parque, como os brinquedos 

acessíveis que se quebraram e não foram mais repostos e os mapas táteis que ficaram ultrapassados 

com as reformas do parque, além de terem se degradado com a ação das intempéries. 
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Figura 1 – Piso tátil de alerta 

sinalizando bebedouro acessível. 
Figura 2 – Caixa de areia suspensa 

com área de aproximação. 
Figura 3 – Casinha da Montanha. 

Já o Parque do Trote foi o primeiro da cidade pensado em termos de acessibilidade, inaugurado em 

2006, oferece: pistas de caminhada com piso de blocos intertravados e sem desníveis (algumas delas 

com corrimãos em parte de sua extensão), além de piso tátil de alerta (sem cor contrastante e 

equivocadamente utilizado como piso guia, função do direcional) (FIGURA 4); sanitários acessíveis; 

bancos ao longo do caminho, externos à ele, com espaços livres pavimentados em suas laterais 

(Módulos de Referência) para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (FIGURA 5); bebedouros 

acessíveis - duas alturas e área de aproximação; mesas de jogos de concreto fixas com área de 

aproximação e espaços livres para acomodação de cadeiras de rodas; telefones públicos em duas alturas 

(mas sem piso tátil de alerta em seu entorno); e a Trilha dos Sentidos – jardim com plantas aromáticas e 

flores de diversas texturas (FIGURA 6), (mas que possui informações apenas visuais). Infelizmente os 

brinquedos acessíveis instalados no parque não estão mais presentes, e não há informações em Braille, 

como divulgado, além disso não há comunicação sonora, e a sinalização com piso tátil de alerta não é 

contínua, apresentando-se somente em partes do parque, e de maneira equivocada, como mencionado 

acima. 

   
Figura 4 – Piso tátil de alerta (sem 
contraste) ao longo do caminho, 

ladeando o corrimão. 

Figura 5 – Espaço pavimentado na 
lateral do banco. 

Figura 6 – Plantas com texturas na 
Trilha dos Sentidos. 

Fora da cidade de São Paulo, um parque se destaca como referência em acessibilidade, tendo seguido 

os padrões estabelecidos pela ABNT e apresentando-se acessível para as pessoas com deficiências 

física, motora ou visual. Trata-se do Parque Ecológico João Câncio Pereira, conhecido como Parque da 

Água Vermelha, inaugurado em 1990 na cidade de Sorocaba, que foi reformado e reinaugurado em maio 
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de 2012 como um “Parque Para Todos” – Programa da Prefeitura de Sorocaba que visa adequar seus 

parques às normas técnicas brasileiras de acessibilidade (MORAES, 2014). 

A partir de seu portal de entrada inicia-se uma rota acessível que contempla os principais atrativos do 

parque, com 300m de extensão, 1,50m de largura, pavimentação em concreto lixado, e piso tátil 

direcional e de alerta (FIGURA 7) instalado de acordo com a NBR 9050:2004. O parque conta ainda com 

mapas táteis (FIGURA 8), placas indicativas e informativas com letras ampliadas, contraste adequado, e 

apresentando também texto em Braille (FIGURA 8), além de outros equipamentos como sanitários, 

bebedouros e brinquedos acessíveis (FIGURA 10). 

   
Figura 7 – Piso tátil direcional e de alerta 
em todo percurso.  
Fonte: http://g1.globo.com 

Figura 8 – Mapa tátil do parque. 
Fonte: www.cruzeirodosul.inf.br 

Figura 9 – Sinalização tátil em 
bifurcações. Fonte: 

www.casadobraille.com.br 

Destaca-se no parque o jardim sensorial (FIGURA 11), com 20m², em formato circular, com “uma fonte 

central e canteiros de alvenaria, onde estão dispostas algumas plantas aromáticas como malva, alecrim, 

manjericão, cânfora, mirra, capim-limão, hortelã e citronela” (SOROCABA, 2014). Segundo o educador 

ambiental do parque, Aldo Bitencourt, esse jardim desperta os cinco sentidos, pois permite ouvir o som 

da água, tocar as plantas, cheirá-las e degustar as comestíveis (DEFICIENTES VISUAIS, 2014). Mas o 

destaque real vai para as placas com informações sobre as plantas, presentes também em Braille 

(FIGURA 12), em altura adequada nos canteiros, permitindo a aproximação de crianças, pessoas de 

baixa estatura e em cadeira de rodas, apesar de não possuir área de aproximação. 

   
Figura 10 – Carrossel acessível. Fonte: 

www.diariodesorocaba.com.br 
Figura 11 – Jardim Sensorial. Fonte: 

http://g1.globo.com 
Figura 12 – Placa informativa em tinta e 
Braille. Fonte: www.casadobraille.com.br 
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Outro ambiente que merece destaque pelas possibilidades oferecidas às pessoas com deficiência no 

parque é o aquário, que apresenta placas informativas em tamanho ampliado, contraste adequado, e em 

relevo, além de Braille (FIGURA 13), ainda com opções de conhecer os peixes presentes no aquário 

através do toque (FIGURA 14), visto que existem réplicas dos peixes em altorrelevo, e com informações 

em Braille nos painéis informativos (FIGURA 15), além da possibilidade de tocar animais vivos ou 

empalhados. 

 “O aquário do parque, que contém peixes do rio Sorocaba e do próprio córrego do local, 
também passou por adaptações. Um painel todo em braile está disponível aos deficientes, 
contendo também o contorno em relevo de cada tipo de peixe, fornecendo a oportunidade de 
os cegos poderem saber como é o corpo de cada animal. Além disso, os deficientes visuais 
podem tocar um peixe de verdade, vivo ou empalhado, dentro do programa de educação 
ambiental do parque.” (MORAES, 2014) 

   
Figura 13 – Placa informativa. 

Fonte: www.casadobraille.com.br 
Figura 14 – Aquário. 

Fonte: www.cruzeirodosul.inf.br 
Figura 15 – Painel informativo. 

Fonte: www.casadobraille.com.br 

Segundo informações da Secretaria do Meio Ambiente de Sorocaba – Sema (SEMA, 2014) são 

realizadas visitas monitoradas ao parque, em grupos, que podem ser agendadas gratuitamente. São 

atividades de Educação Ambiental, que permitem aos visitantes percorrerem o parque, acompanhados 

de quatro estagiários da Sema, tendo acesso inclusive às informações educativas presentes nas placas 

em Braille espalhadas pelo parque (SEMA, 2014). 

Apenas duas críticas são pertinentes ao parque, segundo Edmar Carvalho Júnior (MORAES, 2014), que 

possui deficiência visual, são elas: a falta de contraste entre o piso tátil e a pavimentação geral do parque, 

e a textura do piso da rampa, que se confunde com o piso guia. Destacando que não são questões que 

impedem a ida de pessoas com deficiência visual ao parque, mas são detalhes que, se melhorados, o 

deixariam totalmente acessível (MORAES, 2014). Ainda, a falta de informações sonoras deve ser 

salientada, apesar desta questão não estar claramente definida na NBR 9050:2004. 

Antes de passar aos exemplos internacionais é importante mencionar o primeiro parquinho infantil 

acessível e inclusivo de que se tem notícia no Brasil. Inaugurado em março deste ano de 2014, o parque 

piloto do projeto social ALPAPATO (Anna Laura Parques Para Todos) fica no Parque da Mooca, dentro 

dos limites da AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente). A ALPAPATO “tem no seu 
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propósito disponibilizar um espaço estruturado para oferecer alegria, integração, motivação para Todos, 

uma vez que este será composto por diversos recursos lúdicos, proporcionando para as crianças com 

deficiência ou não, um momento de troca, compartilhando as mesmas experiências” (ANNA LAURA, 

2014). 

O pesquisador realizou visita ao parque infantil, observando que o espaço conta com brinquedos 

diferenciados, alguns com enfoque sensorial como o painel xilofone e a rampa sensorial, que possui 

faixas de materiais diversos de piso, como bolinhas de gude, pedriscos e filetes de pedra (FIGURA 16), 

outros visando à criança em cadeira de rodas, como o balanço adaptado, a mesa de areia (FIGURA 17) 

e o trepa-trepa com suportes aéreos mais baixos, além de rampas e escadas de acordo com as normas 

técnicas para acesso ao escorregador e à cama elástica (FIGURA 18). Todos os brinquedos com área 

de aproximação e pensados para possibilitar a transferência das crianças em cadeira de rodas (FIGURA 

19), mas infelizmente o piso tátil só está presente nas imediações das rampas e escadas, além de 

confundir-se com os elementos inseridos na rampa sensorial, como bolinhas de gude, pedrinhas 

(FIGURA 20), não possibilitando o deslocamento autônomo e seguro de uma criança com deficiência 

visual em todo o espaço, visto que alguns brinquedos configuram-se como obstáculos. Os mapas táteis 

(FIGURA 21) os auxiliam a encontrar os brinquedos e se deslocar pelo espaço, mas não são suficientes, 

e o objetivo principal é promover a inclusão social das crianças com deficiência. 

   
Figura 16 – Rampa Sensorial. Figura 17 – Mesa de areia. 

Fonte: http://annalaura.org.br 
Figura 18 – Rampa de acordo com 

normas técnicas. 

   
Figura 19 – Escorregador com 

área de transferência. 
Figura 20 – Piso tátil no início da 

Rampa Sensorial. 
Figura 21 – Mapa tátil. 
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No âmbito internacional também são encontradas mais ações pontuais e pequenas adaptações do que 

parques totalmente acessíveis. São comuns parques com apenas alguns trechos acessíveis para 

pessoas em cadeiras de rodas, com informações em Braille apenas em sua entrada, ou somente o 

parquinho infantil baseado no desenho universal. Pisos táteis praticamente não são encontrados, e as 

adaptações espaciais para as pessoas com deficiência visual limitam-se a algumas informações em 

Braille e relevo, e um ou outro mapa tátil. Porém, são facilmente encontrados parques que dispõem de 

informações sonoras ou audiodescrições que são passadas aos visitantes por meio de aparelhos 

eletrônicos, bem como a possibilidade de solicitar acompanhamento de um guia ou monitor do parque. 

Em Barcelona, Espanha, dos dezessete parques existentes apenas sete apresentam alguma 

acessibilidade para pessoas em cadeira de rodas ou mobilidade reduzida, e esse número cai para cinco 

quando se fala em pessoas com deficiência visual (BARCELONA TURISME, 2014). Exemplificando: tem-

se o Parc Gueel que possui entrada acessível, com painéis informativos em Braille, e a possibilidade de 

solicitar visita guiada, desde que com três dias de antecedência, além de possuir muitos elementos 

interessantes de serem tocados, e diversos sons e odores naturais agradáveis por toda a sua extensão. 

Para as pessoas com mobilidade reduzida ou em cadeira de rodas, o parque não se apresenta totalmente 

acessível, e o visitante não tem acesso a algumas áreas e edificações devido a sua topografia 

acidentada, sugerindo-se que a ida ao parque seja acompanhada. Outro exemplo é o Parc de la 

Ciutadella, que se apresenta bastante acessível para as pessoas em cadeira de rodas, visto que foi 

implantado em terreno plano, tendo caminhos livres de barreiras, sanitários acessíveis e parquinho 

infantil integrador e acessível, com jogos de manipulação e de mesa, focando-se nas experiências 

sensoriais; todos selecionados para que crianças com e sem deficiência pudessem brincar juntas, 

assistidas por um adulto ou sozinhas. Destaca-se que existem outros dez parquinhos infantis como este 

em Barcelona (BARCELONA TURISME, 2014). Este parque dispõe ainda de algumas informações em 

Braille, e possibilidades sensitivas, como sentir o aroma das plantas e flores, escutar o canto dos 

pássaros, e tocar esculturas distribuídas por todo o espaço. 

No Canadá foram encontradas mais informações sobre parques naturais, assim como nos Estados 

Unidos da América - EUA, e em ambos os países as condições das trilhas são informadas aos visitantes, 

não se apresentando todas acessíveis. O Jasper National Park, o maior parque nacional canadense, 

possui estacionamento e sanitários acessíveis, assim como mesas de piquenique adequadas para 

utilização de pessoas em cadeira de rodas, com algumas trilhas acessíveis (PARKS CANADA, 2014). O 

Glacier National Park, que além das características acima citadas possui um mapa tátil topográfico, 

camping acessível, disponibiliza para empréstimo uma cadeira de rodas que permite percorrer qualquer 

tipo de terreno, desde que operada por um acompanhante, e ainda possui uma trilha elevada, com piso 
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em madeira, semelhante à existente no Parque Villa-Lobos, que permite o passeio acessível em meio à 

floresta (PARKS CANADA, 2014). 

Nos parques naturais dos EUA, como o Grand Canyon, é possível encontrar informações sonoras e em 

Braille, guardas florestais disponíveis para descrever o espaço às pessoas que solicitarem, exposições 

palpáveis, mapas táteis e audiodescrição, mas isso não é regra, as adaptações variam entre os parques 

(NATIONAL PARK SERVICE, 2014). Já os parques urbanos apresentam-se parcialmente acessíveis, 

citando-se como exemplo a cidade de Nova Iorque, onde os parques têm, basicamente, caminhos 

principais, sanitários e quadras poliesportivas acessíveis, além de alguns apresentarem jardins 

sensoriais ou parquinhos infantis acessíveis (NYC PARKS, 2014).  

Algumas peculiaridades em relação aos parques norte-americanos merecem ser destacadas. Primeiro 

em relação à classificação de acessibilidade existente em algumas situações, como no caso dos 

parquinhos infantis de Nova Iorque, que são classificados em quatro níveis (NYC PARKS, 2014): 

� Nível 1: Playground para todas as crianças; 

� Nível 2: Playground acessível com equipamentos infantis rampados e balanços acessíveis; 

� Nível 3: Playground acessível com balanços acessíveis; 

� Nível 4: Playground acessível com plataformas de transferência e opções de jogos e brincadeiras 

no nível do solo. 

Essa definição, com a consequente classificação dos parquinhos, encontra-se na internet, no site oficial 

do Departamento de Parques e Recreação da cidade de Nova Iorque (NYC PARKS, 2014), a disposição 

da população. O mesmo ocorre no Estado de Massachusetts, que disponibiliza na internet (DCR, 2014) 

e por meio de panfletos, informações sobre equipamentos e circuitos acessíveis, bem como programação 

de atividades (trilhas assistidas, encontros em grupos ou piqueniques). É possível inclusive saber o grau 

de acessibilidade de banheiros, centros de visitantes, áreas de piquenique ou trilhas, classificados como 

(DCR, 2014):  

� Acessível: atende todas as normas e diretrizes de acessibilidade; 

� Acessibilidade básica: atende muitas das exigências, com poucas barreiras. Alguns visitantes 

com deficiência podem necessitar de assistência; 

� Mínimo de acessibilidade: não atende às normas e tem barreiras significativas. A maioria dos 

visitantes com deficiência vai precisar de ajuda. 

� Não avaliada ou não aplicada. 
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Essas informações podem ser obtidas sem sair de casa, e assim podem auxiliar o visitante a selecionar 

o parque que deseja visitar, de acordo com sua acessibilidade. Já nos parques, também existem 

soluções de sinalização e comunicação interessantes, que devem ser mencionadas. Trata-se da inserção 

de placas no início das trilhas, informando características como inclinação média, largura, material de 

piso e presença de obstáculos (FIGURA 22). Dessa forma o próprio usuário julga se está apto a percorrê-

la (NRT, 2014). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

“Comprimento da trilha: 0,5 km  
Mudança de nível total: 15 m  
Caimento transversal: 0 a 3%  
Largura da trilha: 1,8 m  
Inclinação: 0 a 8,3%  
Superfície: passarela de madeira  
Obstáculos: Escorregadio quando 

molhado”  
(Tradução nossa) 

Figura 22 – Placa “Happy Creek Nature Trail”, Ross Lake Recreation Area, Estado de Washington, EUA. 
Fonte: http://www.americantrails.org/galleries/5index.htm 

Apesar de não se enquadrarem nas definições de parques urbanos adotados para este trabalho, o 

pesquisador não pode deixar de comentar a acessibilidade dos Parques da Walt Disney World, focando-

se na tecnologia assistiva utilizada para garantir a acessibilidade das pessoas com deficiência visual. 

São disponibilizados, gratuitamente aos visitantes, aparelhos que podem fornecer tanto informações 

arquitetônicas, quanto localização de serviços como banheiro mais próximo, além de disponibilizar 

descrições detalhadas das áreas ao ar livre. “O dispositivo funciona utilizando uma tecnologia sem fio 

para localizar sua posição e tomar ações pré-programadas”, reunindo inúmeros recursos, entre eles a 

audiodescrição detalhada de inúmeras atrações (PRIHODA, 2010, s/p). 

Mas o exemplo internacional mais relevante para esta pesquisa é o EcoParque Sensorial da Pia do Urso, 

localizado em Portugal, mais precisamente na Freguesia de São Mamede, município da Batalha. 

Inaugurado em 2006, este parque “foi pensado especialmente para proporcionar novas experiências e 

sensações às pessoas com deficiência visual [sic]” (PIA DO URSO, 2014), com a intenção de 

“proporcionar a todos os visitantes, e em particular, aqueles que possuem deficiências visuais um 
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percurso [...] onde são desenvolvidas atividades que apelam aos sentidos”, principalmente tato, audição 

e olfato (LOPES, 2006). 

No início do parque há um mapa tátil e em altorrelevo (FIGURA 23), e é disponibilizado ao visitante o 

empréstimo de audioguias com conteúdo desenvolvido especialmente para as pessoas com deficiência 

visual (CUNHA, 2014). A pavimentação de todo o percurso sensorial é especial (FIGURA 24), possuindo 

uma faixa central composta por um mosaico de toras de madeira, delimitadas por guias laterais de 

troncos de árvores (FIGURA 25), onde a pessoa com deficiência visual, através do toque da bengala, 

pode perceber o caminho à seguir, tendo mais independência no seu deslocamento (LOPES, 2006).  

   
Figura 23 – Mapa tátil do parque. Fonte:  
http://omelhorvemaseguir.blogspot.com.br 

Figura 24 – Percurso sensorial. 
Fonte: http://www.leme.pt 

Figura 25 – Pavimentação do caminho. 
Fonte: http://gis.cm-agueda.pt 

O parque ainda é totalmente setorizado havendo, ao longo do caminho, seis estações pedagógicas 

sensoriais, todas com ênfase tátil e sonora, são elas (LOPES, 2006): 

� Estação do Planetário: onde é possível observar e tocar o sistema solar e as diferentes fases da 

Lua (FIGURA 26); 

� Estação da Água: onde se pode apreciar o movimento da água, sua força e a energia que produz 

(FIGURA 27); 

� Estação Jurássica: com réplicas de dinossauros que habitaram aquela região (FIGURA 28); 

� Estação Abstrata: local de contemplação e descanso, onde o visitante pode tentar descobrir a 

imagem que se encontra representada na pedra (FIGURA 29); 

� Estação Lúdica: com diversos jogos lúdicos, em grande escala e altorrelevo (FIGURA 30); 

� Estação Musical: onde se pode fazer música a partir de instrumentos como o xilofone, os 

ferrinhos, castanholas e buzina (FIGURA 31). 
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Figura 26 – Estação Planetário. 
Fonte: http://www.leme.pt 

Figura 27 – Estação da Água. 
Fonte: http://www.leme.pt 

Figura 28 – Estação Jurássica. 
Fonte: http://www.leme.pt 

   
Figura 29 – Estação Abstrata. 
Fonte: http://www.leme.pt 

Figura 30 – Estação Lúdica. 
Fonte: http://www.leme.pt 

Figura 31 – Estação Musical. 
Fonte: http://www.leme.pt 

Existe ainda o que é denominado Parque de Merendas, um espaço de estar para piquenique com 

algumas mesas e bancos em madeira; a Pia do Urso (FIGURA 32), que deu nome ao parque - um declive 

natural nas rochas onde diz a lenda que um urso se refrescava e bebia água com frequência; o Miradouro, 

um mirante com vista para todo o EcoParque Sensorial; e o Jogo do Galo, como chamam o “jogo da 

velha”, que trata-se de um local com bancos e mesas com tabuleiros táteis, em altorrelevo (FIGURA 33), 

deste popular jogo de mesa, onde as pessoas com deficiência visual podem jogar entre elas ou com 

videntes. Para que o Miradouro possa ser usufruído também pelas pessoas cegas foi instalado um 

Miradouro Virtual (FIGURA 34). 

   
Figura 32 – Pia do Urso. 
Fonte: http://www.leme.pt 

Figura 33 – Jogo do Galo. 
Fonte: http://gis.cm-agueda.pt 

Figura 34 – Miradouro Virtual. 
Fonte: http://gis.cm-agueda.pt 

Antes de cada estação são inseridos corrimãos com informações em Braille e altorrelevo, sinalizando e 

indicando o ambiente que se aproxima (FIGURA 35), e em cada estação há um livro explicativo em 

altorrelevo e Braille (FIGURA 36). Espalhados pelo parque ainda é possível observar esculturas 
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geométricas, denominadas alegorias, e réplicas de animais rurais (FIGURA 37), ambas possibilitando o 

toque. 

  
Figura 35 – Corrimão com sinalização 
tátil. Fonte: http://gis.cm-agueda.pt 

Figura 36 – Livro Explicativo da 
Estação Planetário.  
Fonte: http://gis.cm-agueda.pt 

Figura 37 – Réplicas de animais rurais. 
Fonte: http://www.leme.pt 

O parque apresenta soluções bem interessantes, mas questiona-se a manutenção do espaço, questão 

respondida perfeitamente pela administração do parque, que garante que uma equipe de manutenção 

está presente em período integral e completa: “é evidente que nós temos consciência que vamos ter 

problemas na vertente da manutenção, por isso deixo aqui um apelo aos utilizadores para utilizarem as 

coisas com algum cuidado, por forma a que todos possam utilizar o parque” (LOPES, 2006). 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Para o desenvolvimento desta dissertação optou-se pela pesquisa de caráter qualitativo, pois se pretende 

identificar e estudar aspectos subjetivos, pressupondo que a acessibilidade pode ir além das normativas 

atuais, incluindo, em maior grau, a percepção do ambiente pelas pessoas com deficiência visual. Para 

tanto, é necessário aprofundar-se nos “significados das ações e relações humanas, um lado não 

perceptível e não captável em equações, médias e estatísticas” (MINAYO, 1993, p. 22). 

Para realização desta pesquisa, especificamente, acredita-se que a abordagem quantitativa distanciaria 

o pesquisador do objeto de estudo. Trata-se de um estudo da relação pessoa-ambiente, onde o objeto 

de estudo é a pessoa com deficiência visual, e pretende-se obter dela informações pessoais, relatos de 

experiência vividas, além de ter acesso a seus comportamentos naturais. Para alcançar tais objetivos é 

necessária certa aproximação do pesquisador aos sujeitos, num contato mais direto. 

Pretende-se trabalhar “com o universo de significados, motivações, aspirações, crenças, valores e 

atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos 

que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis” (MINAYO, 1993, p.22). E é disso que 

trata a pesquisa qualitativa. 

A escolha dos métodos a serem utilizados nesta pesquisa foi norteada pelos princípios da Avaliação Pós-

Ocupação (APO), “uma série de métodos e técnicas que diagnosticam fatores positivos e negativos do 

ambiente no decorrer do uso [...] levando em consideração o ponto de vista dos próprios avaliadores, 

projetistas e clientes, e também dos usuários” (ROMÉRO; ORNSTEIN, 2003, p. 26). A APO distingue-se 

de outros tipos de avaliações por considerar o nível de satisfação dos usuários, sem deixar de lado a 

análise dos especialistas sobre o assunto, realizando diagnósticos a partir do cruzamento das 

informações obtidas. 

Baseando-se nos princípios da APO, e considerando que “a complexidade das interações entre 

pessoa(s) e ambiente requer instrumentos diversos para sua plena investigação, uma vez que nessas 

relações estão envolvidos desde aspectos diretamente mensuráveis até dimensões subjetivas” 

(PINHEIRO; ELALI; FERNANDES, 2008, p.75), optou-se pela abordagem multimétodos, com realização 

de entrevistas, vistorias técnicas, passeios acompanhados, grupos focais e observações participantes, e 

posterior triangulação dos dados obtidos. 

A partir destes métodos diversos pretende-se evitar que apenas alguns aspectos específicos do 

problema sejam evidenciados, ou que fatores fundamentais sejam deixados de lado, diminuindo as 

possíveis falhas de algum dos métodos utilizados. Objetiva-se também o aprofundamento do assunto, 
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pois, segundo Gunther, Elali e Pinheiro (2008, p.387), “através de caminhos, métodos diferentes, é 

possível atingir-se um conhecimento mais aprofundado das relações pessoa-ambiente”. 

Segundo Uzzell e Romice (2003 apud GUNTHER; ELALI; PINHEIRO, 2008), em áreas de conhecimento 

como a arquitetura e o urbanismo, os métodos devem ser analisados em conjunto, pois, “individualmente 

cada um destes métodos produz informações sobre um aspecto da experiência ambiental; em conjunto, 

podem oferecer uma representação holística e continuada da experiência ambiental dos indivíduos”. 

No decorrer deste capítulo serão apresentados os métodos utilizados para o desenvolvimento desta 

dissertação - entrevistas, walkthroughs, passeios acompanhados, grupos focais e observações 

participantes -, justificando-se a escolha, apresentando os objetivos pretendidos, explicitando as 

técnicas, descrevendo a aplicação, e a forma de análise dos dados obtidos. 

3.1. Entrevistas 

A entrevista nada mais é do que uma conversa que segue um objetivo previamente definido pelo 

pesquisador, uma “conversação de natureza profissional” (MARCONI; LAKATOS, 2012, p.80). Este 

procedimento metodológico foi selecionado por permitir o “contato imediato e direto com opiniões 

objetivas e subjetivas dos usuários, enriquecendo as informações levantadas” (LOPES, 2005, p.178). A 

entrevista, segundo Rosa e Arnoldi (2008, p.30), permite que o entrevistado “discorra e verbalize seus 

pensamentos, tendências e reflexões sobre os temas apresentados”. 

Como esta pesquisa pretende obter um maior conhecimento sobre a percepção espacial das pessoas 

com deficiência visual, bem como suas experiências em parques, considerou-se que as entrevistas 

seriam de grande valia para o estudo, possibilitando confrontar as informações obtidas na revisão teórica, 

a partir da experiência prática vivenciada diariamente pelo público-alvo. 

3.1.1. Entrevistas com Especialistas em Deficiência Visual 

As entrevistas com especialistas em deficiência visual foram propostas como um complemento à revisão 

bibliográfica, visto que, “dá oportunidade para obtenção de dados que não se encontram em fontes 

documentais e que sejam relevantes e significativos” (MARCONI; LAKATOS, 2012, p.83). Dessa forma, 

o objetivo é que especialistas auxiliem o pesquisador no correto entendimento das diferenciações 

cognitivas e perceptivas do público-alvo, suas habilidades e limitações, bem como suas específicas 

percepções do ambiente. 

Para definição do público-alvo destas entrevistas realizou-se uma breve pesquisa, em meios digitais, 

buscando identificar quais são os profissionais envolvidos na habilitação e reabilitação das pessoas com 
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deficiência visual, chegando a profissionais de diversas áreas do conhecimento – como psicologia, 

orientação e mobilidade, oftalmologia e pedagogia. 

A partir da definição do público-alvo destas entrevistas, partiu-se para elaboração de um roteiro, optando-

se pelo semiestruturado, com questões abertas, ou seja, um roteiro de questões previamente elaboradas, 

mas flexível, onde perguntas podem ser adicionadas no decorrer da entrevista, conforme necessidade 

ou interesse do entrevistador - “a sequência e as minúcias ficam por conta do discurso dos sujeitos e da 

dinâmica que acontece naturalmente” (ROSA; ARNOLDI, 2006, p.31). A escolha por este tipo de roteiro 

deve-se à diversidade de perfis dos entrevistados, onde um roteiro estruturado, rígido, dificilmente 

poderia ser utilizado para todos os entrevistados, e utilizando um roteiro aberto o pesquisador estaria 

assumindo o risco de fugir do tema, não alcançando os objetivos pretendidos, além de não ter um período 

de tempo determinado para realização das entrevistas, que é necessário quando se trata de entrevistas 

com pessoas em seu local de trabalho. 

O roteiro da entrevista com os especialistas em deficiência visual (APÊNDICE B) apresenta cinco blocos 

de perguntas. O primeiro corresponde às informações pessoais do entrevistado – nome completo e 

contato, formação acadêmica, tempo de formação, pós-graduação, especialização e cursos realizados, 

atividades atuais, tipos de trabalho desenvolvidos e o tempo de trabalho específico com pessoas com 

deficiência visual.  

O segundo bloco contém quatro perguntas referentes à percepção e cognição da pessoa com deficiência 

visual, objetivando enriquecer o conhecimento obtido na revisão bibliográfica, esclarecendo dúvidas e 

auxiliando o correto entendimento de situações que se encontram fora da área específica de Arquitetura 

e Urbanismo, portanto, fora da zona de conforto do pesquisador. Antes de iniciar as perguntas 

propriamente ditas, viu-se necessário esclarecer os termos que seriam utilizados, fornecendo aos 

entrevistados um documento auxiliar da entrevista, contendo a definição de percepção, cognição, e a 

identificação das percepções e dos elementos cognitivos mais comuns. A primeira pergunta garante, 

portanto, o aceite do entrevistador em relação aos conceitos apresentados. As demais estão 

relacionadas aos elementos sensoriais utilizados pela pessoa com deficiência visual, as alterações na 

percepção dessa pessoa, as mudanças comportamentais ou funcionais na cognição, e as diferenciações 

na utilização dos elementos de cognição. 

O terceiro bloco se foca na percepção e cognição espaciais, aproximando-se as áreas de conhecimento 

dos entrevistados, à do pesquisador. São seis perguntas voltadas ao conhecimento da relação das 

pessoas com deficiência visual com o espaço, com o ambiente. Há algumas questões centradas no 

indivíduo - acerca dos elementos de cognição mais significativos ou mais desenvolvidos pela pessoa 

com deficiência visual na leitura do espaço, como é a percepção espacial dessas pessoas e em que 
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referencial baseia-se, como percebem e qualificam o espaço, e quais elementos utilizam para se orientar 

e localizar – e outras no ambiente - quais fatores externos influenciam na percepção, como explorar a 

percepção e a cognição na leitura do espaço, e como o ambiente pode estimular essa percepção. 

No quarto bloco de perguntas atinge-se o ambiente-objeto de estudo desta pesquisa: os parques. São 

quatro questões ainda relacionadas à percepção e à cognição, mas centradas especificamente na 

relação das pessoas com deficiência visual com estes espaços públicos, visando obter a opinião desses 

especialistas quanto aos parques atualmente projetados e às adaptações realizadas para receber as 

pessoas cegas e de baixa visão. Na tentativa de realizar uma transição natural, inicia-se questionando 

as diferenças na percepção e cognição dessas pessoas em espaços abertos, seguindo para perguntas 

relacionadas diretamente aos parques. Os entrevistados são convidados a discorrer sobre os métodos e 

elementos atualmente utilizados e projetados para os parques e, se tiverem conhecimento, sobre as 

normas vigentes para estes espaços. Após perguntar-lhes se têm conhecimento sobre algum exemplo 

positivo de parque acessível para as pessoas com deficiência visual encerra-se o bloco solicitando que 

opine sobre o que poderia ser feito para melhorar a independência e a autonomia na mobilidade dessas 

pessoas nos parques. 

O quinto e último bloco é voltado para a definição do público-alvo do outro conjunto de entrevistas, 

realizado com as pessoas com deficiência visual, e também para conhecimento sobre o trabalho 

realizado pelas instituições de auxílio e sua contribuição para a pessoa com deficiência visual. 

Questionam-se, primeiramente, as diferenças entre a percepção e a cognição para os cegos congênitos 

e com cegueira adquirida, e se a percepção pode se equivaler após algum tempo de cegueira adquirida. 

Posteriormente, questiona-se sobre a relação das instituições de auxílio com o desenvolvimento 

perceptivo e cognitivo dessas pessoas, se suas habilidades de orientação e mobilidade são melhoradas, 

e quais as diferenças na percepção das pessoas que recebem auxílio de alguma instituição 

especializada, em relação as que não recebem. 

Com o roteiro concluído, foram considerados aspectos éticos, elaborando-se um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE C), relativo à autorização da participação dos 

entrevistados na pesquisa, importante para assegurar direitos e deveres do participante e do 

pesquisador, evitando problemas que, segundo Elali (2010, p.12), são comuns na realização de estudos 

pessoa-ambiente, como o não entendimento da necessidade de consentimento, ou a ampliação de sua 

importância na pesquisa por parte dos participantes, buscando outros tipos de vantagem. 

No termo de consentimento elaborado estão contidas informações sobre os pesquisadores, a 

apresentação da pesquisa, com seus objetivos e pretensões, a contribuição do participante, caso aceite 

participar, além de esclarecimentos quanto ao teor da entrevista, informando que não será necessário 
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estudar ou pesquisar sobre quaisquer assuntos, tratando-se apenas de informações referentes à sua 

prática e formação profissional. Informa-se ainda, da maneira mais clara possível, que o participante não 

receberá qualquer valor em dinheiro, não terá responsabilidade com quaisquer despesas para realização 

do estudo, e terá seus dados pessoais mantidos em sigilo, além de ter a liberdade de retirar seu 

consentimento a qualquer momento. Por fim, há espaço para data e assinatura do participante, onde 

este afirma estar ciente das informações listadas acima.  

Com o roteiro para as entrevistas finalizado, realizou-se contato com duas grandes instituições de São 

Paulo que dão apoio às pessoas com deficiência visual – LARAMARA (Associação Brasileira de 

Assistência à Pessoa com Deficiência Visual) e Fundação Dorina Nowill para Cegos - apresentando a 

proposta da pesquisa, sondando a possibilidade de colaboração com disponibilização de profissionais 

para responderem à entrevista, e solicitando informações sobre os procedimentos necessários para 

realização das mesmas. Foram então enviados os seguintes documentos solicitados: projeto da presente 

pesquisa, o roteiro da entrevista, e Carta de Apresentação da Universidade (APÊNDICE D), redigida e 

assinada pela orientadora deste trabalho. 

Feito o contato com os responsáveis pelo agendamento das entrevistas, iniciou-se a realização das 

mesmas de acordo com a disponibilidade dos envolvidos. Na LARAMARA o contato foi rápido, e todas 

as entrevistas foram realizadas com horário agendado com antecedência, e local pré-determinado, 

acontecendo entre os dias 17/09/2012 e 11/10/2012, com duração média de uma hora. Já na Fundação 

Dorina Nowill, o contato foi um pouco mais demorado, e a realização das entrevistas aconteceu nos dias 

08 e 10 de abril de 2013, entrevistando-se os profissionais disponíveis no momento. Nesta última 

instituição, as entrevistas tiveram duração média de trinta minutos, o que se justifica pelos poucos anos 

de experiência de alguns, pela falta de familiaridade de algumas áreas com o assunto da pesquisa, e 

mesmo pelo pouco tempo disponível para realização das entrevistas, que muitas vezes ocorria entre um 

atendimento a um cliente17 e outro. 

No início da entrevista, o pesquisador se apresentava, explicando a pesquisa, e os motivos da entrevista 

e, em seguida, era entregue ao especialista o termo de consentimento, em duas vias. Após a leitura do 

termo, entrevistado e entrevistador assinavam as duas vias, declarando estarem cientes de seus direito 

e deveres para com os dados coletados na entrevista. Neste momento o pesquisador pedia permissão 

para gravar a conversa, e iniciava-se, de fato, a entrevista. Todos os entrevistados, sem exceção, 

concordaram com a gravação. 

                                                      
17 Termo utilizado pela instituição para designar as pessoas com deficiência visual por ela atendidas. 
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No total foram entrevistados 16 especialistas, dentre psicólogos, pedagogos, assistente social, 

fisioterapeuta, ortoptistas, oftalmologista e especialistas em orientação e mobilidade. No decorrer da 

realização, algumas entrevistas se aproximaram mais do conceito de entrevista não-estruturada 

focalizada, onde, segundo Ander-Egg (1978 apud MARCONI; LAKATOS, 2012), o entrevistador possui 

um roteiro de tópicos relativos ao problema que se estuda, mas tem liberdade de fazer as perguntas que 

quiser, “sonda razões e motivos, dá esclarecimentos, não obedecendo, a rigor, a uma estrutura formal”. 

Isso porque alguns dos entrevistados não se sentiram à vontade para responder as perguntas que não 

tratavam de sua área de conhecimento, preferindo falar sobre os assuntos abordados na pesquisa de 

uma maneira geral. 

Após a realização das entrevistas, as gravações foram fielmente transcritas, e foi realizada uma análise 

geral dos dados obtidos, seguindo as orientações de Silva (2012, p. 177), que afirma que “analisar 

significa repartir o todo em pequenas partes em função do objetivo e das questões avaliativas que 

norteiam o roteiro da entrevista”. Dessa forma foi realizada uma categorização dos dados, organizando-

os em temas comuns, onde cada categoria refere-se a um determinado conjunto de respostas, 

“descrevendo, analisando, referindo-se à teoria, citando frases colhidas durante as entrevistas, 

elaborando um conjunto, ao mesmo tempo, independente e articulado” (SILVA, 2012, p. 178). 

3.1.2. Entrevistas com Pessoas com Deficiência Visual 

As entrevistas com pessoas com deficiência visual foram realizadas com o intuito de obter visões críticas, 

perceber as facilidades e dificuldades encontradas nos espaços em questão, e conhecer a relação dos 

entrevistados com os parques da cidade. 

Após um primeiro conjunto de entrevistas com os especialistas, as informações obtidas foram suficientes 

para definição deste público-alvo específico. Optou-se por abranger a maior gama possível de pessoas 

com deficiência visual, entrevistando pessoas com baixa visão, cegueira congênita ou adquirida, desde 

que já reabilitado, jovens, adultos e idosos, e com os mais variados níveis de escolaridade. Optou-se por 

excluir crianças, pois ainda se encontram em processo de habilitação. 

Com o público-alvo definido, iniciou-se a elaboração do roteiro da entrevista. Optou-se pela estruturação 

em duas partes, onde: a primeira apresenta-se em formato de questionário, mas com questões 

semiabertas, onde além da pessoa responder SIM ou NÃO, ela também tem a opção de comentar a 

resposta; e a segunda parte se apresenta em formato de roteiro de entrevista semiestruturado, com 

questões abertas previamente estabelecidas, mas que oferece liberdade ao entrevistador inserir 

questões convenientes no decorrer da realização da entrevista. Para efeito de nomenclatura, será 
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utilizado o termo entrevista para todo o conjunto, devido ao caráter semiaberto das questões do 

questionado inserido no roteiro. 

O roteiro de entrevista aplicado às pessoas com deficiência visual (APÊNDICE E) apresenta quatro 

blocos de perguntas. No primeiro constam os dados pessoais do entrevistado (nome, gênero, idade, 

escolaridade, profissão ou atividades desenvolvidas e local onde reside), informações relacionadas à 

deficiência visual (o quanto enxergam, a causa da perda visual e a perda em anos) além de informações 

sobre auxílios de habilitação ou reabilitação que receberam de instituições especializadas. 

O segundo bloco de questões refere-se às questões semiabertas que se configuram como um 

questionário. São 17 questões, algumas com ramificações, por meio das quais se pretende obter uma 

breve e parcial avaliação funcional de orientação e mobilidade do entrevistado. Estas questões foram 

adaptadas de uma planilha intitulada Avaliação Funcional do Desenvolvimento (BRUNO, 1993, p.45), 

elaborado pela professora Marilda Moraes Garcia Bruno, com colaboração da professora Vera Lúcia 

Leme R. Felippe. Trata-se de uma planilha desenvolvida para que especialistas possam anotar suas 

observações quanto ao desenvolvimento de crianças com deficiência visual. Segundo Bruno (1993, 

p.41), este tipo de avaliação é um processo demorado e cuidadoso. Percebendo a riqueza deste tipo de 

avaliação, e a incapacidade do pesquisador realizar tais observações, optou-se pela adequação deste 

material a uma espécie de questionário, onde o próprio entrevistado possa se avaliar funcionalmente 

quanto a sua orientação e mobilidade. Não se pretende, com isso, obter dados quantitativos 

significativos, o caráter qualitativo apresenta-se também nesta parte da entrevista, que objetiva 

compreender os mecanismos utilizados pelas pessoas com deficiência visual na leitura do espaço. Esta 

parte da entrevista objetiva, ainda, definir um breve perfil do entrevistado. 

Nos dois últimos blocos as perguntas são abertas, e instigam o participante a verbalizar seus 

pensamentos. No terceiro é abordada a percepção espacial, através de cinco perguntas, visando 

questionar o entrevistado sobre as pistas e referências que utiliza para se orientar ou localizar em algum 

lugar, o que torna um ambiente agradável e o faz querer permanecer neste local por mais tempo, bem 

como o que o deixa inseguro no deslocamento, e o que considera uma barreira para o acesso a 

determinado local. Por último, são convidados a opinar sobre os pisos táteis existentes, informando se 

os utilizam, e dando sugestões, além de opinarem sobre a necessidade ou não da existência de tais 

pisos nos parques.  

No quarto e último bloco, vinculando-se à última pergunta do bloco anterior, insere-se a questão dos 

parques. As dez questões que o compõem visam conhecer a relação do entrevistado com os parques 

da cidade, saber quais os mais conhecidos ou frequentados, as falhas de acessibilidade detectadas, 
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ouvir experiências vividas, e desejos de melhorias para estes espaços públicos de lazer. Finalizou-se a 

entrevista com um espaço aberto a comentários finais ou sugestões para a pesquisa. 

Com o roteiro finalizado, seguindo os mesmos aspectos éticos das entrevistas com os especialistas, 

partiu-se para elaboração do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE F). O termo 

segue o mesmo modelo elaborado anteriormente para os especialistas, alterando-se apenas as 

informações referentes ao foco da entrevista, que neste caso estuda a percepção espacial, baseando-

se na prática e vivência dos entrevistados em parques. Porém, devido à especificidade dos entrevistados, 

foi necessário produzir dois formatos de termos de consentimento, um em Braille – para os cegos - e 

outro em escrita ampliada (fonte Verdana, tamanho 24) - para pessoas com baixa visão. Como o 

pesquisador não lê Braille, foi necessário ainda um terceiro formato, que apresenta a escrita ampliada e 

o Braille ao mesmo tempo. Dessa forma é possível que o entrevistado e o entrevistador saibam do que 

trata o documento que assinam. 

Com o roteiro e o termo de consentimento prontos, iniciou-se a busca por possíveis entrevistados junto 

às duas instituições especializadas anteriormente contatadas. Estas possuem profissionais com 

deficiência visual trabalhando em áreas como pedagogia, informática, serviço social e revisão de Braille. 

Optou-se, então, por entrevistar profissionais da LARAMARA e da Fundação Dorina Nowill que tivessem 

deficiência visual, o que facilitaria o processo e diminuiria a burocracia que envolve fornecer o contato 

de clientes das instituições. Como já haviam sido realizadas entrevistas com os especialistas, esta etapa 

foi facilitada. Solicitou-se o envio dos mesmos documentos exigidos no processo anterior (Entrevistas 

com Especialistas), porém referindo-se à atual entrevista, sendo eles: projeto de pesquisa, roteiro da 

entrevista, e Carta de Apresentação da Universidade (APÊNDICE G), redigida e assinada pela 

orientadora deste trabalho. 

Na tentativa de atingir uma maior variedade de pessoas, como expresso na definição do público-alvo, foi 

realizado contato também com o CADEVI (Centro de Apoio ao Deficiente Visual) e a ADEVA (Associação 

de Deficientes Visuais e Amigos) que desenvolvem atividades e cursos voltados para as pessoas com 

deficiência visual. Nestas duas entidades também foi necessário o envio dos mesmos documentos, mas 

o acesso foi simplificado, e o processo mais rápido. No CADEVI, os potenciais entrevistados seriam os 

frequentadores, já na ADEVA foi possível selecionar frequentadores e professores dos cursos 

disponibilizados. 

As primeiras entrevistas realizadas serviram para avaliar se as perguntas estavam adequadas e de fácil 

entendimento, e se o roteiro proporcionava respostas de acordo com os objetivos e resultados 

esperados. Serviram de balizadoras para as seguintes, sendo essenciais principalmente para acertos no 

bloco de questões semiabertas, onde o roteiro foi adaptado de uma planilha que visava o preenchimento 
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por especialistas em orientação e mobilidade. A partir destas foram realizados acertos ao roteiro, e 

prosseguiu-se com as entrevistas, não descartando as primeiras, visto que não houveram ajustes 

significativos que invalidassem as mesmas. 

Não houve definição prévia da quantidade mínima de entrevistas, pois a proposta era realizar quantas 

fossem necessárias para atingir os objetivos pretendidos, ou seja, obter relatos de diferentes 

experiências vivenciadas por sujeitos em parques. 

De acordo com a disponibilidade dos envolvidos foram sendo realizadas as entrevistas, que totalizaram 

26, sendo 8 com pessoas com baixa visão e 18 com pessoas cegas – doze com cegueira adquirida e 

seis com cegueira congênita, dentre homens e mulheres, com idade variando entre os 24 e 71 anos. As 

entrevistas foram realizadas do dia 23/10/2012 ao dia 24/05/2013, quase sempre nas instituições ou 

entidades frequentadas pelos entrevistados, com duração média de trinta minutos, variando entre quinze 

minutos, e uma hora e vinte e cinco minutos. Esta grande variação na duração das entrevistas justifica-

se, principalmente, pelas características pessoais dos entrevistados, e pelo grau de interesse e 

comprometimento com a pesquisa. 

Ao início da entrevista, após se apresentar e explicar sucintamente a pesquisa, o pesquisador entregava 

o termo de consentimento para o participante, em duas vias, que era lido e assinado por entrevistado e 

entrevistador. Neste momento era solicitada permissão para gravar a entrevista, solicitação essa que 

não foi negada por nenhum dos entrevistados. 

Após a finalização da entrevista, as gravações foram transcritas e o tratamento dos dados gerados seguiu 

os mesmos parâmetros de análise das entrevistas com especialistas, sendo categorizados de acordo 

com os grupos de assuntos a que pertencem, e interpretados. 

3.2. Walkthrough 

O walkthrough é um tipo de vistoria realizada pelo pesquisador, de modo exploratório e neste estudo é 

tratado como uma visita de reconhecimento do espaço. Foi necessária a realização de um walkthrough 

para um reconhecimento geral do espaço que seria posteriormente percorrido pelo pesquisador junto 

com participantes nos passeios acompanhados. 

Para seleção dos parques a serem percorridos o pesquisador se utilizou dos seguintes critérios: 

frequência de citação nas entrevistas realizadas com as pessoas com deficiência visual; facilidade de 

acesso – metrô, trem ou ônibus; diversidade de atividades disponíveis; e dimensões.  

Foram então selecionados o Parque do Ibirapuera, o Parque da Aclimação e o Parque da Água Branca. 

O critério adicional que mais colaborou para a escolha destes três parques foi a diversidade de 
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configuração e características. O primeiro é conhecido por quase todos os entrevistados, é referência 

para a cidade de São Paulo, possui grandes dimensões, permite inúmeras atividades, e é frequentado 

por grande quantidade de ciclistas e skatistas. O segundo é conhecido por alguns entrevistados, 

normalmente os que moram próximo ao parque, possui dimensões menores, poucas atividades e uma 

configuração mais simplificada, sendo proibida a presença de ciclistas e skatistas (jovens e adultos). O 

terceiro parque selecionado é bastante conhecido pelos frequentadores de uma das instituições de 

auxílio às pessoas com deficiência visual e bastante mencionado nas entrevistas, possui dimensões 

pequenas, mas é maior que o Parque da Aclimação, apresenta grande variedade de atividades, muitas 

edificações no seu interior, e sua configuração apresenta-se confusa para os usuários. 

Posteriormente, optou-se por adicionar o Parque Villa-Lobos ao estudo, devido à ênfase dada à 

acessibilidade neste parque, onde há adequação de espaços, equipamentos acessíveis e instalação de 

pisos táteis. Além de ter sido bastante mencionado nas entrevistas, alguns dos entrevistados 

manifestaram curiosidade em conhecê-lo por sua “fama” de ser um parque acessível. 

Tendo em mãos os parques selecionados, foram realizados contatos com os órgãos responsáveis para 

solicitar as plantas atualizadas dos mesmos. Os parques do Ibirapuera e da Aclimação encontram-se 

sob os cuidados da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA) da Prefeitura de São Paulo, já os 

parques Villa-Lobos e da Água Branca encontram-se sob responsabilidade da Secretaria do Meio 

Ambiente do Estado de São Paulo (SMA). Ao contatar os responsáveis de cada secretaria, foi explicado 

o teor da pesquisa e a necessidade de se obter as plantas dos parques, sendo agendadas reuniões com 

o pesquisador. Nestas reuniões, mediante a entrega da Carta de Apresentação da Universidade 

(APÊNDICE H), redigida e assinada pela professora orientadora, foram concedidas as plantas dos 

parques. 

Foram realizadas pequenas entrevistas semiestruturadas com a Brigitte Baum, arquiteta especialista em 

desenvolvimento urbano da SVMA (roteiro no APÊNDICE I), e Ana Lucia Pinto de Faria Burjato, arquiteta 

da SMA, mestre em Arquitetura e Urbanismo pela FAU USP (roteiro no APÊNDICE J), a fim de identificar 

a relação das Secretarias com a CPA, e saber como se desenvolvem os projetos de acessibilidade dos 

parques novos e existentes. Além de questiona-las sobre as expectativas e objetivos em relação à 

acessibilidade, e sobre a existência de reformas ou adaptações aos parques em questão. 

A arquiteta Brigitte Baum afirmou que todos os parques da SVMA com projetos posteriores ao ano de 

2005 passaram por aprovação da CPA, e por isso já teriam surgido acessíveis, mas os parques mais 

antigos, que na cidade de São Paulo totalizam 32, receberam apenas adaptações pequenas para que 

tivessem ao menos uma de suas entradas acessíveis, bem como um sanitário adequado às normas. A 

arquiteta destaca que é difícil lidar com reformas em parques existentes visando a acessibilidade, visto 
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que sua essência precisa ser mantida e não se deve descaracteriza-los, além de deparar-se com 

dificuldades topográficas. Mas, a mesma arquiteta declara que todos os 32 parques devem ser totalmente 

refeitos nos próximos anos, sem estipular prazos, sendo que o projeto de acessibilidade do Parque Raul 

Seixas está em fase de orçamento e o Parque Chácara das Flores está sendo projetado. E todos os 

projetos deverão passar pela aprovação da CPA, visto que são parques municipais. 

Diante desta afirmação, a arquiteta destaca que o objetivo da SVMA é que todas as pessoas possam 

acessar o parque, e percorrer uma rota acessível onde estejam dispostos os principais equipamentos do 

parque, como exigido pela CPA. Mas ela também afirma que as recomendações da Comissão não são 

sempre atendidas, principalmente por não terem amparo legal, o que dificulta a justificativa dos gastos 

públicos. 

Por fim, quando questionada sobre os parques selecionados, a arquiteta Brigitte Baum afirma que não 

existem projetos atuais para o Parque do Ibirapuera ou o da Aclimação, lembrando que ambos passaram 

por pequenas reformas nos últimos anos, apresentando entrada e banheiro acessíveis. 

Já a arquiteta da SVMA afirma que esta Secretaria pretende que seus parques sejam sempre o mais 

acessível possível, seguindo a gestão do bom-senso, onde é realizada a rota acessível e o que mais for 

viável, destacando que o Desenho Universal traz boas relações custo-benefício. 

Uma das questões de sustentabilidade, no nosso entender, é a condição de um Desenho 
Universal que vai garantir que os ambientes, os espaços, as edificações, as atrações desses 
parques possam ser úteis, atrativas e usadas por um maior público, por um período maior de 
tempo. Isso dá uma boa relação custo-benefício. Se eu beneficiar praticamente 100% dos 
frequentadores do parque eu estou fazendo um investimento maior do que se [fosse atender] 
a parcela com cadeiras de rodas [ou] a parcela [de] deficiente visual [...]. (Informação verbal)18 

Segundo a arquiteta, os parques novos já são projetados com acessibilidade, seguindo as normas e leis 

existentes, visto que se trata de uma exigência legal, exemplificando com o Parque Gabriel Chucre, em 

Carapicuíba, inaugurado no final de 2012. Infelizmente, o pesquisador verificou que este parque não 

segue todas as exigências da NBR 9050:2004, pois apesar de ser quase totalmente plano e possuir 

sanitários acessíveis, existem obstáculos aéreos no caminho, e não foram instalados facilitadores ao 

deslocamento e orientação de pessoas com deficiência visual, como piso tátil ou informações em Braille, 

nem mesmo foram implantados brinquedos acessíveis ou qualquer outro atrativo para pessoas com 

deficiência. 

Quando questionada sobre a relação da SMA com a CPA, Ana Lúcia afirma que os parques estaduais 

que se localizam dentro da cidade de São Paulo são regulamentados pela Comissão, que realiza vistorias 

                                                      
18 Informação fornecida pela arquiteta Ana Lúcia Pinto de Faria Burjato em 02 de outubro de 2013, São Paulo 
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e notifica os parques irregulares. E sobre os parques Villa-Lobos e da Água Branca, a arquiteta afirma 

que não possuem projeto de acessibilidade atualmente, mas destaca que o primeiro é acessível, com 

pequenas falhas como ausência de sinalização tátil, e o segundo, desde que passou à coordenação da 

SMA, em 2012, vem sendo reformado para tornar-se mais acessível, destacando a dificuldade em 

solucionar seus problemas topográficos. 

Com as questões das entrevistas esclarecidas e as plantas dos quatro parques em mãos, partiu-se para 

realização dos walkthroughs. Optou-se pela forma não-estruturada, em visita informal, visto que o 

objetivo era observar a configuração geral do parque, seus usos e atividades, visando um conhecimento 

que possibilite a exploração do parque pelas pessoas com deficiência visual através dos passeios que 

serão realizados. 

Porém, ainda foram necessárias autorizações junto aos parques para realização das visitas, visto que 

seriam utilizadas máquinas fotográficas semiprofissionais para registro das imagens. Solicitou-se, então, 

junto à administração de cada parque, por telefone, a autorização para realização dos walkthroughs em 

dias e horários específicos, que foi concedida facilmente através de um e-mail que deveria ser impresso 

e levado ao parque no dia em questão. 

Os walkthroughs foram, então, realizados, registrando-se em planta os caminhos percorridos, além de 

realizar anotações e registros fotográficos. As visitas duraram cerca de duas horas em cada parque, 

percorrendo todos os seus caminhos e conhecendo os usos e atividades disponíveis, verificando ainda 

aspectos positivos e negativos, principalmente em relação à acessibilidade das pessoas com deficiência 

visual. 

3.3. Passeios Acompanhados 

Este procedimento metodológico surgiu da necessidade de inserir as pessoas com deficiência visual no 

espaço objeto de estudo desta pesquisa, fazendo essas pessoas percorrerem os parques para analisar 

sua orientação e mobilidade, e sua percepção de forma mais objetiva. 

Segundo Dischinger (2000) é necessário buscar uma forma mais direta de obtenção da informação, pois 

nas entrevistas dificilmente obtêm-se informações sobre elementos positivos utilizados para orientação 

no meio urbano. “Uma parte significativa das informações necessárias podem ser obtidas apenas a partir 

das próprias pessoas com deficiência visual” (DISCHINGER, 2000, p.141). 

Na busca por essa forma mais direta de obtenção das respostas requeridas quanto à percepção do 

espaço pelas pessoas com deficiência visual, sua orientação e localização nos parques, optou-se pela 
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realização de passeios em parques da cidade, passando a se discutir como seriam realizados tais 

passeios, e como seria a seleção dos participantes. 

Primeiramente, a ideia era escolher, dentre os entrevistados anteriormente, pessoas que conhecessem 

o Parque do Ibirapuera, e mais algum dos outros dois selecionados, desconhecendo o terceiro. Este 

critério baseava-se na ideia de realização de Passeios Acompanhados, definidos por Dischinger (2000) 

como uma visita realizada pelo sujeito que se pretende observar, acompanhado pelo pesquisador, por 

uma rota familiar ao participante, definida previamente. Ainda segundo Dischinger (2000), nesses 

passeios o participante não pode ser conduzido ou auxiliado, deve ser apenas seguido, e, enquanto 

realiza este percurso, o participante é convidado a descrever detalhadamente as informações mais 

relevantes para o entendimento do espaço, explicando as razões para mudanças de direções e 

expressando suas opiniões quanto a pontos positivos e negativos encontrados pelo caminho. 

Como critérios para seleção dos participantes dos passeios foram utilizados, além do conhecimento ou 

não dos parques já selecionados previamente, o fato de se deslocarem com facilidade pela cidade, com 

autonomia e independência, de dominarem o Braille e as técnicas de utilização da bengala, no caso das 

pessoas cegas, e a leitura ampliada, no caso da baixa visão. Procurou-se, então, selecionar três pessoas 

com deficiência visual que preenchessem estes pré-requisitos, e representassem as diferentes 

categorias estudadas, chegando à escolha de uma pessoa com baixa visão, outra com cegueira 

adquirida, e a terceira com cegueira congênita. 

O ideal seria realizar esse procedimento com uma amostra mais significativa do público-alvo, mas o 

tempo disponível para realização dos passeios, a pouca quantidade de entrevistados que preenchiam os 

pré-requisitos, e a disponibilidade dos mesmos, impossibilitaram tal realização. 

Esses três participantes selecionados realizariam os passeios acompanhados nos três parques. No 

Parque do Ibirapuera seria realizado o passeio acompanhado, como descrito acima. No parque 

desconhecido, seria oferecida ao participante uma audiodescrição19 do parque, para verificar se é 

suficiente para seu deslocamento pelo parque. Já no outro parque, conhecido pelo sujeito, a ideia era a 

realização de uma espécie de “audiodescrição às avessas”, onde o participante fosse convidado a 

descrever todo o espaço, narrando-o sob o seu ponto de vista ao longo de uma visita. 

Porém, em entrevista aberta, de caráter informal, realizada como preparo para realização dos passeios 

acompanhados, constatou-se que os participantes com cegueira não se sentem seguros e confiantes 

para realizarem um passeio num parque sem o auxílio de um guia vidente, mesmo nos parques 

                                                      
19 Audiodescrição é a narração descritiva, clara e objetiva, de todas as informações do espaço compreendidas visualmente. 
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conhecidos. Este fato não era esperado pelo pesquisador, pois um dos critérios para seleção desses 

participantes foi a capacidade de se orientar e deslocar pela cidade com independência e autonomia. 

A partir desta constatação, percebeu-se que não seria possível a realização de passeios acompanhados 

na sua forma proposta originalmente. O passeio acompanhado proposto e realizado neste trabalho 

consiste, então, num passeio com um percurso definido previamente pelo pesquisador, onde este 

convida o participante a caminhar sozinho pelo parque, mesmo sem domínio do local, guiando-o com 

informações verbais de localização, informando a rota a seguir e as atividades a serem realizadas, 

enquanto o participante é convidado a descrever, da forma mais precisa possível, o caminho percorrido, 

incluindo as características como cheiros, sons, dificuldades e facilidades, pontos marcantes, locais de 

conflito, locais em que se sente seguro ou perdido. Mas o participante tem a liberdade de seguir ou não 

o roteiro estabelecido, desde que mantidos os caminhos, as atividades e os ambientes considerados 

pelo pesquisador como essenciais para a pesquisa. 

Mantendo os parques e participantes selecionados anteriormente, montou-se uma estrutura diferente 

para realização dos passeios. Num primeiro momento foi realizado um passeio acompanhado num 

espaço urbano conhecido pelo participante onde ele se locomove com autonomia, nos princípios 

definidos por Dischinger (2000). Este passeio pelo espaço urbano foi realizado visando à compreensão 

da orientação e mobilidade específicos do participante, e de como ele utiliza os elementos urbanos para 

se localizar na cidade. Acreditava-se que este passeio facilitaria a organização dos passeios aos parques 

e auxiliaria o cruzamento das informações para obtenção dos resultados. O registro desse passeio foi 

realizado por imagens fotográficas, anotações e gravação de áudio, posteriormente transcrita. 

A segunda etapa foi a da realização dos passeios aos parques. Visto que não seria mais realizada a 

diferenciação entre o parque conhecido e o desconhecido, optou-se pela realização do passeio nos três 

parques com cada um dos participantes. O Parque do Ibirapuera e o Parque Villa-Lobos foram mantidos 

como base, sendo percorrido pelos três sujeitos, já o terceiro parque a ser percorrido foi escolhido de 

acordo com as características do parque e do participante. O Parque da Água Branca, considerado pelo 

pesquisador como de organização espacial complexa, promovendo desorientação inclusive aos usuários 

videntes, foi selecionado para a visita com os participantes com baixa visão e cegueira adquirida, visto 

que estes possuem maior conhecimento sobre os espaços desse parque, e apresentam maior segurança 

em deslocar-se por ele. O Parque da Aclimação foi então selecionado para o participante com cegueira 

congênita, pela sua característica formal mais simples, que se acredita facilitar o deslocamento, já que 

este não se sente seguro em deslocar-se e orientar-se em um parque urbano de maior escala. 

Enquanto eram realizados os passeios dos três participantes selecionados, ciente da ausência de 

conhecimento aprofundado na área da psicologia ambiental, o pesquisador sentiu necessidade de 
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convidar uma psicóloga especializada em deficiência visual para acompanha-lo nos passeios, visando 

uma análise da cognição e percepção do participante. 

O objetivo principal desse acompanhamento era ter uma visão diferenciada, que não fosse arquitetônica, 

do passeio, com foco em como as pessoas com deficiência visual utilizam os elementos de cognição na 

leitura do espaço e em como é a percepção desse espaço por eles, compreendendo ainda os elementos 

utilizados para sua orientação e localização no ambiente. 

A Prof.ª Dr.ª em Psicologia e Educação Eliana Maria Ormelezi, psicóloga especializada na área de 

deficiência visual, entrevistada anteriormente, foi procurada pelo pesquisador e aceitou o desafio, após 

uma conversa informal onde foram passados os objetivos de seu acompanhamento. 

Devido à falta de disponibilidade e compatibilização de agendas, optou-se pela realização de um único 

passeio acompanhado da psicóloga, no menor dos parques (Parque da Aclimação), para que o percurso 

não fosse extenso e tomasse muito tempo da especialista. E visto que se tratava de um teste para 

verificar as contribuições que esse acompanhamento traria à pesquisa optou-se por selecionar um novo 

participante. Este, com cegueira congênita, se disponibilizou a percorrer o parque mesmo sem conhecê-

lo, sugerindo a utilização de uma maquete tátil para reconhecimento inicial. A sugestão foi aceita pelo 

pesquisador, visto que se tratava de um passeio extra, experimental, e seria interessante verificar a 

eficiência de um mapa tátil para a localização e orientação de uma pessoa cega num parque 

desconhecido. 

Os passeios acompanhados nos parques foram realizados pela manhã ou tarde, com duração média de 

2h30, aos sábados e domingos, por serem os dias preferidos pela população para uma visita ao parque, 

quando se encontra a movimentação máxima, e com mais atividades disponíveis. 

Contou-se com o auxílio de fotógrafos voluntários, que acompanharam todo o percurso no parque, 

realizando os registros fotográficos. Além disso, o pesquisador realizou anotações dos acontecimentos 

relevantes, bem como gravação de áudio das conversas entre participante e pesquisador ao longo do 

percurso. 

Para garantir os aspectos éticos da realização destes passeios foi redigido um Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (APÊNDICE K), bem como um Termo de Autorização de Uso de Imagem e 

Depoimentos (APÊNDICE L), ambos fornecidos aos participantes em Braille ou escrita ampliada, 

solicitando sua assinatura. Além disso, foi necessário pedir a autorização dos parques para realização 

dos passeios, entrando em contato com os responsáveis por telefone e e-mail a cada novo passeio 

agendado. 
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Após a realização dos passeios, as gravações em áudio foram transcritas, as fotografias selecionadas, 

e o percurso destacado na planta de cada parque. A análise foi realizada através da triangulação das 

informações contidas nas fotografias, anotações e conversas transcritas, com a categorização dos 

assuntos relevantes à pesquisa. 

3.4. Grupos Focais 

Os grupos focais são, basicamente, entrevistas realizadas com um grupo homogêneo de pessoas. 

Morgan (1996, p.130) define grupo focal como uma “técnica de pesquisa que coleta dados por meio da 

interação grupal, sobre um tema determinado pelo pesquisador”, e Ressel et al. (2008, p.780), como 

“grupos de discussão que dialogam sobre um tema em particular, ao receberem estímulos apropriados 

para o debate” (RESSEL et al., 2008, p.780). O tema e os estímulos para o debate são estabelecidos 

pelo pesquisador que, na maioria das vezes, é também o moderador do grupo – entrevistador com função 

de moderar ou conduzir a discussão. 

O moderador tem ainda o importante papel de “evitar que a discussão seja monopolizada por um dos 

membros, inibindo ou influenciando todo o grupo” (GUNTHER, 2008, p. 59), garantindo que todos os 

participantes se expressem, encorajando e incentivando a discussão, sem interferir no ponto de vista dos 

participantes. 

A ideia deste instrumento é promover a discussão, em grupo, acerca de um tema, favorecendo trocas, 

descobertas, manifestações espontâneas, e oferecendo uma maior descontração aos participantes, 

possibilitando uma vivência de aproximação com o público-alvo. 

O grupo focal apresenta um caráter qualitativo e tem como objetivo a obtenção de apontamentos sobre 

pontos de vista ou experiências vividas pelos membros do grupo em relação aos tópicos previamente 

estabelecidos pelo pesquisador.  

Segundo Morgan (1996), este instrumento pode vir como um complemento às entrevistas individuais 

realizadas anteriormente, auxiliando na interpretação dos resultados da pesquisa. “Tal atitude permitirá 

ao pesquisador explorar questões surgidas na análise das entrevistas, visando esclarecer áreas que 

ainda apresentam pontos de vista obscuros” (OLIVEIRA; FREITAS, 1998, p.85). 

Foi com este objetivo, de esclarecer questões levantadas nas entrevistas individuais, que os grupos 

focais foram selecionados para esta pesquisa; somando-se a este objetivo, o intuito de complementar as 

informações obtidas e aumentar o tamanho da amostra de indivíduos. 
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Os grupos focais apresentam estrutura bem definida, sendo necessário estabelecer o perfil dos 

participantes, a quantidade de grupos a serem realizados, bem como a quantidade de participantes por 

grupo, além do roteiro a ser utilizado na sessão. 

Primeiramente, estabeleceu-se que seriam realizados dois grupos focais, centrados, respectivamente, 

nos frequentadores do CADEVI e do Grupo Terra (organização não-governamental), ambos voltados às 

pessoas com deficiência visual. Optou-se pela seleção de participantes que já se conhecem, e 

frequentam o mesmo grupo, apesar de Oliveira e Freitas (1998, p.87) defenderem que é melhor trabalhar 

com estranhos, pois “normalmente, as pessoas que se conhecem, socialmente ou do trabalho, 

apresentam dificuldades em se concentrar imediatamente no tópico da pesquisa e essa condição pode, 

também, inibir ou restringir suas perspectivas (comentários)”.  

Esta opção justifica-se pelo público-alvo em questão. Tratando-se de pessoas com deficiência visual, é 

importante que elas conheçam as pessoas que estão ao seu redor, e possam reconhecer suas vozes, 

para que se sintam confortáveis e mais à vontade para emitirem suas opiniões a respeito do tema. 

Problemas referentes à falta de concentração devem ser evitadas pelo mediador. 

A homogeneidade do grupo é garantida pela deficiência visual presente em todos os participantes, e a 

diversidade está contida nas diferentes causas da perda visual e tempo que convivem com ela, bem 

como os diferentes graus de deficiência – da baixa visão à cegueira. 

Quanto à quantidade de participantes por grupo focal, “é recomendável que os grupos tenham tamanho 

médio, isto é, sejam constituídos por seis a dez pessoas”, mas “os limites extremos para a quantidade 

de participantes por grupo seriam de quatro, no mínimo, e doze, no máximo” (OLIVEIRA; FREITAS, 1998, 

p.87). Segundo Morgan (1996):  

Por um lado, um grupo menor oferece a cada participante mais tempo para discutir seus pontos 

de vista e experiências sobre temas em que todos estão altamente envolvidos. Por outro lado, 

um grupo maior contém uma ampla gama de respostas potenciais em temas onde cada 

participante tem um baixo nível de envolvimento (MORGAN, 1996, p.146). 

Oliveira e Freitas (1998, p.87) mencionam a importância de compor um grupo “pequeno o suficiente para 

todos terem a oportunidade de partilhar suas percepções e grande o bastante para fornecer diversidade 

de percepções”. Considerando todos estes apontamentos, e a inexperiência do pesquisador como 

moderador, um grupo muito grande poderia apresentar grande dificuldade de gerenciamento. Além disso, 

pretende-se identificar o pensamento de cada participante, sendo aconselhada a utilização de grupos 

menores. Desta forma, optou-se por grupos de seis pessoas. 
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O roteiro foi preparado de acordo com o objetivo da pesquisa e a metodologia que seria utilizada, 

definindo-o como um roteiro semiestruturado pré-estabelecido, contendo tópicos e questões abertas, 

para ser realizado com um grupo focal de seis pessoas, num período de uma hora. As questões e os 

tópicos pré-estabelecidos encontram-se a seguir, mas, tratando-se de um roteiro semiestruturado, 

poderiam sofrer modificações conforme o andamento do grupo focal. 

1) Gostam de ir a parques? 

2) Com que frequência costumam ir a parques? 

3) Qual parque vocês vão com maior frequência? Por quê? 

4) Vai sozinho ou acompanhado? Se acompanhado, por quem? 

5) Fazem o caminho que querem e realizam as atividades que desejam? Ou seguem as vontades 

do acompanhante?  

6) Já foram em algum parque onde se sentiram perdidos? Comentem essa experiência. 

7) Conhecem suficientemente algum parque para andar sozinho e guiar alguém por ele? 

8) O que gostam de fazer no parque?  

9) O que mais vocês gostariam que um parque tivesse? 

10) O que tornaria um parque acessível para vocês? 

11) Tópicos para discussão (focado nos parques):   - Informações em Braille; 

- Informações sonoras; 

- Audiodescrição; 

- Piso tátil; 

- Mapa tátil; 

- Monitor qualificado; 

Todas as questões foram formuladas visando à identificação da relação dos participantes com os 

parques da cidade, percebendo se a frequência com que visitam estes espaços alterou-se com a perda 

da visão, e os motivos que os fazem frequentá-los com maior ou menor intensidade. Pretendeu-se ainda 

descobrir participantes que tem conhecimento suficiente para se deslocar com autonomia e 

independência em algum parque, para um possível passeio acompanhado a ser realizado 

posteriormente. Ao final, os tópicos para discussão objetivaram perceber o que cada um conhece dos 

instrumentos de acessibilidade atualmente disponíveis, ou sugeridos nas entrevistas realizadas (Braille, 
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informações sonoras, audiodescrição, piso tátil, mapa tátil, monitores qualificados), estimulando-os a 

discorrer sobre estes elementos. 

Com o roteiro estabelecido, partiu-se para a verificação da possibilidade de realizar os grupos focais no 

CADEVI e no Grupo Terra, citados anteriormente. Com o decorrer da pesquisa, o pesquisador 

aproximou-se dos frequentadores destas duas entidades, participando de atividades e realizando 

observações participantes (item 3.5 deste capítulo). Esta aproximação facilitou o processo, visto que já 

havia um vínculo de confiança estabelecido com os possíveis participantes do grupo focal, e também 

com as instituições em questão. 

As sessões foram agendadas com os colaboradores, definindo-se dia, horário e local do encontro. Estas 

informações foram confirmadas dias antes, por telefone, visando estimular a presença de cada um dos 

selecionados. 

No início das sessões dos grupos focais foi realizada uma breve apresentação dos tópicos a serem 

abordados e comunicado que a sessão seria filmada. Regras básicas foram apresentadas, como a 

necessidade de todos emitirem suas opiniões, de somente uma pessoa falar por vez, e de não existirem 

conversas paralelas. Após essa introdução, todos foram convidados a se apresentarem, informando 

nome, idade, tempo que frequenta a instituição, grau de deficiência visual (cegueira ou baixa visão), 

causa e tempo da perda visual. Esta etapa de autoapresentação, segundo Oliveira e Freitas (1998), serve 

para “quebrar o gelo” entre os participantes. 

Com as apresentações devidamente realizadas, o moderador apresentou o primeiro tópico, tendo início 

a discussão propriamente dita. Após esgotar-se essa discussão foi introduzido o segundo tópico, e assim 

sucessivamente. Ao término dos tópicos listados previamente, o moderador solicitou que cada 

participante fizesse um comentário final sobre o que foi discutido, finalizando a sessão.  

É importante destacar que o moderador exerce seu papel facilitando as discussões, encorajando 

depoimentos, assegurando que todos os participantes tenham espaço para se expressar, e mantendo o 

foco da discussão, falando pouco e ouvindo mais. 

Após a realização dos grupos focais, o áudio das filmagens foi transcrito, e unido às anotações e 

reflexões do moderador. O tratamento dos dados se deu através da leitura e sistematização de todo o 

material, agrupando, ordenando e categorizando os dados “a partir do destaque de temas ou padrões 

recorrentes” (RESSEL et al., 2008, p.782). 
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3.5.  Observações Participantes 

As Observações, assim como os passeios acompanhados ou os percursos comentados (definidos no 

item 3.2.3 deste capítulo), servem para obter as informações que não podem ser obtidas através de 

questionamentos diretos, perguntas que nem mesmo o público-alvo saberia responder sobre suas ações 

ou experiências. Esta afirmação é confirmada por Minayo (1994), Marconi e Lakatos (2012) e Pinheiro, 

Elali e Fernandes (2008), nos trechos que seguem: 

A importância dessa técnica reside no fato de podermos captar uma variedade de situações 

ou fenômenos que não são obtidos por meio de perguntas, uma vez que, observados 

diretamente na própria realidade, transmitem o que há de mais imponderável e evasivo na 

vida real (MINAYO, 1994, p.59-60). 

 [...] a observação ajuda o pesquisador a identificar e a obter provas a respeito de objetivos 

sobre os quais os indivíduos não têm consciência, mas que orientam seu comportamento 

(MARCONI; LAKATOS, 2012, p.76). 

[...] a observação permite acesso do pesquisador a aspectos do comportamento humano a 

respeito dos quais os indivíduos não estão plenamente conscientes. [...] pistas não-verbais 

fornecem indícios sobre a relação das pessoas com os ambientes que não seriam possíveis 

de se obter por outros meios de pesquisa (PINHEIRO; ELALI; FERNANDES, 2008, p.77). 

Quando se trata da relação entre as pessoas e seus ambientes de vida, [...] muito do que elas 

fazem em seu cotidiano de interação com esses locais passa despercebido delas próprias; 

assim, mesmo que quisessem, elas não poderiam fornecer informações confiáveis à respeito 

(PINHEIRO; ELALI; FERNANDES, 2008, p.75). 

As observações são complementares às entrevistas, e servem para que o pesquisador compreenda 

“como as coisas funcionam” (EARP, 2012, p.196). Apesar de parecer algo natural, a observação exige 

uma estratégia, uma organização e o estabelecimento de objetivos. Segundo Marconi e Lakatos (2012, 

p.76), observar “não consiste apenas em ver ou ouvir, mas também em examinar fatos ou fenômenos 

que se deseja estudar”.  

Porém, para esta pesquisa optou-se por um tipo específico de observação, a Observação Participante, 

caracterizada pela inserção do pesquisador no grupo em que se deseja estudar ou compreender, com 

participação efetiva nas atividades cotidianas da comunidade analisada. A medida que participa de um 

evento, o pesquisador o observa e analisa. 

A observação participante [...] consiste na inserção do pesquisador no interior do grupo 

observado, tornando-se parte dele, interagindo por longos períodos com os sujeitos, buscando 

partilhar o seu cotidiano para sentir o que significa estar naquela situação (QUEIROZ et al., 

2007). 
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A opção por este tipo de observação se deu de forma natural, visto que desde o início da pesquisa, 

devido ao pouco contato do pesquisador com as pessoas com deficiência visual, procurou-se uma 

aproximação junto às associações onde esse público-alvo se reúne, para melhor entendimento da 

percepção das pessoas cegas e com baixa visão. A única maneira de se aproximar destes grupos foi por 

meio da participação nas atividades propostas pelas associações, como voluntária vidente. A partir desse 

convívio com as pessoas com deficiência visual, criaram-se laços de confiança e, como essas 

associações costumam organizar passeios a parques, as observações participantes aconteceram de 

forma natural.  

Porém, segundo definições de Marconi e Lakatos (2012, p.79), a pesquisa se encaixa na observação 

participante artificial, em que o “observador integra-se ao grupo com a finalidade de obter informações”. 

Pois, mesmo já frequentando as associações na ocasião da realização dos passeios, o pesquisador não 

pertence ao grupo de pessoas estudado, apenas integrando-se a ele por ocasião da pesquisa. 

Segundo Earp (2012), o observador deve ter atenção total, curiosidade, disciplina, discrição e autonomia, 

interagindo com os observados e colhendo dados enquanto participa dos eventos. “O observador faz 

parte do campo e torna-se parte integrante dos eventos que irá pesquisar” (EARP, 2012, p.201). 

Para realização deste instrumento foram utilizados os eventos programados pelas próprias associações, 

sendo eles: caminhadas, atividades físicas e piquenique em parques da cidade de São Paulo, além de 

uma trilha na Mata Atlântica, em Tapiraí/ SP. As datas e os horários também foram estabelecidos pelo 

grupo. O pesquisador não interferiu, nem opinou, apenas participando da atividade como voluntário 

vidente. No dia e horário combinados compareceu ao local do evento, participando de toda a atividade 

junto aos grupos em questão. 

A primeira observação ocorreu durante a realização de atividades físicas e um piquenique no Parque do 

Ibirapuera, a segunda, durante um evento quinzenal de uma organização não-governamental no Parque 

da Juventude, e a terceira, durante um final de semana em uma pousada em Tapiraí/ SP, onde foram 

feitas trilhas pela Mata Atlântica. Durante as atividades foram realizados registros fotográficos, e ao final 

do evento foram anotados dia, horário e duração do evento, além de anotações descritivas das 

observações realizadas no campo - espaço físico observado, características do grupo observado, o que 

aconteceu no parque, as atividades realizadas, situações específicas que merecem destaque, dentre 

outras informações consideradas relevantes, como sugere Earp (2012). Posteriormente, a partir dessas 

anotações foram redigidos os relatos que compuseram o diário de campo, que será ilustrado pelas 

fotografias selecionadas. 
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3.6.  Cruzamento dos dados 

Após analisar os dados coletados em cada instrumento metodológico, partiu-se para a triangulação das 

informações obtidas em todos eles. Esse cruzamento dos dados consistiu na sistematização dos 

resultados de cada instrumento, agrupando e categorizando-os a partir dos temas de destaque ou 

padrões recorrentes, resultando numa discussão sobre acessibilidade para pessoas com deficiência 

visual em parques urbanos mais abrangente, aprofundada e confiável, evitando-se que apenas alguns 

aspectos específicos fossem evidenciados, ou que importantes questões fossem deixadas de lado, 

diminuindo as possíveis falhas de algum dos instrumentos utilizados. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Entrevistas com Especialistas em Deficiência Visual 

A partir das entrevistas realizadas com psicólogos, pedagogos, educadores físicos e ortoptistas, além de 

médico oftalmologista, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional e assistente social, foi possível perceber o 

ponto de vista destes sobre questões relevantes à pesquisa. São dezesseis profissionais que trabalham 

diretamente com pessoas com deficiência visual (Quadro 4), em instituições especializadas em seu 

atendimento (LARAMARA e Fundação Dorina Nowill), que têm, além do conhecimento teórico, 

conhecimento prático sobre o relacionamento de pessoas cegas e de baixa visão com o espaço, 

principalmente no quesito orientação e localização no ambiente. 

PERFIL DOS ESPECIALISTAS ENTREVISTADOS 

 
Nome Completo Formação Acadêmica 

Tempo de trabalho 
específico com 

Deficiência Visual 

LA
R
A
M
A
R
A
 

Angela Daou Paiva Psicologia 10 anos 

Eliana Maria Ormelezi Psicologia 34 anos 

Eliana Santos Paulino da Silva Pedagogia 23 anos 

João Álvaro de Moraes Felippe Educação Física / Orientação e Mobilidade 35 anos 

Maria da Graça França Corsi Monteiro Pedagogia 28 anos 

Nelma Martinez de Meo Educação Física / Orientação e Mobilidade 15 anos 

Vera Aparecida Salgueiro Pereira Serviço Social 19 anos 

FU
N
D
A
Ç
Ã
O
 D
O
R
IN
A
 N
O
W
IL
L 

Alexandre Costa Lima de Azevedo Medicina / Oftalmologia 37 anos 

Ana Neride Pereira Ortóptica 13 anos 

Clarissa de Freitas Pires Psicologia 01 ano 

Cristina Croitor Terapia Ocupacional 11 anos 

Danielle Salem Quirino de Abreu Educação Física / Orientação e Mobilidade 02 anos 

Edni Fernandes Silva Pedagogia 10 anos 

Eliana Cunha Lima Ortóptica 25 anos 

Jefferson Pedrosa de Souza Fisioterapia 06 anos 

Valéria Bromowicz Rodrigues Pedagogia 04 anos 

Quadro 4 – Perfil dos especialistas entrevistados na LARAMARA e na Fundação Dorina Nowill. 

Seu conhecimento teórico especializado é resultado de aperfeiçoamentos e capacitações obtidos por 

meio de diversos cursos, de especialização, mestrados e doutorados. Destes, merecem destaque cursos 
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na área da deficiência visual, como Braille, mobilidade, e atividades da vida diária; especializações em 

psicomotricidade, psicopedagogia, orientação e mobilidade, atividades físicas e esportes adaptados, 

visão subnormal, deficiência visual, além de educação inclusiva e educação especial; e oficinas de baixa 

visão. Adicionalmente, o conhecimento prático é comprovado pelo tempo de trabalho específico com a 

deficiência visual, que varia de um a trinta e sete anos, sendo que apenas quatro dos dezesseis 

entrevistados possui menos de dez anos de experiência na área. 

4.1.1. Percepção e cognição – Considerações gerais 

No início da entrevista, houve a necessidade de se estabelecer parâmetros concretos, definindo os 

termos norteadores da entrevista – percepção e cognição – para que não houvesse nenhum tipo de 

confusão ou distorção das perguntas a serem realizadas. E todos os profissionais, sem exceção, 

concordaram com os conceitos apresentados pelo pesquisador, sendo: 

� Percepção: “conjunto de processos psicológicos pelos quais as pessoas reconhecem, 

organizam, sintetizam e fornecem significação (no cérebro) às sensações recebidas dos estímulos 

ambientais (nos órgãos dos sentidos)” (Stenberg, 2000 apud BUSTOS et al, 2004). Percepções: visão; 

audição; sistema háptico/ tato ativo; cinestesia/ propriocepção; memória muscular; sentido vestibular ou 

labiríntico; olfato/ paladar; 

� Cognição: um conjunto de atividades e processos pelos quais um indivíduo adquire informação 

e desenvolve conhecimentos, “mecanismos mentais que agem sobre a informação sensorial, buscando 

a sua interpretação, classificação e organização” (LIMA, 2005), considerando, portanto, a informação 

captada do meio pelos sentidos – percepção – e o que se tem registrado na memória. Elementos 

cognitivos: percepção; memória; pensamento; raciocínio; compreensão; aprendizagem; planejamento; 

monitoramento; juízo; imaginação; tomada de decisão; resposta motora; solução de problemas; discurso; 

linguagem; categorização; codificação; decodificação. 

Alguns complementaram com definições próprias, mais simplificadas e didáticas, afirmando que 

“cognição é um conjunto de habilidades que permite reconhecer e apreender a informação do meio” 

(informação verbal)20, e:  

[...] a percepção é um elemento da cognição. Então, assim, a cognição é o que? É a estrutura 
dos esquemas mentais que dá corpo ao conhecimento. Como o conhecimento está 
estruturado. Como é que se conhece o mundo, compreende o mundo, entende o mundo, sabe 
nomear tudo, sabe como funciona. É o teu pensamento, teu raciocínio, e todos os elementos 
incluindo a percepção, que ajuda na construção do conhecimento. Assim, a percepção é o solo 

                                                      
20 Informação fornecida pela pedagoga Maria da Graça França Corsi Monteiro em 26 de setembro de 2012, São Paulo. 
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dessa construção pra todo mundo, pra quem enxerga e pra quem não enxerga. (Informação 
verbal)21 

Ao falar da deficiência visual é importante destacar a existência da baixa visão, principalmente porque, 

segundo os especialistas, a grande maioria das pessoas com deficiência visual tem baixa visão, e elas 

são a maioria atendida ao menos em uma das instituições. 

[...] os dados que eu tenho do último levantamento feito na instituição correspondem a 
aproximadamente 87% de pessoas com baixa visão, ou seja, pessoas que apresentam visão 
residual e 13% de pessoas consideradas legalmente cegas. Esses dados confirmam os 
números apresentados pela OMS (2012), que estimam para os países em desenvolvimento 
uma prevalência de 86% de pessoas com baixa visão e 14% de pessoas cegas na população 
com deficiência visual. (Informação verbal)22 

A baixa visão possui um espectro muito amplo, sendo praticamente impossível encontrar dois casos 

iguais, com mesma patologia e resíduo visual. As pessoas com baixa visão se utilizam, na maioria dos 

casos, da visão para compreender o espaço, enquanto as pessoas cegas utilizam todos os outros órgãos 

sensoriais para reunir o máximo de informações disponíveis no ambiente. 

Os elementos sensoriais mais utilizados pelos que não enxergam são audição, tato e cinestesia, porém 

o olfato também é muito utilizado quando se cria uma memória do lugar que frequentam ou do trajeto 

que realizam, para saber quando se aproximam ou se colocam à frente de restaurantes e padarias, por 

exemplo. 

Para a pessoa com baixa visão é muito importante o aproveitamento máximo do seu resíduo visual, mas 

em alguns casos sua utilização atrapalha, principalmente no início da perda visual. Isso se deve ao fato 

de tentarem utilizar muito a visão e acabarem não desenvolvendo os outros sentidos como deveriam, o 

que deve ser trabalhado, pois deve-se usar o resíduo visual, mas sempre combinado aos demais 

sentidos. Inclusive, dependendo do grau da baixa visão, eles precisam se apoiar no tato e na audição 

para identificar pessoas, objetos, e lugares. 

Como o indivíduo apreende 80% de todas as informações por meio da visão, segundo alguns dos 

especialistas entrevistados, a perda visual limita significativamente o sujeito, tanto na cegueira, quanto 

na baixa visão, causando alterações em sua percepção. Em um primeiro momento há muita confusão 

nos outros sentidos, que até então estavam renegados a segundo plano, e agora são fundamentais, mas 

a pessoa não sabe como utiliza-los, ou aproveita-los da melhor maneira possível. 

                                                      
21 Informação fornecida pela psicóloga Eliana Maria Ormelezi em 17 de setembro de 2012, São Paulo. 
22 Informação fornecida pelo especialista em Orientação e Mobilidade João Álvaro de Moraes Felippe em 27 de setembro de 
2012, São Paulo. 
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O sentido vestibular e o labirinto são os primeiros a sofrerem alterações, pois perdem um órgão 

fundamental para a manutenção do equilíbrio do corpo - a visão. Este é o primeiro órgão de equilíbrio, 

seguido pelo labirinto e pela exterocepção da sola do pé, tudo coordenado pelo cerebelo. Com a perda 

da visão, surge a dificuldade em manter-se equilibrado, de andar em linha reta, e ter uma coordenação 

motora mais desenvolvida. Segundo o fisioterapeuta entrevistado, os sistemas motores caem 

significativamente, apresentando dificuldade de localização espacial e consciência corporal, de equilíbrio 

estático dinâmico, e de direcionamento, perdendo a noção de direção. Além disso, o sentido vestibular, 

responsável pelo equilíbrio da cabeça, pode se alterar, visto que algumas pessoas cegas apresentam-

se constantemente com os ouvidos direcionados para o som. 

[...] a posição da cabeça é fundamental para a nossa postura geral. [...] Porque a gente mantém 
um bom posicionamento da cabeça? Porque mantemos o nosso olhar na horizontal. 
Estabelecemos a nossa relação com o ambiente por meio dessa linha horizontal de referência. 
A pessoa cega não tem como usar essa referência visual da linha horizontal, 
consequentemente, alguns indivíduos cegos podem assumir posicionamentos diferentes com 
a cabeça: rosto voltado para baixo, rosto elevado, rosto inclinado para a direita ou esquerda, 
por exemplo. Outro motivo que pode interferir na postura da cabeça é quando a pessoa cega 
escuta melhor com uma das orelhas. Ela tende a girar o rosto para o lado da orelha que escuta 
menos. Alterando o posicionamento da cabeça interferimos com os canais labirínticos do 
aparelho vestibular e, consequentemente, teremos reflexos no equilíbrio corporal. (Informação 
verbal)23 

Junto a isso somam-se as diferenciações que podem ocorrer na cinestesia – percepção do movimento 

do corpo – e na propriocepção – percepção do próprio corpo, ocasionando dificuldade, por exemplo, em 

alinhar os braços à altura do ombro, ou apontar reto em certa direção. Mas tudo isso ocorre num primeiro 

momento, podendo se prolongar ou piorar caso a pessoa não trabalhe essas questões, por meio da 

reabilitação, ou com o próprio estímulo de familiares e pessoas próximas. 

A perda de um sentido dá um “bloqueio” porque não acreditamos que as pessoas com DV 
podem continuar recebendo informações do ambiente por meio de outros sentidos. Ocorrem 
alterações, sim, porque elas vão ter que reaprender a usar esses canais sensoriais para 
receber as informações que eles trazem. Elas usavam até então, todas essas percepções, mas 
a informação visual, suprime os demais sentidos. A perda da visão altera significativamente o 
equilíbrio, a orientação espacial, os movimentos motores e outras funções, daí a importância 
da reabilitação. (Informação verbal)24 

Caso a pessoa não tenha uma estimulação adequada, ou uma experiência de vida para aprender a 

utilizar os outros canais da percepção, pode apresentar prejuízos no desenvolvimento e 

                                                      
23 Informação fornecida pelo especialista em Orientação e Mobilidade João Álvaro de Moraes Felippe em 27 de setembro de 
2012, São Paulo. 

24 Informação fornecida pela pedagoga Eliana Santos Paulino da Silva em 26 de setembro de 2012, São Paulo. 
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comprometimentos na aquisição do conhecimento, informação e aprendizagem. Mas não que sejam 

ocasionados pela ausência da visão. 

Algumas pessoas com deficiência visual apresentam outras alterações na percepção que são 

irreversíveis, mas que não decorrem da perda visual, e sim de sua causa. Trata-se de tumores cerebrais, 

toxoplasmose congênita, paralisia cerebral, traumatismo craniano e aneurisma, que podem afetar outras 

partes do cérebro, além da visão, como audição e cognição. Além disso, muitas pessoas deixam de 

enxergar devido à retinopatia diabética, que atinge também o tato, afetando a sensibilidade das 

extremidades. Os especialistas destacam que esses casos não são raros, e que na realidade existem 

muitas pessoas com deficiência múltipla, pois dificilmente apenas o aparato visual é atingido. 

Em alguns casos há prejuízos sociais decorrentes da ausência da visão:  

Se a pessoa com deficiência visual estiver em um auditório, ouvirá por exemplo, o som do 
microfone à sua direita, mas o palestrante não estará à direita, mas em frente, ou atrás. À 
direita está a caixa de som, por isso imagina que a pessoa está ali. Neste caso, poderá se virar 
de frente para o alto falante para fazer uma arguição ou pedir a palavra. (Informação verbal)25 

A cognição das pessoas com deficiência visual não é, num primeiro momento, alterada - o que ocorre é 

o desenvolvimento e o treinamento de alguns elementos de cognição, visando o seu aprimoramento. É 

o que acontece com a atenção, que se torna seletiva, e se volta para os sentidos restantes; a memória, 

que precisa auxiliar já que não existe mais o recurso visual; e a organização, que se torna maior em 

relação ao espaço e as atividades a serem desenvolvidas. As pessoas cegas e com baixa visão 

aprimoram também sua concentração, pela necessidade de se concentrar nos estímulos do ambiente, e 

seleciona-los. 

[...] vamos supor: você entra em casa e deixa os óculos em cima do móvel, você nem prestou 

atenção onde você deixou, daí a pouco você fala ai, onde eu pus meus óculos? e você faz uma 

varredura pelo ambiente com o seu olhar e você os localiza. As pessoas cegas, ou mesmo 

com baixa visão, que tem a visão de longa distância comprometida, precisa ter mais atenção, 

digamos, onde vai deixar determinado objeto, para que depois ele não fique procurando um 

tempão. A atenção e a concentração apoiarão outra função cognitiva que é a memória, na qual 

a pessoa com deficiência visual também se apoia. (Informação verbal)26 

Apenas nas pessoas com cegueira congênita identifica-se certa diferenciação cognitiva, visto que o 

mundo vidente não existe para eles, o que não é possível compensar com o tato ou a audição. Existem 

noções de difícil explicação ou tradução, como o espaço, as nuvens, as cores ou o horizonte, e essas 

questões dificultam o processo de aquisição do conhecimento, que necessita de uma metodologia 

                                                      
25 Informação fornecida pela pedagoga Maria da Graça França Corsi Monteiro em 26 de setembro de 2012, São Paulo. 
26 Informação fornecida pela psicóloga Eliana Maria Ormelezi em 17 de setembro de 2012, São Paulo. 
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específica. A imaginação, a abstração e a generalização dos cegos congênitos é diferenciada. Para que 

eles compreendam o ambiente é necessária uma descrição mais detalhada, e sem referências visuais, 

o que torna tudo muito abstrato. 

Para o cego congênito diversas conceituações ocorrem por meio de objetos concretos. É 
fundamental o manuseio de miniaturas, como por exemplo de aviões e carros, tornando-se   
possível elaborar mentalmente a forma de cada um deles. Quanto a descrição de paisagens, 
do céu e de tudo o que não é possível ser tocado, é necessário que ocorra uma descrição com 
o maior número de detalhamentos possíveis e a construção conceitual irá depender da 
subjetividade de cada pessoa, e de sua capacidade de imaginação. (Informação verbal)27 

Ainda sobre o cego congênito, este não tem a oportunidade de imitar pela referência visual, sendo assim, 

muitas vezes não sabe o comportamento ou o posicionamento corporal mais adequado, precisando que 

alguém o ensine. 

A postura corporal da pessoa cega congênita apresenta diferenciação mesmo quando houve 
um processo de intervenção precoce na idade adequada. Como o cego congênito não teve a 
oportunidade de ver uma pessoa se movimentando, tende apresentar uma postura mais rígida 
no que tange o andar, o posicionamento do olhar e da cabeça, enfim da representação de seu 
esquema corporal. (Informação verbal)28 

A cegueira adquirida não possui impacto direto na cognição por causa da memória visual, que é sempre 

comparada à percepção tátil para construção dos novos elementos e conceitos, mas há inicialmente uma 

falta de equilíbrio e uma tensão muscular, onde a pessoa fica constantemente em estado de alerta e 

defesa, com os braços mais próximos ao tronco e o passo mais curto, numa espécie de marcha de 

rastreio, falando baixo e pausadamente. 

O principal impacto relacionado ao movimento no sujeito que perde a visão ou tem um 
comprometimento moderado é de insegurança, risco de queda e acidentes na sua mobilidade. 
Esta insegurança é refletida em seu padrão motor que envolve alteração da marcha, postura, 
contração muscular contínua, que potencializam os riscos de acidentes. A fisioterapia intervém 
nestes déficits sensibilizando o deficiente visual através de exercícios de coordenação motora 
dentre outros que a manutenção do padrão fisiológico torna sua mobilidade segura. 
(Informação verbal)29 

Para os que adquirem a cegueira merece destaque o grande impacto emocional que sofrem, variável de 

pessoa para pessoa, mas que pode interferir em quase todos os elementos cognitivos, seja na memória, 

percepção ou pensamento. Outros aspectos psicológicos como medo, insegurança, ansiedade, 

alterações de humor, agonia e estresse também podem interferir muito nos elementos cognitivos. 

Em alguns casos, por ansiedade, estresse, agitação, falta de estimulação, ou mesmo inatividade, muitas 

pessoas com deficiência visual desenvolvem maneirismos, também chamados de sincinesias ou 

                                                      
27 Informação fornecida pela ortoptista Eliana Cunha Lima em 10 de abril de 2013, São Paulo. 
28 Idem. 
29 Informação fornecida pelo fisioterapeuta Jefferson Pedrosa de Souza em 08 de abril de 2013, São Paulo. 
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anopcismos, que são estereotipias, como: bater no próprio corpo; bater as mãos; provocar sons; se 

balançar um pouco para frente e para trás; ficar de pé, com um pé na frente do outro, e fazer transferência 

de peso da frente para trás. São ações de auto estimulação muito comuns em crianças, podendo 

ocasionar alterações graves de comportamento sob a ótica cognitiva, caso não recebam assistência 

especializada. 

A visão é o sentido que mais capta estímulos do ambiente. Na falta dela pode ocorrer essa 
busca da autoestimulação que é gostosa, prazerosa. Daí eu balanço a cabeça e estimulo o 
labirinto; balanço o meu corpo estando em pé ou sentado e estimulo a minha propriocepção; 
percuto com as minhas mãos em meu corpo e sinto a sensação tátil e os sons; pressiono com 
os dedos sobre os olhos – pálpebras - e sinto sensações “visuais”. Acabo compensando a 
ausência dos estímulos que viriam pela visão. (Informação verbal)30 

Essas crianças são geralmente confundidas com autistas, de forma equivocada. Não se pode afirmar 

que uma criança tem deficiência intelectual apenas por conta dos maneirismos desenvolvidos. 

A privação sensorial ocasionada pela perda visual, provoca alterações significativas na 
percepção e na cognição. Por isso, se não for devidamente compensada por programas de 
intervenção precoce, pode gerar uma série de comportamentos prejudiciais ao 
desenvolvimento das crianças cegas. Isolamento, maneirismos e alterações 
neuropsicomotoras podem surgir, comprometendo a vida desta criança para toda a vida. 
(Informação verbal)31 

Com essa breve análise sobre as possíveis alterações perceptivas e cognitivas decorrentes da ausência 

total ou parcial da visão, parte-se para a análise da percepção e cognição espacial dessas pessoas. 

4.1.2. Percepção e cognição - Espacial 

As pessoas com deficiência visual utilizam todos os elementos de cognição na leitura do espaço, com 

destaque para memória, atenção, propriocepção, imaginação, pensamento, raciocínio, planejamento, 

solução de problemas, tomada de decisão e resposta motora, além da percepção do próprio corpo, do 

lugar que o corpo ocupa no espaço, e da forma como o corpo se movimenta. Para as pessoas com baixa 

visão é importante ainda a noção de distância, de profundidade e de contraste. 

Tem que se trabalhar com todos os elementos do domínio cognitivo: aquisição e concretização 
de conceitos; natureza dos objetos e ambientes; uso e função dos objetos; pensamento lógico; 
solução de problemas e tomada de decisão; retenção e transferência; abstração e 
generalização. Em específico quanto ao espaço devemos considerar o espaço corporal, o 
espaço de ação, o espaço de objetos, o espaço geométrico e o espaço abstrato. A pessoa com 

                                                      
30 Informação fornecida pelo especialista em Orientação e Mobilidade João Álvaro de Moraes Felippe em 27 de setembro de 
2012, São Paulo. 

31 Informação fornecida pela ortoptista Eliana Cunha Lima em 10 de abril de 2013, São Paulo. 
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deficiência visual deverá identificar e utilizar as pistas e pontos de referência ambientais. 
(Informação verbal)32 

A visão oferece percepção à distância e do todo, na sua ausência, a percepção espacial baseia-se em 

todos os outros canais perceptivos disponíveis, principalmente nas referências sonoras, táteis e 

cinestésicas. 

A visão nos dá [aos videntes] a percepção do todo, ao entrarmos em uma sala, sabemos seu 
formato, dimensão, vemos mobiliários, objetos... A pessoa com deficiência visual vai precisar 
explorar esse espaço com o próprio corpo para ter essas informações. Para conhecer essa 
sala ela vai ter que usar outras percepções, como o tato, a audição, a cinestesia, a 
propriocepção. (Informação verbal)33 

Para os que possuem visão subnormal, a referência visual também é utilizada, inclusive percepção de 

vultos, percepção luminosa (claro e escuro) e projeção luminosa. O tempo é um referencial importante, 

mas é algo que deve ser trabalhado, e funciona apenas para aquelas que se treinaram na organização 

e administração de seu tempo, conseguindo basear-se no tempo que demoram para percorrer tal trajeto, 

e não no espaço percorrido.  

Já para as pessoas totalmente cegas, a audição é a referência mais importante, porém ela não é 

concreta, então é sempre seguida das referências táteis, cinestésicas e proprioceptivas, que representam 

o movimento, deslocamento e o toque. Quando algo não se concretiza, permanece apenas na 

representação do imaginário, como é o caso do ventilador, que é facilmente identificável pelo som e pelo 

vento, mas que nunca poderá ser tocado. 

Estou ouvindo sons e as vezes esses sons não representam nada para mim, como por exemplo 
os sons externos que chegam pela janela da minha sala. Agora se eu for caminhando até a 
janela, vai representar o que? Representa um deslocamento do meu corpo no espaço que eu 
percebo por meio da cinestesia, propriocepção. Daí eu exploro e identifico a janela por meio 
da minha percepção tátil. Posso interagir com essa janela em um mix de sensações e 
percepções táteis-cinestésicas, auditivas e mesmo olfativas - abrir e fechar a janela, buscar 
melhor identificação dos sons, algum odor, etc. Outro exemplo: Pensemos em uma criança 
que nasceu cega. Ela ouve o som de um ventilador e sente o vento produzido pelo mesmo. 
Pelo receio de que se machuque, não a deixamos explorar concretamente o ventilador. 
Limitamos o seu conhecimento do mundo e, em um descuido, corre o risco real de se acidentar 
com esse mesmo ventilador. O mundo concreto da pessoa cega é o que ela pode tocar. 
(Informação verbal)34 

Segundo uma das psicólogas entrevistadas, não existe um sentido mais importante, pois todos 

participam e colaboram para a percepção espacial. O próprio corpo e a bengala longa são instrumentos 

                                                      
32 Informação fornecida pelo especialista em Orientação e Mobilidade João Álvaro de Moraes Felippe em 27 de setembro de 
2012, São Paulo. 

33 Informação fornecida pela pedagoga Eliana Santos Paulino da Silva em 26 de setembro de 2012, São Paulo. 
34 Informação fornecida pelo especialista em Orientação e Mobilidade João Álvaro de Moraes Felippe em 27 de setembro de 
2012, São Paulo. 
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utilizados para realizar essa percepção. A familiarização de um ambiente e a representação de espaços 

inalcançáveis por mapas táteis e miniaturas também é fundamental para a compreensão do local. 

O ambiente em si pode auxiliar ou dificultar a percepção espacial e o deslocamento das pessoas com 

deficiência visual. Ambientes muito abertos, amplos, com muitas pessoas, ruídos, cheiros ou obstáculos 

podem dificultar o isolamento das pistas e a percepção do espaço. Assim como a desorganização do 

ambiente, a presença de muitos estímulos concomitantes, ou até mesmo a chuva pode desorientar. 

Mudança constante na localização dos objetos ou mobiliário numa casa também pode dificultar a 

orientação, assim como todo tipo de obstáculo móvel. Para as pessoas com baixa visão, poluição visual, 

iluminação escassa ou em excesso, ou baixo contraste também podem comprometer a noção do espaço. 

Se você vai atravessar a rua e é uma travessia muito perigosa, com avenidas muito 
movimentadas, também vai dificultar a percepção auditiva... a selecionar os estímulos 
auditivos. Porque se tem um guarda apitando, um monte de carros vindo da direita, outros 
tantos atrás de você, e aquela confusão, isso também pode dificultar. Então esses fatores 
externos de desorganização ambiental... comprometem sim... (Informação verbal) 35 

Por outro lado, informações sonoras, táteis, olfativas, visuais, térmicas e báricas, correntes de vento, 

movimentações do ar e iluminação, junto às informações em Braille, pisos táteis, guias, linhas-guias e 

elementos bidimensionais (mapas e maquetes táteis), auxiliam a orientação e percepção espacial. As 

pistas oferecidas pelo ambiente, e quaisquer tipos de estímulos, desde que não sejam em excesso, são 

utilizadas como referência para orientação no espaço. 

A pessoa com deficiência visual deve ser estimulada a identificar e utilizar as diversas pistas e 
pontos de referência para a sua orientação espacial. As vezes o excesso de estímulos pode 
dificultar. A pessoa deve desenvolver a habilidade para filtrar as informações. Pensemos em 
uma pessoa cega se deslocando em uma calçada: enquanto caminha à sombra das 
edificações pode colher informações por meio do rastreamento tátil com a bengala nas 
paredes, por meio da audição e pelas sensações da pele. Quando passa pela abertura de um 
estacionamento de veículos ou chega a uma esquina, percebe a ausência da parede utilizada 
para rastrear com a bengala e diferenças no calçamento, percebe o som dos veículos, percebe 
a corrente de vento ou o calor do sol. São muitas informações que podem ser utilizadas como 
pistas ambientais. Da mesma forma, o uso adequado dos sentidos deve estar presente na 
extensa lista de atividades da vida autônoma cotidiana: na alimentação, na higiene e cuidados 
pessoais, na limpeza, organização e manutenção da casa. (Informação verbal)36 

Algumas situações podem tornar-se confusas para as pessoas que não enxergam, é o caso de locais 

onde foram instalados piso tátil em excesso, que ao invés de auxiliar podem atrapalhar ou complicar o 

percurso; locais onde ele pode ser facilmente confundido com pedriscos ou falhas na pavimentação; 

                                                      
35 Informação fornecida pela psicóloga Eliana Maria Ormelezi em 17 de setembro de 2012, São Paulo. 
36 Informação fornecida pelo especialista em Orientação e Mobilidade João Álvaro de Moraes Felippe em 27 de setembro de 
2012, São Paulo. 
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calçadas com inclinação, que podem confundir-se com guias rebaixadas; ou ainda barulho intenso de 

automóveis, o que dificulta identificar sua origem, direção e destino.  

Segundo os especialistas entrevistados, para que o espaço seja agradável para as pessoas com 

deficiência visual, é necessário que sejam espaços livres de obstáculos e buracos, com o mínimo de 

desníveis possível e com padronização de piso, iluminação adequada, fácil acesso, sinalização tátil e 

sonora, pisos táteis, além da provisão de meios de audiodescrição dos espaços. 

Esse espaço deve ser um ambiente harmonioso, tranquilo, sinalizado, organizado, com mobiliário fixo, 

sem muitos objetos ou obstáculos pelo caminho, onde não seja fácil se perder, e seja conhecido, mesmo 

que seja através da descrição do ambiente, numa primeira visita. É fundamental que ele saiba quem está 

no local e como é o ambiente, para que fique seguro. A receptividade do local e das pessoas também é 

importante; ter pessoas disponíveis para ajuda-lo quando necessário, apresentando o espaço e 

descrevendo-o, e ter um local com elementos de acessibilidade; isso traz segurança e a sensação de 

um espaço acolhedor, que foi pensado também para eles, fazendo-os sentirem-se incluídos.  

A forma como as pessoas apresentam esse espaço pra ela vai fazer toda a diferença. Muitas 
vezes levam a pessoa com DV até determinado lugar, numa sala, num auditório, sentam eles 
lá e pronto. Não descrevem como é esse espaço, o que tem dentro dele, o mobiliário, o que 
está acontecendo naquele momento, se tem pessoas. É diferente quando chega alguém e 
descreve esse espaço, por exemplo, se estão em um lugar onde vai ter uma palestra, como é 
o auditório, a disposição dos móveis, o púlpito, falando o que tem a sua direita e esquerda... Ao 
dar essas informações, vai fazendo dela como uma pessoa que faz parte daquele espaço, não 
como uma pessoa que é colocada lá somente para ouvir alguma palestra. A forma como ela é 
recebida faz com que se sinta importante e valorizada. (Informação verbal)37 

A presença de cheiros desagradáveis como de umidade ou excesso de perfume, reverberação do som, 

barulho e vento em excesso, bem como locais inseguros, que ofereçam risco de quedas ou ferimentos, 

são considerados desagradáveis. 

Uma observação interessante feita por alguns especialistas merece destaque, como o fato da maioria 

das crianças cegas ter defensividade tátil, que se refere às respostas negativas ou aversivas a algumas 

experiências táteis comuns. Segundo eles, essas crianças têm dificuldade em tocar coisas moles e sem 

consistência como geleia, massinha, cola, tinta, celofane ou areia, e quando o fazem ficam agoniadas e 

se desorganizam. Fato este que deve ser considerado. 

É importante destacar que acima foi feita uma generalização, com base na experiência dos entrevistados 

em relação à maioria das pessoas com deficiência visual, porém, qualificar um espaço é algo relativo, 

tem muitas variáveis, é bastante pessoal e subjetivo, pois algumas pessoas gostam de cheiros doces, 

                                                      
37 Informação fornecida pela pedagoga Eliana Santos Paulino da Silva em 26 de setembro de 2012, São Paulo. 
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outros acham enjoativos, uns desorientam-se com barulho, outros sentem-se bem em ambientes 

barulhentos, onde tem mais estímulos, uns gostam de muita luz, outros preferem a penumbra. 

Qualificação vai depender muito desses elementos, das características do indivíduo. Há de se 
respeitar as diferenças individuais. Consideremos a questão do substantivo e do adjetivo: - o 
que vem antes do adjetivo “deficiência visual”? O substantivo, enfim, o ser humano. 
(Informação verbal)38 

Para se orientar e localizar, as pessoas com deficiência visual costumam utilizar tudo que o ambiente 

tem a lhes oferecer. Todas as pistas e referências possíveis são utilizadas, sendo pistas os fenômenos 

esporádicos, algo que pode acontecer, mas não necessariamente se repita, ocorrendo de repente e sem 

uma frequência exata, como o canto de um pássaro, por exemplo; e referências são elementos fixos no 

ambiente, em que se pode basear sempre porque são permanentes. Segundo o fisioterapeuta Jefferson 

Pedrosa, deve-se tentar “enxergar auditivamente o ambiente”. (informação verbal)39 

Orientamos o cliente a procurar estimular os seus sentidos remanescentes: audição, olfato e 
tato, e destes principalmente a audição para que desenvolva a consciência corporal e 
localização espacial, consequentemente sua mobilidade em ambientes fechados ou abertos 
se torna mais seguro. 

Algumas pessoas realizam treinamentos e conseguem desenvolver sub-habilidades como a sombra 

sonora e a ecolocalização, relacionados à audição e ao sistema vestibular, e que possibilitam a 

identificação de aberturas e obstáculos aéreos, e a localização através da reverberação do som, 

respectivamente. 

Considere que as ondas sonoras estão presentes o tempo todo em nossos ambientes 
cotidianos. Mesmo quando achamos que tudo está silencioso, sons estarão presentes, 
inclusive os ultrassons que são percebidos por alguns animais e não pela audição humana. 
Essas ondas sonoras reverberam nos elementos presentes no ambiente - por exemplo, em 
uma parede. Dependendo das habilidades pessoais e mesmo de treinamento sensorial, alguns 
indivíduos podem perceber essas reverberações. Existe a percepção relacionada a pressão e 
vibração da membrana timpânica e as sensações de pele relacionadas a pressão e 
temperatura. Essas habilidades podem ajudar na identificação de obstáculos aéreos na linha 
de caminhada de uma pessoa cega, por exemplo, um ‘orelhão’, uma carroceria de um 
caminhão estacionado sobre a calçada, na passagem por baixo de um toldo de loja, etc. 
(Informação verbal)40 

As maquetes, plantas e mapas táteis podem auxiliar na orientação, contribuindo para a construção 

mental do espaço, mas também exigem um treinamento, é algo que tem que ser ensinado, pois até quem 

enxerga tem dificuldade de entender mapas, é algo que tem que ser trabalhado cognitivamente. 

                                                      
38 Informação fornecida pelo especialista em Orientação e Mobilidade João Álvaro de Moraes Felippe em 27 de setembro de 
2012, São Paulo. 

39 Informação fornecida pelo fisioterapeuta Jefferson Pedrosa de Souza em 08 de abril de 2013, São Paulo. 
40 Informação fornecida pelo especialista em Orientação e Mobilidade João Álvaro de Moraes Felippe em 27 de setembro de 
2012, São Paulo. 
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Então, você realmente se projetar, eu vejo quando a gente tá dirigindo, tem que ficar virando 
o mapa, quer dizer, a gente não consegue nem se transportar praquele mapa, para se colocar 
naquela posição. Então, a gente tem essas dificuldades mesmo, mentais, de se projetar. 
Imagina pra quem tem deficiência visual, que a coisa é muito no concreto, né. (Informação 
verbal)41 

Para que um ambiente explore a cognição e a percepção é necessário que possua cheiros e sons 

característicos, com descrição dos espaços, onde tudo possa ser tocado e sentido, explorando-se essa 

parte tátil, auditiva e olfativa. 

4.1.3. Percepção e cognição – Espaços abertos: Parques 

Quando o assunto passa a ser finalmente os espaços abertos, os especialistas afirmam que a cognição 

e percepção ficam difíceis para os que não enxergam, pois não existem muitas referências, e eles 

acabam se perdendo. Em espaços fechados e nas ruas existem elementos concretos para que eles se 

balizem, como as paredes, os móveis e o meio-fio. Porém, sem qualquer desses elementos, eles sentem-

se inseguros para se deslocar sozinhos na imensidão desses espaços, necessitando de auxílio e 

dependendo de alguém que enxergue para guia-los. 

Além disso, estes ambientes externos e amplos não oferecem reverberação, o que dificulta a 

identificação da dimensão desses espaços, que contam ainda com muitas pistas móveis como sons de 

pássaros, crianças chorando, cachorros latindo, bicicletas e buzinas de automóveis. São poucas as 

pessoas cegas que conseguem filtrar as pistas sonoras. A maioria se sente perdida, insegura e confusa.  

Espaços muito amplos, particularmente para o cego, são extremamente difíceis por não 
apresentarem referências, e portanto a exploração torna-se impossível de ser conseguida 
sozinho, gerando uma dependência total da pessoa que enxerga. Quem tem baixa visão, 
apresenta também uma certa dificuldade, porém como há visão residual, na medida em que 
caminha, consegue explorar com relativa independência esses espaços. (Informação verbal)42 

Os parques como estão atualmente dispostos, para a maioria dos especialistas entrevistados, não estão 

acessíveis para as pessoas com deficiência visual. Alguns afirmam que não há grande dificuldade em 

acompanha-los aos parques, mas, caso eles necessitassem ou quisessem ir sozinhos realmente seria 

complicado, pois o espaço não está preparado para recebe-los. 

Somente os professores de orientação e mobilidade avaliaram de fato os métodos e elementos 

atualmente utilizados e projetados em parques, pois os demais não se julgaram conhecedores da norma 

para analisarem tais questões. Segundo um desses especialistas: 

                                                      
41 Informação fornecida pela especialista em Orientação e Mobilidade Nelma Martinez de Meo em 02 de outubro de 2012, 
São Paulo. 

42 Informação fornecida pela ortoptista Eliana Cunha Lima em 10 de abril de 2013, São Paulo. 
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Os pisos táteis devem ser colocados respeitando-se a sua funcionalidade. O ideal é que o piso 
adjacente ou piso de fundo onde será fixado o piso de alerta ou direcional seja de textura lisa 
e antiderrapante. Quando isso não pode ser feito, a solução é a de se colocar pelo menos uma 
faixa de piso liso de transição entre o piso de fundo e o piso tátil - de alerta e direcional. Ou 
seja, uma faixa de pelo menos 25 cm de largura em ambos os lados, emoldurando o piso tátil. 
As colocações de pisos táteis direcionais devem respeitar o mesmo fluxo natural da maioria 
dos pedestres. Quando esse piso direcional tiver que ser interrompido, a proposição é a de se 
colocar uma faixa de piso tátil de alerta, com pelo menos 50 cm de largura, indicando o final 
do direcionamento. Em calçadas que ofereçam algum tipo de serviço de uso comum para a 
população - pontos de ônibus, entrada de estações do metrô ou de trens, travessia de 
pedestres, etc. - é imprescindível que se coloquem os pisos táteis de alerta e direcionais 
encaminhando a pessoa com deficiência visual para esses serviços. (Informação verbal)43 

As normas de comunicação e sinalização, segundo os especialsitas em OM, está de acordo com a 

necessidade, e caso fossem de fato cumpridas, com instalação de informações em Braille, ampliado e 

altorrelevo, os locais já estariam mais acessíveis para as pessoas cegas e com baixa visão. 

Quando questionados sobre exemplos positivos de parques acessíveis, nem metade dos dezesseis 

entrevistados conseguiu citar algum. Os parques mencionados foram o Villa-Lobos, o Água Branca, o 

Ibirapuera, o Jardim Botânico, e o Raphael Lazzuri, em São Bernando, mas houve discordância entre os 

especialistas. Um deles afirmou não ver acessibilidade alguma nos parques, e só encontra-la, de fato, 

nas estações de metrô. 

Os parques de uma forma geral não são acessíveis. Banheiros, ciclofaixas mal sinalizadas e 
prestadores de serviço que transitam em alta velocidade e com descuido, são grandes 
dificultadores da acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. (Informação verbal)44 

O parque de São Bernardo foi citado por apresentar diferenciais como informações em Braille, mapa tátil 

e guias de balizamento, e o Jardim Botânico por ter os mesmos elementos, exceto o mapa tátil, além de 

apresentar piso tátil e um jardim sensorial. Os demais foram citados por serem planos, e terem espaço 

suficiente para todos os frequentadores, com pistas de caminhada e áreas reservadas para piquenique. 

O Parque Villa-Lobos foi destacado por um dos entrevistados por ter a preocupação com a 

acessibilidade, e se orgulhar de ser um parque acessível, o pioneiro no estado de São Paulo. Já o Parque 

do Ibirapuera, elogiado pela assistente social, foi criticado por outros dois especialistas, que afirmaram 

ser um parque enorme, sem qualquer acessibilidade. 

Um dos entrevistados afirma já ter levado pessoas com deficiência visual e em cadeiras de rodas ao 

Parque da Água Branca, sem nenhum problema. Outro afirma ser um parque amplo, plano, e com muitos 

atrativos para os que tem pouca ou nenhuma visão. Um terceiro especialista afirma que este parque 

                                                      
43 Informação fornecida pelo especialista em Orientação e Mobilidade João Álvaro de Moraes Felippe em 27 de setembro de 
2012, São Paulo. 

44 Informação fornecida pela ortoptista Eliana Cunha Lima em 10 de abril de 2013, São Paulo. 
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percebeu a necessidade de realizar melhorias em relação à acessibilidade quando pessoas com 

deficiência passaram a frequenta-lo, mas que ainda há muito a se fazer. 

É um parque amplo, tem um lugar lá próprio para piquenique, tem um aquário fantástico, tem 
um aquário com peixes grandes, assim, sabe, peixes bacanas pra criança, pra criança com 
baixa visão é uma excelente oportunidade. Tem muito bicho, muita ave ali, tem pavão, tem 
galo. Todos eles convivem juntos, acho um barato. Tem pavão, galo, galinha, pintinho, pombo, 
gato, cachorro, todos os bichos vivem em harmonia ali. E eu acho muito bacana, a gente 
sempre vai com os grupos, a gente sempre inclui a ida ao Parque da Água Branca como 
atividade. Não que ele tenha sido feito, construído, pensando na pessoa com deficiência, não. 
Mas ele oferece oportunidades... (Informação verbal)45 

Diante dessa falta de acessibilidade da maioria dos parques, uma observação feita pela assistente social 

Vera Aparecida Salgueiro Pereira destaca a importância real de torna-los acessíveis às pessoas com 

deficiência visual. Esta especialista menciona que sempre pergunta às famílias atendidas pela instituição 

qual espaço de lazer costumam utilizar ou frequentar e mais da metade responde praças e parques. 

Segundo ela, isto se deve à gratuidade desses espaços, e por ser um local democrático, onde todos 

podem ir. 

4.1.4. Acessibilidade em parques 

Para que os parques se tornem mais acessíveis e possibilitem uma maior independência e autonomia 

na mobilidade das pessoas com deficiência visual, os especialistas sugeriram inúmeras intervenções, 

algumas já mencionadas, mas que serão repetidas visando destacar sua importância nos parques. 

De início é importante que a pessoa tenha o mínimo de informação antes de percorrer o parque sozinho, 

seja através de uma descrição geral ou um mapa tátil com sua forma geral, delimitação, entradas, 

banheiros, bebedouros e principais atrativos. Conforto e segurança são fundamentais no deslocamento, 

por isso é indicada a instalação de balizadores concretos, a retirada de quaisquer desníveis e degraus, 

e a separação física dos locais onde é permitido andar de bicicleta, skate ou patins. Pois “o espaço tem 

que oferecer conforto e não deve provocar medo, por ser um lugar de lazer. O indivíduo tem que se sentir 

à vontade e seguro” (Informação verbal)46. 

O piso tátil também é essencial, levando o visitante por um caminho principal até os principais atrativos 

do parque, tendo sempre o cuidado de não exagerar na quantidade de caminhos, bifurcações ou 

identificações, para não confundir a pessoa que o segue. Assim como é fundamental inserir informações 

em todos os formatos, sonora, tátil e visual, sendo a última com bom contraste, de preferência branco 

                                                      
45 Informação fornecida pela psicóloga Ângela Daou Paiva em 11 de outubro de 2012, São Paulo. 
46 Informação fornecida pela pedagoga Maria da Graça frança Corsi Monteiro em 26 de setembro de 2012, São Paulo. 
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no preto, fonte arial ou verdana, e tamanho 24, no mínimo. Além disso é importante que a sinalização 

esteja bem localizada, e que se destaque em relação ao plano de fundo, pois uma placa verde pode 

passar despercebida em meio à um gramado, por exemplo. O que ocorre também com objetos, que 

também devem ter cores contrastantes para serem percebidos por pessoas com baixa visão – bancos 

de concreto, por exemplo, não são facilmente percebidos sobre um piso cimentado, podendo tornar-se 

um obstáculo.  

Sugere-se ainda a utilização de audioguias ou intercomunicadores com informações sonoras e 

audiodescrição do parque, além da instalação de terminais informativos, onde seja possível se informar 

sobre o parque, se localizar e orientar no mesmo. “A sugestão é a implantação de terminais com 

audiodescrição, em que o deficiente visual possa buscar informações sobre todos os serviços que o 

parque oferece ao cidadão”. (Informação verbal)47 

A conscientização dos funcionários do parque, sua formação e treinamento também foi mencionada, 

para que, assim, eles possam servir como monitores, e acompanhar as pessoas que necessitem, 

apresentando e descrevendo o local. Até porque existem alguns locais, como bosques, que são 

arriscados para uma pessoa com deficiência visual ir sozinha, mas se ela quiser percorrer tal espaço, 

pode recorrer ao auxílio de tal profissional. 

O treinamento é fundamental para todos os funcionários que atuam no atendimento dos 
usuários dos parques, à semelhança do que já ocorre em outros serviços, como por exemplo, 
Metrô, CPTM, e alguns museus. É imprescindível que saibam receber, acolher e oferecer 
oportunidades de utilização plena do parque. A melhor forma de treinamento é por meio de 
vivências práticas de sensibilização em situações simuladas da deficiência e, depois, no 
contato direto com as pessoas com deficiência. (Informação verbal)48  

Talvez, possa ser um sonho, uma utopia. Mas, o ideal seria que os parques tivessem monitores 
capacitados para receber e orientar seus visitantes e frequentadores (deficientes visuais). Isto 
seria o pontapé inicial para a realização de um trabalho de acessibilidade diferenciado. Este 
projeto, a princípio poderia ser realizado com os próprios frequentadores do parque. O objetivo 
seria o de suprir as dificuldades de locomoção dos deficientes visuais em parques e praças 
que não estão acessíveis no dia a dia. (Informação verbal)49 

No parquinho infantil preocupa-se com a segurança e os possíveis acidentes com balanços, gangorras 

ou escorregadores, que devem ser melhor pensados. E sugere-se a instalação de brinquedos que 

estimulem os sentidos, como os sonoros. 

A balança vai se deslocar pra frente e pra trás, é preciso calcular a que distância ela vai chegar 
para evitar que a criança que estiver passando por perto não seja atingida... [...] A gangorra 

                                                      
47 Informação fornecida pelo fisioterapeuta Jefferson Pedrosa de Souza em 08 de abril de 2013, São Paulo. 
48 Informação fornecida pelo especialista em Orientação e Mobilidade João Álvaro de Moraes Felippe em 27 de setembro de 
2012, São Paulo. 

49 Informação fornecida pela pedagoga Edni Fernandes Silva em 08 de abril de 2013, São Paulo. 
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tem que estar a uma altura mínima do solo para não machucar o tornozelo da criança que 
pode deixar os pés abaixo do acento. O próprio peso da criança poderá machucar seu 
tornozelo ou o pé quando descer. Algumas crianças têm medo de tombar de um lado ou do 
outro no escorregador. Elas não sabem que precisam sentar e manter esta posição enquanto 
escorregam. É preciso pensar nos critérios de segurança para que a criança se sinta à vontade 
e o adulto não tenha receio de deixá-la brincar. (Informação verbal)50 

Os especialistas atentam-se também para a iluminação adequada, de preferência com luz fluorescente, 

por ser a que melhor atende à maioria das pessoas com deficiência visual, e sugerem a inserção de 

elementos que possam ser tocados e cheirados, para que as experiências do parque sejam 

concretizadas.  

Uma única sugestão dada não foi muito bem recebida pelo pesquisador, que discorda da posição do 

entrevistado. Trata-se da instalação de uma pista de caminhada específica para pessoas com deficiência 

visual, sem obstáculos. Essa separação, para o especialista traria segurança e facilidade ao 

deslocamento das pessoas que não enxergam, mas o pesquisador acredita ser mais uma forma de 

segregar e excluir as pessoas com deficiência visual do convívio social. 

Especialista: No caso, por exemplo, igual, ter um lugar especifico para eles andarem, se 
locomoverem com segurança. Tem a parte de pedestre, tem a parte dos ciclistas, mas, um 
lugar um pouquinho mais específico para eles, que não tivesse tantos obstáculos.  

Pesquisador: Mas tem ciclovia, pista de cooper e a área de caminhada, normalmente 
caminhada é pra todas as pessoas, se você cria um ambiente, uma pista só para as 
pessoas com deficiência visual é exclusão. Não vê por esse lado?  

Especialista: Pode até ser, mas, é que eu penso mais... não na exclusão, mas sim na facilidade 
pra eles se locomoverem. Pela parte de que as pessoas ainda não têm essa conscientização 
de respeitar tanto as pessoas com deficiência, de ficar no meio, parados... Eu vejo por esse 
lado, um meio facilitador e não de exclusão. (Informação verbal)51 

Um dos entrevistados finaliza atentando para a necessidade de consultar profissionais especializados 

em acessibilidade para realização dos projetos e acompanhamento das obras, porque apenas o 

cumprimento de leis e normas não é suficiente, visto que podem haver interpretações equivocadas. 

Para que a acessibilidade ocorra de forma adequada é fundamental a consulta de profissionais 
qualificados em acessibilidade. O que usualmente acontece é a preocupação em 
simplesmente cumprir a lei, com interpretações leigas das regras e normas, de quem não 
conhece tecnicamente o assunto. Procurar a consultoria de arquitetos especializados e de 
profissionais que atuam nas áreas das deficiências específicas é fundamental para garantir a 
acessibilidade de fato, realizando alterações arquitetônicas e atitudinais. (Informação verbal)52 

                                                      
50 Informação fornecida pela padagoga Maria da Graça França Corsi Monteiro em 26 de setembro de 2012, São Paulo. 
51 Informação fornecida pela especialista em Orientação e Mobilidade Danielle Salem Quirino de Abreu em 08 de abril de 
2013, São Paulo. 
52 Informação fornecida pela ortoptista Eliana Cunha Lima em 10 de abril de 2013, São Paulo. 
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Por fim é destacada a importância de se realizar uma manutenção adequada do parque, para garantir 

que tudo funcione como planejado, e que nada seja modificado, perdendo suas características iniciais. 

Pois de nada adianta projetar e construir um parque acessível se meses depois de sua inauguração 

forem instalados novos equipamentos no passeio, ou se a pavimentação for danificada, causando 

trepidação, por exemplo.  

Alguém fabricou o brinquedo para criança qualquer ir nesse ambiente, quando alguém faz a 
manutenção sem os cuidados necessários, não respeitando a constituição do brinquedo já 
mudou a ordem dos fatores e esta ação poderá acarretar um dano a criança. Você percebe 
que na manutenção, os brinquedos vão se transformando. Então, nesse sentido tem que existir 
uma preocupação muito grande com quem fez, projetou o parque, e com quem vai dar 
continuidade com a manutenção desse parque. (Informação verbal)53 

Alguns especialistas aproveitam a oportunidade e desabafam sobre a falta de respeito e preocupação 

com a acessibilidade, acreditando ser algo cultural não pensar nas pessoas diferentes, e nas suas 

necessidades. Mencionam o Desenho Universal, destacando que estes espaços livres públicos devem 

ser bons para todos, seja idoso, criança, com deficiência visual, auditiva ou mental, em cadeira de rodas, 

ou obeso. Sendo um espaço de lazer não se deve segregar e sim incluir e incentivar o respeito às 

pessoas diferentes. 

4.1.5. O papel das instituições especializadas 

Finalizando a parte voltada à percepção e cognição, os entrevistados são convidados a falar sobre o 

papel das instituições especializadas para o desenvolvimento das habilidades de orientação e mobilidade 

das pessoas com deficiência visual. Afirmando que elas sempre visam a autonomia e independência de 

seus alunos e clientes, como costumam chama-los. 

A intervenção deve ser precoce, iniciando o tratamento na instituição ainda bebê, quando congênito, ou 

logo que perde a visão, no caso da perda visual adquirida. Para o primeiro, o processo é chamado de 

habilitação, que seria um treinamento para utilizar de forma mais eficaz os sentidos, num 

desenvolvimento mais estruturado; e para o segundo, reabilitação, ensinando-o a ver o mundo de outra 

forma, auxiliando-o no ajuste à nova realidade, e na adaptação à condição da deficiência. Em ambos os 

casos a instituição auxilia na utilização da percepção de maneira mais funcional, treinando-o para estar 

mais atendo aos demais sentidos, tornando os canais de percepção mais apurados, trabalhados e 

organizados. 

                                                      
53 Informação fornecida pela assistente social Vera Aparecida Salgueiro Pereira no dia primeiro de outubro de 2012, São 
Paulo. 
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Então, é isso que a gente tem que construir. Então o olfato, realmente, eu tenho... Ou esse 
reflexo auditivo, eu tô ouvindo do corredor e aí eu percebo que tem alguma coisa barrando o 
som e daqui a pouco tem uma coisa que abre, então vem um som, Opa! Aqui tem alguma 

abertura, eu não sei o que que é mas eu sei que é uma abertura. Isso é uma outra percepção 
da audição, o reflexo auditivo. Uma memória auditiva, caiu alguma coisa no chão e ele já sabe 
pelo barulho, É uma caneta, é uma moeda. Os toques que a bengala tem nas coisas, bati na 
madeira, bati, isso aqui é um saco de lixo, aí ele vai não só pela audição, mas pela sensação 
tátil que ele tem. Então tudo isso é construído, e, assim, construído de maneira a ser... A gente 
puxa por essa utilização funcional dos outros sentidos, a ela estar mais atenta nos outros 
sentidos, que a gente não faz. (Informação verbal)54 

O auxílio de uma instituição especializada também proporciona um melhor convívio social, e 

comunicação com as pessoas, proporcionando desenvoltura melhor na locomoção, além de segurança 

no deslocamento. 

Para as crianças, é importante esse acompanhamento para que seja oferecida uma metodologia de 

ensino e aprendizagem especializada, e não haja comprometimentos cognitivos que não precisam existir. 

E para as famílias é fundamental o apoio psicológico oferecido, onde se mostram as inúmeras 

possibilidades de desenvolvimento dessa criança, onde ela irá perceber e organizar o mundo, se 

desenvolver e aprender. 

Quem não recebe auxílio de nenhuma instituição não vai, necessariamente, ter comprometimentos ou 

prejuízos, mas acontecem muitos casos de depressão, isolamento social e dependência. Casos 

contrários não são comuns, mas também acontecem, pois, caso haja estimulação e incentivo, e essa 

pessoa tenha experiência de vida e de mundo, ela pode se desenvolver plenamente sem auxílio 

especializado. É necessário apenas empenho da família e das pessoas próximas, oferecendo 

oportunidades para que as pessoas que não enxergam conheçam o mundo. Algumas procuram auxílio 

das instituições apenas para solucionar pequenas questões, realizar um ou outro curso, mas possuem 

autonomia e independência sem ter qualquer ajuda especializada. 

4.1.6. Comentários finais 

Como comentários finais, os entrevistados falam sobre a falta de conscientização, conhecimento e 

educação da população, que não respeita as pessoas com deficiência, atropelando alguns cegos, e 

achando ruim quando são tocados por bengalas. 

Então, eu acho que o que falta ainda é a conscientização da população. Porque muitos não 
respeitam. Vários clientes, pelo menos uma vez por semana, chegam aqui com a bengala torta, 
ou até mesmo quebrada, a população anda muito no automático e devido a isso acabam não 

                                                      
54 Informação fornecida pela especialista em Orientação e Mobilidade Nelma Martinez de Meo em 02 de outubro de 2012, 
São Paulo. 
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respeitando os demais, principalmente pessoas com deficiência. Acham ruim se uma pessoa, 
por exemplo, cego total acaba encostando a bengala na pessoa que está parada na frente dele 
muitos acham ruim, sendo que eles mesmos, as pessoas com deficiência visual, não têm culpa. 
A população não tem apenas que se conscientizar e sim respeitar o próximo. (Informação 
verbal)55 

E por fim insistem na importância do Desenho Universal, afirmando que se o espaço for melhorado para 

as pessoas com deficiência, tornará a vida de todos mais agradável, até porque, segundo um dos 

entrevistados, todos envelhecerão, necessitando de espaços mais acessíveis.  

4.2. Entrevistas com Pessoas com Deficiência Visual 

Foram entrevistados homens e mulheres, de 24 a 71 anos, com níveis de escolaridade diversos – de 

ensino fundamental incompleto ao mestrado concluído - incluindo pessoas com baixa visão e cegueira, 

consequentes de causas diversas. Entre as pessoas cegas tem-se os com cegueira congênita, de 

nascença até os cinco anos de idade, e os com cegueira adquirida, variando, nesta pesquisa, de 34 anos 

até dois anos de perda visual total, sendo que alguns deles perderam a visão gradativamente, e outros 

nasceram com baixa visão regredindo até a perda total. As pessoas com baixa visão variam de perda 

congênita e adquirida, sendo que alguns ainda não tem a perda estabilizada. As informações mais 

completas sobre os entrevistados podem ser observadas no Quadro 5. 

(continua) 

PERFIL DOS ENTREVISTADOS COM DEFICIÊNCIA VISUAL 

 Identificação Sexo Idade Escolaridade Qualidade 
da Perda 

Causa da 
Perda 

Perda em 
Anos 

Auxílio Especializado 

C
EG
U
EI
R
A
 C
O
N
G
ÊN
IT
A
 

Entrevistado 01 Fem. 38 
Ensino Médio 
Incompleto 

5% em um 
dos olhos 

Glaucoma Congênito 
- Escola especializada 
(Braille/OM) 

Entrevistado 02 Masc. 53 
Ensino 
Fundamental 
Completo 

Total Glaucoma Congênito 
- Escola especializada (OM)  
- ADEVA (informática) 

Entrevistado 03 Fem. 29 
Ensino Superior 
Incompleto 

Total Glaucoma Congênito 
- DORINA (OM); 
- LARAMARA (OM) 

Entrevistado 04 Fem. 52 
Ensino 
Fundamental 
Incompleto 

Percepção 
de Luz e 
Vultos 

Catarata  Congênito 
- Reabilitação; 
- ADEVA 

Entrevistado 05 Fem. 71 
Ensino Médio 
Completo 

Percepção 
de Luz em 
um dos olhos 

Retinose 
Pigmentar 

Congênito 

- Escola especializada; 
- Reabilitação; 
- CADEVI (informática / cond. 
físico/ karatê) 

Entrevistado 06 Masc. 31 Pós-Graduação Total 
Nascimento 
prematuro 

Congênito 

- OM particular; 
- CADEVI 
(informática/esportes/xadrez/co
nd. Físico/ ativ. vida diária) 

                                                      
55 Informação fornecida pela especialista em Orientação e Mobilidade Danielle Salem Quirino de Abreu em 08 de abril de 
2013, São Paulo. 
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(continuação) 

 Identificação Sexo Idade Escolaridade Qualidade 
da Perda 

Causa da 
Perda 

Perda em 
Anos 

Auxílio Especializado 

C
EG
U
EI
R
A
 A
D
Q
U
IR
ID
A
 

Entrevistado 07 Masc. 54 Pós-Graduação 
Percepção 
de Luz 

Retinose 
Pigmentar 

33 anos - Reabilitação 

Entrevistado 08 Masc. 24 
Ensino Superior 
Incompleto 

Percepção 
de Luz em 
um dos olhos 

Catarata / 
Descolamento 
de Retina 

12 anos 
(CEGO) 
Baixa visão 
congênita 

- Reabilitação 

Entrevistado 09 Fem. 41 Pós-Graduação 
Percepção 
de Luz 

Atrofia do 
nervo óptico 
ocasionada 
por tumor 

34 anos - Escola especializada 

Entrevistado 10 Fem. 34 
Ensino Superior 
Incompleto 

Total 
Descolamento 
de Retina 

08 anos - Reabilitação 

Entrevistado 11 Masc. 30 
Ensino Médio 
Completo 

Percepção 
de Luz e 
Vultos 

Retinose 
Pigmentar 

12 anos 
(CEGO) 
Baixa visão 
congênita 

- Reabilitação; 
- ADEVA 

Entrevistado 12 Masc. 41 
Ensino 
Fundamental 
Incompleto 

7% da visão 
em um dos 
olhos 

Meningite 06 anos 
- CADEVI 
(mobilidade/karatê/cond. 
Físico/xadrez) 

Entrevistado 13 Fem. 29 
Ensino Médio 
Completo 

Percepção 
de Vultos 

Retinose 
Pigmentar 

17 anos 

- Escola especializada; 
- CADEVI 
(mobilidade/informática/ 
xadrez/cond. Físico) 

Entrevistado 14 Fem. 28 
Ensino Superior 
Completo 

Total 

Neurite Óptica 
ocasionada 
por doença 
autoimune 

15 anos - Reabilitação 

Entrevistado 15 Masc. 45 
Ensino Médio 
Incompleto 

Percepção 
de Luz e 
Vultos 

Coágulo no 
nervo óptico 

12 anos 
- Reabilitação; 
- CADEVI (karatê/cond. Físico) 

Entrevistado 16 Masc. 39 Técnico Total 
Retinopatia 
Diabética  

04 anos 
- Reabilitação; 
- CADEVI (karatê/cond. Físico) 

Entrevistado 17 Fem. 58 Pós-Graduação 
Percepção 
de Luz e 
Vultos 

Retinose 
Pigmentar 

20 anos 
(CEGO) 
Baixa visão 
congênita 

- Reabilitação 

Entrevistado 18 Masc. 49 
Ensino Superior 
Completo 

Percepção 
de Luz 

Glaucoma / 
Deterioração 
da Córnea 

02 anos 
- LARAMARA (informática/ 
oficinas de artes) 

B
A
IX
A
 V
IS
Ã
O
 

Entrevistado 19 Masc. 59 
Ensino Médio 
Completo 

18% em um 
dos olhos 

Miopia / 
Catarata  

Congênito - ADEVA (OM/informática) 

Entrevistado 20 Masc. 48 
Ensino Médio 
Completo 

8% nos dois 
olhos 

Stargardt 
(degeneração 
da retina) 

30 anos 
(gradual) 

- ADEVA (informática) 

Entrevistado 21 Masc. 53 Mestrado 
Visão 
Periférica 

Stargardt 
(degeneração 
da retina) 

41 anos 
(gradual) 

NÂO 
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(conclusão) 

 Identificação Sexo Idade Escolaridade Qualidade 
da Perda 

Causa da 
Perda 

Perda em 
Anos 

Auxílio Especializado 

B
A
IX
A
 V
IS
Ã
O
 

Entrevistado 22 Masc. 62 Pós-Graduação 
20% visão 
bilateral 

Toxoplasmose 
(retina mal 
formada) 

Congênito NÃO 

Entrevistado 23 Masc. 53 
Ensino Médio 
Completo 

6% em um 
dos olhos 

Retinopatia 
Diabética 

03 anos - ADEVA (informática) 

Entrevistado 24 Fem. 29 
Ensino Superior 
Incompleto 

30%  
Cicatriz na 
retina 

Congênito 
- LARAMARA 
(acompanhamento/palestra 
OM) 

Entrevistado 25 Masc. 46 
Ensino Superior 
Completo 

10% em um 
dos olhos 

Retinose 
Pigmentar 

Congênito - Reabilitação 

Entrevistado 26 Masc. 63 
Ensino Médio 
Completo 

6% em um 
dos olhos 

Pó de cacau 
nos olhos 

40 anos 
- Reabilitação; 
- CADEVI (cond. Físico/ 
karatê/artesanato) 

Quadro 5 – Informações sobre os entrevistados. 

A maioria dos entrevistados recebeu auxílio de uma instituição especializada em algum momento da 

vida, seja para realização de cursos de orientação e mobilidade, atividades da vida diária, alfabetização 

em Braille e informática, ou para prática de esportes como xadrez e karatê, ou aulas de condicionamento 

físico. Dentre todos os entrevistados, apenas duas pessoas com baixa visão afirmaram não ter contado 

com auxílio especializado, enquanto muitos com cegueira estudaram em instituições de ensino 

específicas para pessoas cegas, recebendo lá seu auxílio, e a maioria das pessoas que adquiriram a 

cegueira passaram por reabilitação completa, onde, além dos cursos básicos citados acima, contaram 

com atendimento de profissionais como psicólogo, assistente social, fisioterapeuta e pedagogo. 

4.2.1. Orientação e Mobilidade 

Todos os entrevistados afirmaram se locomover em ambiente externo sem dificuldades, com exceção de 

um que está terminando sua reabilitação e ainda sente um pouco de insegurança. E para isso, na maioria 

dos casos, utilizam seu resíduo visual, por mínimo que seja, para perceber o ambiente, seja através da 

percepção de luz, vultos ou um resíduo maior, no caso da baixa visão. A maioria afirma utilizar também 

pistas auditivas, olfativas e tátil-cinestésicas (tato e percepção do movimento do próprio corpo). 

O que mais utilizam é, sem dúvida, a audição, conseguindo identificar, quase sempre, o que está perto 

ou longe, no ambiente externo, pelos sinais acústicos que detectam. É importante destacar que um dos 

entrevistados apresenta perda auditiva, devido à meningite, o que dificulta a utilização plena da audição. 

Mas a maioria declara que se desloca com auxílio de pista sonora, discordando quanto à utilização das 

sub-habilidades da audição, como reflexão do som (reverberação) e sombra sonora. Quase a metade 
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dos entrevistados cegos não utiliza a reverberação e muitos desconhecem a sombra sonora. Entre as 

pessoas com baixa visão, nenhum dos entrevistados respondeu afirmativamente quanto à utilização da 

reverberação, e a maioria também não utiliza a sombra sonora. 

A percepção tátil-cinestésica é utilizada pela maioria para detectar aberturas, vãos e ângulos, embora 

alguns a complementem com a utilização da bengala, numa espécie de confirmação da percepção do 

seu próprio corpo. 

Tátil sim, quando [sic] eu vou passar a bengala eu percebo que tem uma abertura ali, se eu 
passar a mão também. (Informação verbal)56 

Se é algum espaço muito grande, sabe, tipo, eu estou [sic] nesse corredor, aí tem uma abertura 
grande, que dá pra sentir alguma coisa tipo uma rajada de vento, uma brisa, ou uma 
reverberação, um eco diferente, aí sim, mas com o corpo não. (Informação verbal)57 

Somente duas pessoas com baixa visão afirmaram não utilizar esse tipo de percepção, afirmando não 

necessitar desse auxílio devido ao seu resíduo visual. Dentre os cegos, os que não responderam 

afirmativamente utilizam a percepção tátil-cinestésica parcialmente. 

Para identificar a mudança de ambiente, a grande maioria utiliza o som, o cheiro e a temperatura, desde 

que estejam atentos às pistas do ambiente.  

Por exemplo, se a gente tá [...] num ambiente pequeno, depois a gente vai pra um maior, basta 
a gente estar ligado, porque se estiver [...] alheio não percebe [sic]... aí dá pra perceber o 
espaço. (Informação verbal)58 

Por exemplo, eu gostaria até de comentar essa questão do [sic] cheiro. Por incrível que pareça 
quando eu estou andando nas calçadas, eu percebo quando eu me aproximo de um hospital, 
quando eu me aproximo de uma agência bancária, pelo cheiro. Aquele cheiro característico de 
papel. [...] Eu percebo também quando eu me aproximo de uma banca de jornal pelo cheiro 
forte de jornal, de um restaurante também. (Informação verbal)59 

Tipo, de um ambiente aberto pra um ambiente fechado, um ambiente que tem eco pra um que 
não tem. Então eu acho que o auditivo dá, no meu caso, para perceber melhor. (Informação 
verbal)60 

Surgiu, entre os entrevistados, a possibilidade de utilizar a diferença de piso para detectar essa mudança 

de ambiente, o que pode ser relevante, visto que todos os entrevistados afirmaram detectar diferentes 

tipos de solo, mesmo que calçados, com auxílio da bengala longa. Outra unanimidade foi quanto a 

detectar rebaixamentos de guias, rampas e escadas, onde todos responderam afirmativamente. Quando 

                                                      
56 Informação fornecida pelo Entrevistado 11 em 25 de outubro de 2012, São Paulo. 
57 Informação fornecida pelo Entrevistado 18 em 24 de maio de 2013, São Paulo. 
58 Informação fornecida pelo Entrevistado 05 em 22 de maio de 2013, São Paulo. 
59 Informação fornecida pelo Entrevistado 08 em 09 de abril de 2013, São Paulo. 
60 Informação fornecida pelo Entrevistado 18 em 24 de maio de 2013, São Paulo. 
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o assunto passou a ser os buracos e as irregularidades do piso, a grande maioria afirmou detectá-los, 

inclusive em excesso na cidade de São Paulo, sempre com a bengala longa. 

Nossa! E muito! (Informação verbal)61 

Muitos. É uma loucura! Calçada mal feita... (Informação verbal)62 

Ô! E como! (Informação verbal)63 

É o que mais noto. (Informação verbal)64 

Aqui em São Paulo é o que mais tem, né. É prova de fogo. (Informação verbal)65 

Apesar da temperatura ser utilizada como referência para mudanças de ambiente, o sol em si não é um 

fator muito relevante, pois a maioria afirmou não utilizar sol e sombra para se orientar ou se deslocar, 

nem orientar-se pela posição do sol, e muito menos pelos pontos cardeais. Isso se deve à falta de 

percepção de luz por alguns, à sua inconstância ou insuficiência, e a fotofobia de outros, onde o excesso 

de luz ou a presença de raio solares podem atrapalhar o deslocamento, assim como a sombra, que pode 

confundir o olhar. Além disso, alguns entrevistados afirmam não poder basear-se no sol ou depender 

dele pois frequentemente em São Paulo os dias estão nublados ou chuvosos. Destaca-se o fato de todos 

os cegos congênitos terem negado utilizar sol, sombra ou pontos cardeais para orientar-se. 

Confirmando constatação dos especialistas, o conhecimento do Braille não é generalizado entre as 

pessoas com deficiência visual, mesmo porque dentre eles estão as pessoas com baixa visão que leem 

ampliado ou em relevo. Dentre os entrevistados, apenas metade afirmou dominar o Braille, os demais se 

dividiram entre o desconhecimento e o pouco domínio da escrita Braille, sendo que a maioria dos cegos 

o domina, e a maioria dos que tem baixa visão, não. 

Já o domínio das técnicas de utilização da bengala longa é quase geral, pois todos os entrevistados 

cegos afirmaram domina-las total ou parcialmente, e o resultado apresentou-se equilibrado entre as 

pessoas com baixa visão, onde de um total de oito entrevistados, quatro a dominam, um domina apenas 

parcialmente, e apenas três não a utilizam. Sua utilização por esses últimos dá-se apenas em certas 

situações de multidões ou risco. 

 

 

                                                      
61 Informação fornecida pelo Entrevistado 08 em 09 de abril de 2013, São Paulo. 
62 Informação fornecida pelo Entrevistado 09 em 23 de outubro de 2012, São Paulo. 
63 Informação fornecida pelo Entrevistado 10 em 09 de abril de 2013, São Paulo. 
64 Informação fornecida pelo Entrevistado 14 em 10 de abril de 2013, São Paulo. 
65 Informação fornecida pelo Entrevistado 16 em 22 de março de 2013, São Paulo. 
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4.2.2. Percepção espacial 

Quando questionados sobre sua percepção espacial, as respostas das pessoas com cegueira adquirida 

e congênita, e das com baixa visão se completam, com algumas poucas considerações relevantes para 

apenas algum dos grupos. 

Para se orientar e localizar no ambiente são utilizados principalmente sons, cheiros, pisos e outros 

elementos concretos como referência. O som, desde que não seja muito alto, combinado ao cheiro, pode 

faze-los identificar alguns estabelecimentos, como bares, restaurantes, padarias, farmácias, escolas, 

salões de beleza, postos de gasolina e bancos. 

A mudança de um piso liso para um áspero também pode ser essencial, bem como a utilização de pisos 

táteis. Além disso, o relevo do piso, um aclive ou declive, bem como rampas e degraus podem auxiliar 

nessa orientação no espaço. Elementos concretos como lombadas, guias contínuas ou rebaixadas, 

sarjetas, muros, paredes e objetos fixos são referências. Têm-se ainda como pontos de referência, 

árvores e pontos de ônibus, por exemplo. E para as pessoas com baixa visão, que utilizam 

consideravelmente a visão e as cores, grandes partes de edifícios, prédios grandes ou coloridos, torres, 

e árvores grandes também são pontos de referência importantes. 

A bengala é apontada pelas pessoas cegas como elemento essencial na orientação e localização no 

espaço, principalmente para identificar os elementos concretos descritos anteriormente. Pessoas cegas 

e com baixa visão mencionam ainda a importância das pessoas no ambiente, para que possam obter 

informação em locais desconhecidos para orientação. Mesmo que não se pergunte nada a essas 

pessoas, somente o seu deslocamento e suas vozes podem indicar o caminho a seguir. E não é só o 

fluxo de pessoas que auxilia, o fluxo e o sentido das avenidas também. 

A circulação do ar e o vento também são importantes, bem como a distância percorrida, que possibilita 

identificar a amplitude do espaço. Por fim, as experiências anteriores e a familiarização do ambiente são 

grandes aliados para localização e orientação no espaço, assim como a técnica de alguns de ir e voltar 

pelo mesmo caminho. 

Sobre o que torna o ambiente agradável para eles, a questão complementa as respostas posteriores, 

sobre o que os deixa inseguros ou se tornam barreiras para o acesso a determinado local. 

Ambiente agradável é aquele que oferece facilidade no deslocamento, onde os objetos estão 

organizados e não tem sua localização modificada com frequência. Eles se sentem melhor em ambientes 

conhecidos, pois estes transmitem segurança, mas locais desconhecidos podem ser agradáveis desde 

que haja uma descrição localizando-o no ambiente, ou este contenha pistas e referências suficientes 

para seu conhecimento. 
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A acessibilidade é importante e o ideal é proporcionar espaços sem desníveis ou degraus, sem 

obstáculos, principalmente aéreos, com informações e sinalização adequados, em todos os formatos. O 

piso tátil também é citado, destacando-se a necessidade das calçadas serem planas, em boas condições 

de manutenção, sem buracos. 

É essencial para as pessoas com deficiência visual que as pessoas videntes tenham boa vontade, sejam 

agradáveis e compreensivas. Elas precisam se sentir acolhidas, bem recebidas e à vontade para 

gostarem do local. Sentir-se incluída é fundamental. 

Locais calmos, tranquilos, com aromas agradáveis e sem muito barulho, onde o som seja ambiente e 

compatível com conversas é o preferido, pois sons muito altos ou constantes, como sirenes, tiram as 

referências e desorientam, visto que eles dependem muito da audição para se orientarem. 

Para os que possuem quaisquer resíduos visuais é importante uma boa luminosidade e é interessante 

destacar as divergências verificadas entre as diversas patologias dentro da baixa visão. Enquanto um 

dos entrevistados afirma sentir-se bem em ambientes com muito contraste, outro prefere cores claras, 

sem contraste, para que force menos a vista. 

Outro dia eu perdi minha carteira, a carteira era da cor da mesa, eu coloquei a carteira aqui e 
eu não achava a carteira de jeito nenhum. [...] Então, quanto mais contraste melhor para 
enxergar, pra um ambiente ficar melhor pra mim. (Informação verbal)66 

[...] bem iluminado, de cores claras, né. [...] Eu não gosto muito de contraste. [...] eu gosto de 
tudo branquinho. [...] quanto mais branquinho, melhor pra mim, mais claro vai ser o que menos 
eu vou forçar a minha vista. Por exemplo, amarelo é uma cor cansativa pra mim. Sabe aquela 
luz amarela, nossa [sic], como aquilo me cansa. (Informação verbal)67 

Outras características que fazem os entrevistados quererem permanecer mais tempo em determinado 

local são: a alegria e positividade deste ambiente; o conforto e a segurança; a temperatura amena; e 

quaisquer situações de descanso, com água, alimentação e entretenimento; além da possibilidade de 

estar próximo à natureza. Evidentemente muitas destas questões são pessoais e subjetivas. 

Agitação ou multidões podem trazer insegurança, assim como a falta de precisão nas informações 

fornecidas ou a própria falta de comunicação com as pessoas ao redor, que muitas vezes estão 

apressadas e desatentas, e acabam desrespeitando a pessoa com deficiência visual, atropelando-a, 

esbarrando e consequentemente amassando ou quebrando suas bengalas longas. Os entrevistados 

insistem na falta de consciência, respeito e atenção da população em geral para com eles. 

                                                      
66 Informação fornecida pelo Entrevistado 20 em 12 de abril de 2013, São Paulo. 
67 Informação fornecida pelo Entrevistado 22 em 12 de abril de 2013, São Paulo. 
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 Todas as questões de insegurança são consideradas também barreiras para o acesso dos entrevistados 

a determinado local, destacando-se a falta de informações e sinalizações acessíveis e bem localizadas 

que possibilitem às pessoas com baixa visão identificarem nomes de ruas e números das edificações. 

4.2.3. Instrumentos facilitadores do deslocamento 

Os entrevistados foram questionados sobre dois instrumentos facilitadores no deslocamento: pisos táteis 

e maquetes ou mapas em relevo. Quanto às maquetes e mapas táteis, a maioria afirmou não utiliza-los, 

mas este dado infelizmente não pode ser considerado pois a maioria dos entrevistados teve contato uma 

única vez com mapas em relevo, em alguma estação de metrô ou em aulas de orientação e mobilidade 

e cinco afirmaram desconhecer ou nunca ter utilizado tal instrumento. Alguns defenderam sua instalação 

em todos os locais possíveis, outros destacaram a necessidade de haver um treinamento para sua 

utilização, e foi lembrado ainda pelos entrevistados que este é apenas um recurso a mais, que eles 

necessitam de uma familiarização anterior com o espaço, para então auxiliar no entendimento do 

ambiente como um todo. Outra recomendação foi referente à simplificação dos mapas em relevo, 

despoluindo-os, pois muita informação confunde. 

Um entrevistado cego afirmou que se orienta bem e não precisar desses mapas, e outro declarou não 

ter paciência para perceber o espaço através deles. Entre as pessoas com baixa visão, a maioria não os 

utiliza e alguns utilizam-no pouco, destacando-se que as informações não podem estar presentes apenas 

em Braille. 

Já em relação aos pisos táteis, atualmente obrigatórios em muitas situações, constatou-se que realmente 

são utilizados para orientação e localização da maioria das pessoas com deficiência visual, sejam cegos 

ou de baixa visão, porém houve muita crítica e algumas melhorias foram sugeridas. 

As pessoas com baixa visão afirmaram utiliza-los mesmo quando não estão com bengalas, pois os pisos 

contrastantes funcionam como um sinalizador, guiando-os para as saídas. Apenas um dos entrevistados 

declarou não utiliza-los, afirmando não precisar de tal artifício. 

Entre as pessoas cegas, os que afirmaram não utilizar os pisos táteis declararam não se sentirem 

seguros, visto que muitos possuem falhas de projeto ou instalação, tornando os caminhos de piso tátil 

confusos com suas inúmeras ramificações, bifurcações e cruzamentos. Além disso, a falta de 

conhecimento do local por uma prévia familiarização também causa insegurança, pois não se sabe ao 

certo para onde está sendo guiado. Por outro lado, um dos entrevistados afirmou exatamente o contrário, 

pois não precisa utiliza-los em locais familiarizados, ou onde a situação é favorável, com pouco barulho 

e muitas referências do ambiente, visto que possui boa noção espacial. 
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Sei que para muitos é importante, claro que é importante. Mas pra mim [não é]... é porque essa 
coisa de piso tátil é coisa muito nova, né, é de alguns anos pra cá, e eu fiz a minha reabilitação 
em orientação e mobilidade usando mais as referências auditivas, olfativas, de percepção 
cinestésica, então, usando mais isso do que o piso podotátil. Quer dizer, o piso podotátil veio 
depois, então é uma coisa que pra mim as vezes não faz muita diferença. (Informação verbal)68 

A desconfiança de muitos faz com que prefiram a ajuda de pessoas videntes como guias, à autonomia 

proporcionada pelo piso tátil. Isto pode ser observado principalmente em relação às estações de metrô, 

onde existe piso tátil e também funcionários capacitados para guia-los das catracas até o embarque e 

vice-versa. A preferência quase sempre é pelos funcionários, por questão de segurança. 

Sugeriu-se a inserção de novos códigos para situações diferenciadas como indicação de escada e 

rampa, e a utilização de cores diferenciadas e com contraste adequado para os tipos diversos de piso 

tátil, auxiliando as pessoas com baixa visão. Foi ainda levantada a questão dos caminhos em pisos táteis 

não realizarem curvas e evitarem diagonais, apontada pelos entrevistados como ponto negativo, visto 

que prolongam os trajetos. Alguns usuários acreditam que o direcionamento por piso tátil poderia ser 

mais direto, poupando voltas e tempo de deslocamento, e argumentam, ainda, sobre a necessidade dos 

pisos táteis levarem até escadas, comuns ou rolantes, visto que são mais fáceis de serem utilizadas do 

que alguns elevadores, que não possuem recursos sonoros ou táteis. Nas calçadas esse desvio é 

sugerido também para pontos de ônibus, faixas de pedestres e entradas de estações de metrô, visando 

deslocamento com maior segurança e autonomia. 

Se eu resolvo ir pra minha casa de ônibus, aonde tá o ponto de ônibus? Não tem o desvio. 
Para atravessar a avenida, não tem o desvio. Tem que ir mais ou menos pelo rumo, pelo 
barulho. (Informação verbal)69 

Alguns entrevistados criticaram a situação de algumas pavimentações, onde o piso tátil pode passar 

despercebido devido ao mal estado de conservação do piso imediatamente ao lado. 

[...] muitas vezes quando eu chego nas esquinas e tem piso tátil, as vezes a calçada é tão 
arrebentada que você não nota quando você chegou no piso, porque [...] não é liso, assim, que 
você chegue [sic] na calçada e perceba [sic] a diferença. A Paulista é um tapete, né, mas as 
transversais, por exemplo, já não são [sic]. (Informação verbal)70 

Outro apontamento muito importante se refere à instalação correta de tais pisos, que devem ser melhor 

estudados, planejados e projetados caso à caso, e à atualização dos trajetos, que se modificam 

constantemente. Muitos destes pisos foram assentados de maneira incorreta, não seguem as normas, 

ou oferecem situações de risco aos usuários, direcionando as pessoas para paredes, pilares ou 

corrimãos centrais de escadas. A manutenção também é essencial, visto que os pisos táteis se 

                                                      
68 Informação fornecida pelo Entrevistado 07 em 13 de novembro de 2012, São Paulo. 
69 Informação fornecida pelo Entrevistado 18 em 24 de maio de 2013, São Paulo. 
70 Informação fornecida pelo Entrevistado 14 em 10 de abril de 2013, São Paulo. 
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desgastam, podendo perder sua textura com o tempo, e ainda podem se quebrar ou soltar. E a 

fiscalização deve ser intensificada, pois é um problema grave que envolve a segurança dos usuários, já 

que as pessoas com deficiência confiam neste tipo de piso para seu deslocamento. 

Por fim, os entrevistados destacam a necessidade de instalar pisos táteis em todos os locais possíveis, 

e principalmente em todas as calçadas da cidade, pois a continuidade é fundamental para um 

deslocamento seguro, tendo como exemplo a Avenida Paulista, onde o piso tátil está presente em quase 

toda sua extensão, com dimensões corretas e bem assentados. Eles destacam também a importância 

de haver trabalho conjunto de especialistas com pessoas com deficiência visual. Além disso, eles 

ressaltam que é essencial o conhecimento dos usuários sobre os pisos, para que possam aproveita-lo 

ao máximo; a capacitação de funcionários que lidam diretamente com eles, para que não orientem a 

pessoa com deficiência visual à caminhar sobre o piso tátil, o que causa desconforto, como acontece 

nas estações do metrô; e ainda, a conscientização da população quanto à importância e função dos pisos 

táteis, para que não permaneçam paradas sobre o piso ou não o utilizem para ordenação de filas. 

Segundo um dos entrevistados, o piso tátil não é muito favorável em ambientes amplos como estações 

de metrô e parques, sendo funcional para a pessoa cega se deslocar com autonomia apenas em 

calçadas. Mas a maioria acredita que funcionariam bem em parques, se fossem bem planejados e 

combinados com outros tipos de informações como mapa tátil, audiodescrição, sinalização acessível e 

boas referências (marcos). A familiarização também é vista como essencial para que se desfrute 

plenamente de um parque, destacando-se que a acessibilidade destes espaços trará independência e 

abrirá portas para que as pessoas com deficiência visual os frequente e aproveite mais. 

4.2.4. Parques como áreas de lazer 

Dentre os entrevistados, a grande maioria afirmou gostar de ir a parques, fazendo-o em busca de 

liberdade e contato com a natureza, visando se distrair, divertir, desestressar, descansar, passear, 

namorar e contemplar o ambiente, além de pensar na vida, refletindo, meditando e relaxando. Eles 

afirmaram, ainda, sentirem-se à vontade em parques, buscando atividades como caminhada, corrida, 

prática de exercícios físicos e esportes, e também a simples percepção da natureza. ouvindo os 

pássaros, patos e marrecos, sentindo o cheiro das plantas e flores, tocando nas árvores, escutando o 

barulho do vento e sentindo a brisa.  

O ambiente ao ar livre, com ar puro, é atraente, e os entrevistados declararam gostar de andar ou deitar 

no gramado, tomar sol, escutar música em seus aparelhos eletrônicos, ou sentar em baixo de uma árvore 



 141 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

para conversar. Encontrar amigos e ver pessoas também estão entre as atratividades dos parques, bem 

como a tranquilidade de um refúgio em meio ao ruído do trânsito e a agitação da cidade grande.  

Alguns gostam de levar seus filhos para brincar, fazer piqueniques em família ou com amigos, e ainda, 

andar de bicicleta dupla, com guias videntes. Trata-se de uma opção de lazer e uma possibilidade gratuita 

e democrática de sair de casa e interagir com a sociedade. 

Ah, porque a gente... principalmente o deficiente visual, eu acho que ele fica muito em casa, e 
no parque você tem um contato maior com a natureza, você sente, é gostoso, o cheiro, o som, 
né, é um ambiente mais agradável. Mas não tem acessibilidade alguma, você tem que ir 
sempre com alguém. (Informação verbal)71 

Quando questionados sobre os parques em que já estiveram, as respostas foram muito distintas mas o 

Parque do Ibirapuera foi mencionado pela maioria dos entrevistados, seguido do Parque Villa-Lobos. 

Alguns demonstraram interesse em conhecer estes dois parques, mas os motivos de ainda não terem 

conhecido não dizem respeito às questões de acessibilidade. A quantificação das citações foi a seguinte: 

� Ibirapuera: 20 citações 

� Villa-Lobos: 08 citações; 

� Parque do Carmo: 07 citações; 

� Parque Trianon / Água Branca: 06 citações 

� Parque Ecológico do Tietê / Horto Florestal: 05 citações; 

� Parque da luz: 04 citações; 

� Parque da Juventude/ Ipiranga/ Piqueri / USP: 03 citações; 

� Jardim Zoológico/ Botânico/ Parque da Aclimação/ Rapouso Tavares/ Hortênsias: 02 citações;  

� Citados uma única vez: Parque do Povo/ Dom Pedro/ Itaquera/ Chico Mendes/ Brookling/ 

Nabuco/ Severo Gomes/ Cordeiro/ Burle Marx/ Butantã / Curupira/ Conceição. 

As informações quanto aos parques mais frequentados ou que mais gostam não foram muito relevantes 

à pesquisa, visto que os aspectos emocionais e as preferências pessoais interferem muito nas escolhas, 

além da facilidade, como a proximidade de suas residências. A única constatação interessante diz 

respeito a algumas pessoas que após adquirirem a deficiência visual deixaram de frequentar parques, 

alguns pela necessidade de contar com um acompanhante, outros pela distância combinada ao difícil 

acesso e o transtorno em chegar a alguns desses espaços públicos. 

                                                      
71 Informação fornecida pelo Entrevistado 14 em 10 de abril de 2013, São Paulo. 
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Essa necessidade de acompanhamento de alguém que enxerga é confirmada pelo fato da maioria dos 

entrevistados cegos ir acompanhada de amigos ou familiares aos parques, diferentemente das pessoas 

com baixa visão, onde a maioria afirma ir sozinha. A única pessoa cega que afirmou ir sozinha aos 

parques possui cegueira adquirida, conseguindo percorrer parques conhecidos devido a sua memória 

visual, mas mesmo assim, ela declara ter muita dificuldade e necessitar de auxílio dos vigilantes do 

parque. É importante destacar que dentre os que vão acompanhados existem aqueles que estão 

acompanhados de outras pessoas com deficiência visual. 

Apesar dos dados acima, a grande maioria afirma que não teria dificuldades em chegar aos parques 

sozinha, apenas alguns, com baixa visão, declararam que teriam dificuldades em pegar ônibus, pois é 

difícil enxergar os letreiros, mas afirmam que, se necessário, iriam sozinhos. 

As maiores barreiras estariam, então, nos próprios parques. Mas, como a maioria das pessoas cegas só 

vai nestes espaços acompanhada, apenas alguns destes entrevistados revelaram já ter se perdido ao 

caminhar por um parque. Entre as pessoas com baixa visão a maioria relatou já ter se perdido. 

As experiências negativas referem-se quase sempre a se perderem na imensidão de alguns parques que 

não possuem indicações, referências, pistas ou informações adequadas, além da falta de funcionários 

com competência para informar e orientar os usuários. 

4.2.5. Acessibilidade em parques 

Foram sugeridas diversas melhorias como a disponibilidade de audiodescrição em audioguias com GPS 

e maquetes táteis com localização de bons pontos de referência que deem a noção das dimensões do 

parque e suas principais atividades, além de pessoas qualificadas para atuarem como monitores no 

parque, não somente para pessoas com deficiência, mas também para auxiliar crianças, idosos, 

estrangeiros e quem mais precise de auxílio. Estes funcionários forneceriam informações concretas e 

precisas, sendo mencionada ainda a possibilidade de um agendamento de visita, onde o visitante 

pudesse ter um acompanhamento para familiarização com o espaço.  

As informações em Braille e em letras ampliadas com contraste adequado por todo o parque, além de 

informações sonoras, também são importantes, assim como a presença do piso tátil no interior de 

todo o parque, ladeado por pavimentação lisa, sem qualquer trepidação. Foram requisitadas também 

melhores referências para orientação e uma linha guia, seja meio-fio, sarjeta, valeta, mureta, ou 

qualquer outro, desde que contínuo e confiável. 

Sugeriu-se ainda a presença de brinquedos e atividades esportivas acessíveis, e uma melhor 

divulgação dos eventos realizados nos parques - o que vale para o público em geral. Uma última sugestão 
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foi a instalação do que o entrevistado chamou de “base de informações” ou “núcleo de segurança”, que 

seria uma edificação que unisse as necessidades básicas do frequentador do parque - sanitários, 

lanchonete e local com monitores e mapa visual e tátil. 

4.2.6. Comentários finais 

Nos comentários finais defendeu-se a necessidade de tornar os parques acessíveis, visando a garantia 

do direito de todas as pessoas ao lazer, e ainda demonstrou-se o desejo de frequentar parques sem 

medos, receios ou insegurança. 

O meu comentário é que os nossos governantes... não só os governantes e as nossas 
autoridades, como também a sociedade em geral, refletissem um pouco mais, né, pensassem 
um pouco mais no deficiente visual, né. Não só no deficiente visual, mas no deficiente de modo 
geral. Porque o deficiente ele também tem direito ao lazer, tem direito à cultura, e quando os 
nossos governantes e a sociedade pensam um pouquinho mais no deficiente, [eles] estão [sic] 
integrando, né, estão [sic] incluindo, não só em algumas áreas específicas, como também 
nessa questão de lazer, nessa questão de cultura. Então o meu comentário é esse, que os 
nossos governantes, que as autoridades, pensem um pouco mais, reflitam um pouco mais, da 
necessidade de tornar os parques acessíveis pra nós, pros deficientes visuais. (Informação 
verbal)72 

Ah, eu queria muito que a gente tivesse mesmo essa possibilidade de [sic] não ter nenhum 
receio de ir nos parques. Porque são lugares maravilhosos, né, que estão [sic] cada vez mais 
extintos, né. (Informação verbal)73 

Por fim, mencionou-se que a acessibilidade deve ser plena, e não basta tornar um parque acessível se 

não é possível chegar até ele. O entorno também deve ser acessível para que o parque seja realmente 

considerado como tal. Além disso, de nada adianta instalar recursos de acessibilidade se não há 

divulgação de tais recursos, pois, diferente dos demais, as pessoas com deficiência visual não saberão 

de sua existência. 

São instalados recursos de acessibilidade para as áreas da deficiência, então [...] um 
cadeirante chega num parque, numa calçada, ele tá vendo, ele vai ver como usar, e vai ver 
que tem. O surdo a mesma coisa. O cego, até isso falta informação, porque [sic] instala os 
recursos de acessibilidade e não se fala que instalou, então é como se [sic] não tivesse. E sem 
saber ele não vai usar, ele não usando, se acontece uma pesquisa, ele vai falar que não é 
bom, que não usa, aí vão falar que ele é ingrato, que não quer, porque tem medo. Mas não é, 
é simplesmente porque não sabe. O grande exemplo que eu tenho disso são nas duas 
estações, Santa Cecília e Santa Cruz do metrô, as duas tem mapa tátil dos arredores, e dos 
deficientes que eu levei pra fazer teste na estação Santa Cruz, só um sabia da existência, os 
outros não sabiam. [...] O metrô fez esses dois mapas das estações e não fez divulgação. 
(Informação verbal)74 

                                                      
72 Informação fornecida pelo Entrevistado 08 em 09 de abril de 2013, São Paulo. 
73 Informação fornecida pelo Entrevistado 25 em 23 de outubro de 2012, São Paulo. 
74 Informação fornecida pelo Entrevistado 18 em 25 de maio de 2013, São Paulo. 
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4.3. Walkthroughs 

4.3.1. Parque do Ibirapuera 

O Parque do Ibirapuera foi inaugurado em 21 de agosto de 1954, durante as comemorações do IV 

Centenário de São Paulo, sendo “concebido pelos arquitetos Oscar Niemeyer, Ulhôa Cavalcanti, Zenon 

Lotufo, Eduardo Kneese de Mello, Ícaro de Castro e Mello, além do paisagista Augusto Teixeira Mendes” 

(SVMA, 2012, p.172).  

Localizado na zona sul da cidade de São Paulo, o parque tem uma área total de 1.584.000 m² e é limitado 

pelas avenidas Pedro Álvares Cabral, República do Líbano e Quarto Centenário, possuindo dez portões 

de entrada, ao longo de sua extensão, que permanecem abertos diariamente das 5h às 0h. 

Segundo a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo (SVMA, 2012, p.173), este é um dos 

parques mais procurados pela população paulistana, sendo “uma das mais importantes áreas verdes e 

de lazer da cidade”. 

O Parque do Ibirapuera possui bolsões de estacionamento, pistas de cooper, corrida e caminhada, áreas 

de estar e contemplação, lago, parquinhos infantis, quadras poliesportivas, campos de futebol, aparelhos 

de ginástica, jogos de mesa, lanchonetes, restaurante, sanitários, além de ciclofaixa e bicicletário com 

aluguel de bicicletas. O parque conta ainda com espaços e edificações específicas, como: Jardim das 

Esculturas; Praça da Paz; Bosque da Leitura; Praça Burle Marx; Espaço da Antiga Serraria; Escola de 

Jardinagem; Divisão Fauna; Viveiro Manequinho Lopes; Herbário Municipal; Planetário Professor 

Aristóteles Orsini e Escola Municipal de Astrofísica; Universidade Aberta do Meio Ambiente e da Cultura 

de Paz – UMAPAZ; Centro de Convivência e Cooperativa – CECCO; Pavilhão das Culturas Brasileiras; 

OCA; Fundação Bienal; Auditório Ibirapuera; Museu Afro-Brasil; Museu de Arte Contemporânea – MAC; 

Museu de Arte Moderna – MAM; e o Pavilhão Japonês. A maioria destes possui horário especial de 

funcionamento. 

A vegetação implantada constitui-se de eucaliptal com sub-bosque, bosques heterogêneos, jardins, 

gramados e alamedas de alecrim-de-campinas, alfeneiro, bambu-chinês, chichá, falsa-figueira-benjamin, 

gabiroba, ipê-roxo, jerivá e seafórtia, além de conjuntos de carvalho-brasileiro, jaqueira, pínus e sete-

capotes, e exemplares isolados de espécies como figueira-de-bengala, pau-brasil, pau-ferro e tamareira-

das-canárias (SVMA, 2012).  

A fauna observada no parque é muito diversificada, com diversas espécies de aves, borboletas, peixes, 

e répteis (cágados, tigres-d’água e serpentes), além de anfíbios e mamíferos, como morcegos e gambá-

de-orelha-preta (SVMA, 2012). 
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Na realização do walkthrough, foi selecionado um roteiro que circulasse pelas diversas áreas do parque, 

ignorando os ambientes e edificações fechados, com horários específicos de funcionamento, como 

museus e escolas. O percurso percorrido pode ser observado na planta a seguir (FIGURA 38). 

 

Figura 38 – Percurso do walkthrough realizado no Parque do Ibirapuera – em vermelho. 

Iniciou-se o walkthrough pelo Portão 03, localizado na Avenida Pedro Álvares Cabral, seguindo em 

direção à marquise. Nesse trajeto foram encontradas irregularidades consideráveis no piso, causadas 

pelas raízes das árvores que ladeiam o passeio (FIGURA 39 e 40). 
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Figura 39 – Passeio: Portão 03 em direção à marquise.  Figura 40 – Detalhe das irregularidades do piso.  

O primeiro espaço percorrido foi o Jardim das Esculturas, uma área ampla, com caminho pavimentado 

sinuoso, e esculturas acessíveis ao público, mas não para todos. Apesar do caminho pavimentado 

existente, ele não chega às esculturas, para acessá-las, é necessário passar por dois tipos diversos de 

pavimentação de pedriscos (FIGURA 41). 

 
Figura 41 – Jardim das Esculturas. 

Seguindo em direção à marquise, mais problemas com a pavimentação, neste caso, desgaste do piso 

sem causa aparente (FIGURA 42). Um pouco adiante, uma corrente impede o tráfego de carros, 

configurando-se como um obstáculo às pessoas com deficiência visual (FIGURA 43). 

Sob a marquise, há o piso tátil direcional e de alerta, como exigido pela norma técnica. Porém, sua 

presença está restrita à parte inicial da marquise, direcionando o usuário somente ao Museu de Arte 

Moderna e à Fundação Bienal, sem adentrar o parque propriamente dito (FIGURA 44). 

  
Figura 42 – Desgaste da pavimentação. Figura 43 – Corrente para impedir 

tráfego de veículos – obstáculo. 
Figura 44 – Piso tátil conforme NBR 

9050:2004. 
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Prosseguindo, atravessa-se a marquise em direção às áreas mais arborizadas do parque. As 

irregularidades do piso continuam, e surgem desníveis que dificultam o acesso às pessoas com cadeiras 

de rodas (FIGURA 45). Além do desnível, é necessário atravessar a ciclofaixa para alcançar a pista de 

caminhada e corrida, o que causa insegurança aos frequentadores do parque (FIGURA 46). Outra 

questão relevante é a falta de respeito de alguns ciclistas e skatistas que excedem os limites da ciclofaixa 

como pode ser observado na Figura 47. 

   
Figura 45 – Desnível existente entre 

caminho e pista de caminhada. 
Figura 46 – Pessoas em cadeira de 
rodas atravessando a ciclofaixa. 

Figura 47 – Ciclistas fora da ciclofaixa. 

Na pista principal de caminhada e corrida, as barracas de ambulantes diminuem a área livre para 

circulação das pessoas (FIGURA 48), que tendem a aproximar-se da ciclofaixa. À frente dos sanitários, 

as guias rebaixadas destacam a existência dos mesmos, e a rampa facilita o acesso de pessoas com 

cadeiras de rodas, porém não há piso tátil sinalizando-a (FIGURA 49). 

Seguindo o percurso, partiu-se para o caminho que ladeia o lago. Neste, as irregularidades na 

pavimentação voltam a aparecer, visivelmente causadas pelas raízes das árvores (FIGURA 50). Sendo 

um caminho mais tranquilo, com menor movimento de pessoas, e próximo ao lago, verificou-se, nos 

espaços ao seu redor, a livre apropriação do espaço, seja para realizar piqueniques, meditar, ler um livro, 

conversar, descansar ou apreciar a paisagem (FIGURA 51). De um lado, o lago, do outro, um gramado 

com algumas mesas para piquenique cobertas por uma massa arbórea.  

  
Figura 48 – Carrinho de ambulante: 

venda de coco. 
Figura 49 – Sanitário com 

entrada acessível. 
Figura 50 – Irregularidades no piso. 
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Para acessar a ponte (FIGURA 52) é necessário retornar ao caminho principal, ou utilizar de um caminho 

naturalmente formado, em meio à vegetação (FIGURA 53). Optou-se pelo caminho “oficial”, que 

provavelmente não seria percebido por pessoas com deficiência visual que viessem se guiando pela guia 

de balizamento, visto que não há nenhum rebaixamento ou qualquer indicação de que aquele ponto é 

uma bifurcação e que há uma opção de caminho a seguir (FIGURA 54). Ao chegar à ponte, metálica, 

depara-se com uma escada totalmente fora das normas da ABNT. Esta não possui corrimão, possuindo 

apenas um guardacorpo vazado que se inicia a partir do terceiro degrau (FIGURA 55). 

Os degraus dessa escada são vazados, não há uma guia de balizamento indicando os limites da ponte 

(FIGURA 56), e há um espaço lateral (entre a escada e o lago) perigoso para quem não enxerga ou para 

crianças (FIGURA 57). 

   
Figura 51 – Caminho que margeia 
o lago: livre apropriação ao redor. 

Figura 52 – Ponte avistada da 
margem do lago. 

Figura 53 – Caminho natural em 
meio a vegetação. 

    
Figura 54 – Acesso à ponte. Figura 55 – Escadaria da 

ponte. 
Figura 56 – Guarda-corpo da 

ponte. 
Figura 57 – Espaço entre a 
escadaria da ponte e o lago. 

Alcançando o outro lado do lago, a pavimentação permanece com os mesmos problemas de 

irregularidades de piso, na maioria das vezes ocasionados pelas raízes das árvores. Neste momento, 

são observadas as primeiras placas de sinalização desde o início do percurso. Estas placas não seguem 

um mesmo padrão, provavelmente tendo sido instaladas em épocas diferentes; em geral, são pequenas, 

com letras e indicações pequenas e não estão em locais de destaque, além de terem fundo na cor verde, 

não contrastando com o ambiente, predominantemente verde devido à vegetação abundante (FIGURAS 

58 e 59). 
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Dando continuidade ao trajeto proposto, no caminho que ladeia o lago, são observadas bocas de lobo 

laterais sem grelha de proteção que interrompem a guia em pequenos trechos (FIGURA 60), e 

vendedores ambulantes que voltam a localizar-se no caminho, estreitando o passeio (FIGURA 61). 

    
Figura 58 – Placa 

indicativa de ambiente. 
Figura 59 – Placa indicativa 

de caminhos a seguir. 
Figura 60 – Boca de lobo lateral. Figura 61 – Caminho estreitado 

por vendedores ambulantes. 

Novamente são observadas irregularidades relevantes na pavimentação, neste caso as raízes aparentes 

provocam ondulações significativas no piso, oferecendo risco ao deslocamento de pessoas com 

deficiência visual, em cadeiras de rodas e frequentadores distraídos (FIGURA 62 e 63). 

                           
Figura 62 – Caminho que margeia o lago, com 

irregularidades na pavimentação. 
Figura 63 – Detalhe das irregularidades ocasionadas 

pelas raízes das árvores. 

Neste caminho, a configuração assemelha-se a da margem oposta, um caminho tranquilo, ladeado por 

áreas gramadas utilizadas para livre apropriação das pessoas. Porém, no lado esquerdo, há a Praça da 

Paz, um espaço amplo, gramado, com árvores frondosas apenas nas proximidades dos caminhos que a 

circundam (FIGURA 64). Este espaço diferencia-se de todos os outros do parque pela sua configuração. 

Por não possuir equipamentos, apenas alguns poucos bancos distribuídos, esta praça é realmente 

pensada para a livre apropriação dos usuários. E trata-se de um espaço muito amplo, onde as pessoas 

tomam sol, conversam, jogam bola, soltam pipa, brincam com seus cachorros, ou seja, realmente 

apropriam-se livremente do espaço. 
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Figura 64 – Praça da Paz. 

Aproximando-se da lanchonete, avistam-se dois telefones públicos de alturas diversas - atendendo às 

pessoas em cadeiras de rodas, às crianças e demais pessoas de baixa estatura – ambos localizados 

sobre platô de piso de blocos intertravados, com rebaixamento de guia e rampa de acesso (FIGURA 65 

e 66). Apesar de não haver piso tátil ao redor dos telefones públicos, estes estão em local específico e 

adequado, fora da circulação. 

Neste ponto do percurso, atinge-se novamente a pista principal de caminhada e corrida, e pela segunda 

vez é avistada uma placa de sinalização no parque. Esta se apresenta em formato diverso das anteriores, 

maior, com contraste melhor entre letra e fundo na própria placa, porém ainda com fundo na cor verde, 

numa localização não muito privilegiada, e informação relevante em tamanho de fonte pequeno, 

sobressaindo-se apenas o nome do parque (FIGURA 67). À esta sinalização visual não está associado 

nenhum tipo de sinalização sonora ou tátil. 

  

Figura 65 – Platô dos telefones 
públicos, lanchonete ao fundo. 

Figura 66 – Dois telefones 
públicos de alturas diversas. 

Figura 67 – Placa informativa e 
indicativa da Praça da Paz. 

A lanchonete se apresenta em local de difícil acesso devido à passagem da ciclofaixa (FIGURA 68). Esta 

questão é observada ao longo de todo o parque, onde a ciclofaixa separa espaços e dificulta a travessia 

dos pedestres. Nestes locais, a ciclofaixa recebe cores diferentes de acordo com o trecho, sendo azul 

quando se apresenta contínua (FIGURA 69), e vermelha quando há interrupções, apresentando 

sinalização de descontinuidade pintada no piso, indicando travessia de pedestres (FIGURA 70).  
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Figura 68 – Ciclofaixa localizada entre 
a pista de caminhada e a lanchonete. 

Figura 69 – Ciclofaixa contínua, na cor 
azul.    

Figura 70 – Ciclofaixa descontínua, 
com sinalização diferenciada no piso. 

A ciclofaixa não é a melhor maneira de dividir o fluxo de bicicletas das pessoas num parque. É essencial 

que exista uma barreira física para maior segurança dos frequentadores, configurando-se, então, como 

uma ciclovia. 

Saindo da pista principal e adentrando o parque, os caminhos são muito semelhantes (FIGURA 71), 

diferenciando-se quase que exclusivamente pelos espaços e atividades desenvolvidas ao seu redor. À 

esquerda ainda encontra-se a Praça da Paz, e à direita um redário (FIGURA 72). 

Permanecendo no percurso pré-definido, toma-se o caminho da direita, e surge à esquerda um parquinho 

infantil. Este se apresenta em espaço gramado, com brinquedos diversificados, dentre os tradicionais, e 

os inovadores, em ferro ou madeira (FIGURA 73 e 74). 

   
Figura 71 – Caminho do interior do 
parque, entre Praça da Paz e Redário.    

Figura 72 – Parquinho infantil: 
brinquedos de ferro. 

Figura 73 – Parquinho infantil: 
brinquedos em madeira. 

Do outro lado do caminho não há atividades pré-estabelecidas, e os usuários apropriam-se do espaço 

para praticar, por exemplo, ioga (FIGURA 74) e slackline – esporte que consiste em equilibrar-se, andar 

e realizar manobras em uma fita elástica esticada e fixada entre dois pontos fixos (FIGURA 75). 

Atravessa-se a pista principal para chegar até um caminho pouco conhecido pela maioria dos 

frequentadores do parque, e novamente depara-se com a necessidade de atravessar a ciclofaixa 

(FIGURA 76). 
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Figura 74 – Grupo de pessoas 
reunidas para prática de ioga. 

Figura 75 – Grupo de pessoas 
praticando slackline. 

Figura 76 – Acesso ao Espaço da Antiga 
Serraria. 

Seguindo, encontra-se um caminho ladeado por bambuzais, diverso de todos os outros ambientes do 

parque (FIGURA 77). A iluminação é reduzida, pois os raios de sol só penetram por entre os bambuzais, 

e a sensação é diferenciada. 

Ao finalizar o caminho, depara-se com uma praça aberta, com piso diferenciado, uma espécie de ladrilho 

que se apresenta muito desgastado, inclusive ausente em alguns trechos da praça (FIGURAS 78 e 79). 

Trata-se do Espaço da Antiga Serraria, contendo uma edificação ampla, coberta, mas sem divisórias 

verticais, apenas pilares sustentando-a, muito utilizada por crianças que estão aprendendo a andar de 

bicicleta, patins ou skate (FIGURA 80). Este espaço contém ainda um espelho d’água, com uma possível 

cascata que, no momento, encontrava-se desligada (FIGURAS 81 e 82). 

    
Figura 77 – Caminho sob bambus.    Figura 78 – Praça de chegada ao 

Espaço da Antiga Serraria. 
Figura 79 – Mudança de 

pavimentação: asfalto para ladrilho. 

 
Figura 80 – Espaço da Antiga Serraria. 

Atravessando o Espaço da Antiga Serraria, pelo lado esquerdo, chega-se ao Bosque Casa da Leitura, 

um espaço destinado aos leitores, com mesas e cadeiras, para adultos e crianças, espalhadas pelo 

ambiente. Um quiosque destaca-se na paisagem pelas suas cores, oferecendo aos frequentadores 
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quadrinhos, jornais, revistas, livros adultos e infantis, e até mesmo jogos de tabuleiro (FIGURA 83). 

Prosseguindo o percurso, à direita, chega-se à Praça Burle Marx, onde se avista uma placa, nos padrões 

da placa indicativa da Praça da Paz mencionada anteriormente, encontrando-se esta, um pouco 

encoberta pela vegetação (FIGURA 84). Este espaço contém um pergolado coberto por vegetação 

(FIGURA 85), e um imenso banco contínuo de concreto exposto ao sol (FIGURA 86).   

   
Figura 81 – Antiga Serraria. Figura 82 – Espelho d’água da abaixo 

da Antiga Serraria. 
Figura 83 – Bosque da Leitura. 

   
Figura 84 – Placa informativa: Praça 

Burle Marx. 
Figura 85 – Praça Burle Marx. Figura 86 – Banco contínuo de 

concreto - Praça Burle Marx. 

De volta à pista principal de caminhada e corrida, os recorrentes problemas causados pela ciclofaixa são 

vistos novamente. Para acessar as quadras à direita, deve-se atravessar a ciclofaixa, mas no ponto 

destacado na Figura 87, não há a coloração vermelha, nem a faixa de pedestres, como mencionado 

anteriormente. O pedestre simplesmente arrisca-se na travessia, e o ciclista não recebe nenhum alerta 

sobre tal possibilidade. Este conflito entre fluxos se repete mais à frente, com o fato complicador de 

ocorrer exatamente no encontro de dois trechos de ciclofaixas (FIGURA 88). 

Além destas questões, a ciclofaixa não apresenta largura suficiente, e os usuários de bicicletas, patins e 

skates, por vezes, ocupam toda a pista principal de caminhada, deixando os pedestres acuados e sem 

muita alternativa (FIGURA 89). 
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Figura 87 – Ciclofaixa dificultando o 

acesso às quadras. 
Figura 88 – Encontro de dois trechos de 

ciclofaixa. 
Figura 89 – Skatistas e ciclistas na pista 

de caminhada e corrida.

Passa-se por uma área de livre apropriação do espaço por cães e seus donos, ao lado das quadras de 

tênis, continuando na pista principal de caminhada, ainda margeando o parquinho infantil, do lado 

esquerdo. Em certo ponto, observa-se uma parte cercada deste parquinho, com piso emborrachado, 

destinado às crianças menores. O acesso a este espaço se dá por uma guia rebaixada, com rampa 

(FIGURA 90), e em seu interior existem bancos dispostos por todo o espaço, possibilitando descanso 

aos pais ou responsáveis que acompanham as crianças.  

Logo mais à frente, um espaço destinado a jogos de mesa, como xadrez e damas. Este espaço conta 

com rebaixamento da guia para demarcação de seu acesso, com rampa (FIGURA 91). As mesas, de 

concreto, são bem distribuídas, e algumas possuem apenas dois banquinhos, permitindo a aproximação 

de pessoas em cadeiras de rodas nas outras laterais da mesa (FIGURA 92). 

   
Figura 90 – Acesso ao parquinho 

infantil cercado.  
Figura 91 – Acesso à área dos jogos 

de mesa. 
Figura 92 – Mesa de jogos apenas 

dois bancos fixos.

Dando continuidade ao percurso proposto, atinge-se a Pista de Cooper, mais reservada e específica, 

apresentando dois tipos básicos de caminho, ambos com piso de terra batida recoberto por uma camada 

fina de pedriscos. O primeiro, mais externo, assemelha-se a um caminho mais natural, sem delimitação 

específica de pavimentação, os pedriscos sobre terra batida acompanham o desgaste da própria grama, 

sendo ladeado por uma vegetação arbustiva de médio porte, seu único delimitador (FIGURA 93). O 

segundo, mais interno e com diversas bifurcações, apresenta-se bem delimitado por uma guia feita de 

tocos de madeira (FIGURA 94). 
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Ao longo do segundo caminho são encontradas estações de ginástica (FIGURA 95) com alguns 

aparelhos usualmente instalados em praças de bairros, como barras de apoio e pranchas, e outros mais 

modernos e específicos, como os das academias populares e dos playgrounds da longevidade 

(academia para idosos). Estes aparelhos, porém, contam com poucas explicações ou recomendações 

sobre seu uso, com placas informativas pequenas, com letras e desenhos minúsculos, e sem qualquer 

informação em Braille (FIGURA 96). 

    
Figura 93 – Pista de Cooper – 

caminho mais natural. 
Figura 94 – Pista de Cooper 
– caminho mais delimitado.    

Figura 95 – Estação 
de Ginástica. 

Figura 96 – Aparelho de 
ginástica. 

Outro problema encontrado foi a existência de árvores nomeio da Pista de Cooper (FIGURAS 97 e 98). 

Nestes espaços, destinados à corrida, as pessoas acreditam que estarão livres de obstáculos, não se 

atentando para esta questão. Além disso, normalmente as pessoas estão em velocidade, e qualquer 

distração pode leva-las ao encontro das árvores. Isso sem mencionar as pessoas com deficiência visual, 

que podem utilizar-se do espaço para correr junto de algum vidente, como é de costume inclusive em 

competições. Nestes casos, o caminho pode-se tornar estreito em certos pontos, devido aos obstáculos, 

que também podem provocar acidentes. 

Direcionando-se à saída do parque pelo Portão 4, atravessa-se uma pequena ponte, com guardacorpo 

inadequado, apresentando grandes vãos entre os barrotes, o que pode ocasionar acidentes com 

crianças. Apesar do guardacorpo não se estender até o solo, há uma calçada, mínima, que funciona 

como uma guia de balizamento (FIGURA 99). Ao final da ponte, a pavimentação asfáltica se encerra e 

surge o piso de blocos intertravados – primeiro caminho do parque onde se observa este tipo de piso 

(FIGURA 100). 

   
Figura 97 – Árvores no caminho. Figura 98 – Árvores sobre o caminho.   Figura 99 – Peitoril da ponte menor. 
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Neste pequeno trecho até o portão de saída do parque, os carrinhos dos ambulantes ainda podem ser 

vistos, apesar de não atrapalharem tanto a passagem, visto que esta é mais larga, devido, inclusive, à 

ausência da ciclofaixa (FIGURA 101). O walkthrough encerra-se ao sair do Parque do Ibirapuera pelo 

Portão 4 (FIGURA 102). 

   
Figura 100 – Amplo caminho em 

direção ao Portão 04. 
Figura 101 – Carrinho de 

vendedor ambulante no caminho. 
Figura 102 – Portão 04. 

Ao final desta visita técnica de reconhecimento é importante observar a presença das guias de 

balizamento em quase todo o parque, seja de concreto, madeira, ou blocos intertravados. Estas guias 

são essenciais para o deslocamento das pessoas com deficiência visual que utilizam bengalas longas, 

pois estas necessitam de algo concreto para se guiar e identificar os caminhos a seguir, na ausência de 

um piso tátil que realize esta função. Porém, é importante esclarecer que estas guias são ruins para as 

pessoas em cadeiras de rodas, pois o desnível impede seu acesso a determinados espaços. 

Ainda sobre essa questão, verificou-se, também, que as guias algumas vezes são interrompidas, como 

acontece com a presença de bocas de lobo, além das interrupções causadas pelos carrinhos de 

ambulantes, que tiram a referência das pessoas cegas, lançando-as para a parte central do caminho. 

Outra situação observada é a falta das interrupções ou rebaixamentos quando é realmente necessário, 

como para indicação das entradas dos espaços, e para sinalizar a presença de bancos, que apresentam-

se difíceis de serem localizados pelas pessoas cegas, que seguem a guia de balizamento. Além disso, 

os bancos estão, quase todos, pintados na cor verde, o que também dificulta sua localização pelas 

pessoas com baixa visão, pelo pouco contraste com o verde da vegetação, predominante no parque 

(FIGURAS 103 e 104). 

                  
Figura 103 – Banco sem encosto e braços, fora do passeio. Figura 104 – Banco com encosto, fora do passeio. 
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4.3.2. Parque da Aclimação 

O Parque da Aclimação surgiu no início do século XX, com o nome de Jardim da Aclimação, e objetivava 

a criação de gado leiteiro, apesar de ser também procurado por famílias para o lazer (SVMA, 2012). 

Segundo a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo (SVMA, 2012), foi somente em 1986, 

a partir de um movimento organizado pelos moradores do bairro, que o parque foi tombado e oficialmente 

considerado como tal. 

Com uma área de 112.000 m², o parque localiza-se no bairro Aclimação, circundado pelas ruas Muniz 

de Sousa e Sebastião Carneiro e Rua Pedra Azul. São cinco as entradas no parque, distribuídas ao longo 

de seus limites, e seu funcionamento ocorre diariamente das 6h às 22h. 

O parque possui pistas de caminhada e corrida, parquinhos infantis, espaços para piquenique, áreas de 

estar e contemplação, áreas de jogos de mesa, lago, concha acústica, aparelhos de ginástica e 

alongamento, além de quadras poliesportivas e campo de futebol. Há ainda, nas delimitações do parque, 

a Biblioteca Temática de Meio Ambiente Raul Bopp. 

No parque existem variadas espécies de aves, borboletas, peixes e anfíbios (entre rãs e sapos), e sua 

vegetação é composta por bosques implantados, áreas ajardinadas com espécies nativas e exóticas e 

brejo, destacando-se um extenso eucaliptal, e exemplares de amoreira, amoreira-mansa, guanandi-do-

litoral, jabuticabeira, jacarandá-mimoso, leiteira-de-espinho, magnólia-branca, manduirana, pinheiro-de-

norfolk, sete-capotes, sibipiruna e suinã, além das ameaçadas copaíba, pau-brasil e pinheiro-do-paraná 

(SVMA, 2012). 

O walkthrough foi realizado com roteiro pré-estabelecido, de forma que todas as atividades e caminhos 

do parque fossem percorridos, como registrado na Figura 105. A visita técnica teve início pelo portão da 

Rua Muniz de Sousa, que se localiza próximo à Rua Pedra Azul e logo na entrada o portão entreaberto 

preocupa, pois pode causar acidentes (FIGURA 106). 

Já no interior do parque, segue-se no caminho principal a partir dessa entrada, ladeando alguns bolsões 

de estar: o primeiro com mesas de jogos bem distribuídas no ambiente, porém todas com quatro bancos 

de concreto fixos, impossibilitando a aproximação de uma pessoa em cadeira de rodas, que fica excluída 

desse ambiente (FIGURA 107); os outros dois, um de cada lado do passeio, possuem bancos contínuos 

que definem formalmente o espaço (FIGURA 108). Todos os bolsões estão associados a guias 

rebaixadas, que facilitam sua localização por pessoas com deficiência visual que seguem o meio-fio 

como referência, e também possibilitam o acesso de pessoas em cadeiras de rodas.  
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Figura 105 - Percurso do walkthrough realizado no Parque da Aclimação – em vermelho. 

    
Figura 106 – Portão de acesso. Figura 107 – Bolsão de estar com 

mesas de jogos. 
Figura 108 – Bolsão de estar com 

banco circular. 

Um pouco mais à frente, à esquerda, uma estação com aparelhos de ginástica (FIGURA 109), apresenta 

aparelhos soltos, sem nenhum tipo de sinalização de piso, podendo tornar-se obstáculos para quem não 

enxerga. Além disso, a placa informativa apresenta informações apenas visuais, e as instruções de 

utilização dos aparelhos possuem letras pequenas, difíceis de serem compreendidas por pessoas com 

baixa visão (FIGURA 110), não tendo ainda nenhuma informação em Braille, impossibilitando que as 
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pessoas com deficiência visual descubram como utilizar estes aparelhos. Além disso, não há aparelhos 

acessíveis às pessoas em cadeiras de rodas. 

Prosseguindo o caminho à esquerda, visualiza-se uma outra entrada do parque, considerada a principal. 

Esta entrada tem a sua rua interna de acesso ladeada por duas estações de aparelhos de ginástica, e 

as mesmas observações sobre o espaço anterior valem para este, sem exceção.  

No lado esquerdo de quem entra no parque, está o edifício da administração (FIGURA 111), com 

banheiros anexados (FIGURA 112), sem qualquer tipo de sinalização tátil ou rebaixamento de guia. A 

placa de sinalização dos banheiros é pequena, apesar de possuir contraste adequado. 

No lado direito de quem entra por esse portão existe um bicicletário (FIGURA 113), visto que é proibida 

a circulação de bicicletas no interior do parque. Há também um pequeno estacionamento no interior do 

parque, com capacidade para três vagas acessíveis e uma vaga para ambulância ou veículo de socorro 

(FIGURA 114). 

   
Figura 109 – Estação de Ginástica. Figura 110 – Placa informando 

utilização dos aparelhos. 
Figura 111 – Administração do parque. 

   
Figura 112 – Sanitários. 

 
Figura 113 – Bicicletário. Figura 114 – Vagas reservadas para 

pessoas com deficiência. 

Retornando pelo mesmo caminho, chega-se a uma bifurcação, o encontro dos dois caminhos que vem 

das entradas, com a pista de caminhada principal do parque, que rodeia o lago. Nesse momento o espaço 

torna-se muito amplo, o que pode desorientar pessoas com deficiência visual (FIGURA 115). Ainda neste 

espaço amplo, à esquerda tem-se um quiosque, uma edificação diferenciada, aberta, apenas com pilares 

que sustentam uma cobertura de telha cerâmica, com estruturação em madeira (FIGURA 116). Esse 
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espaço apresenta piso tátil sinalizando a rampa de acesso (FIGURA 117), e ainda sinalizando o degrau 

que forma-se da pista para o piso do quiosque (FIGURA 118). 

    
Figura 115 – Ampla bifurcação. 

 
Figura 116 – Quiosque. 

 
Figura 117 – Rampa de 
acesso ao Quiosque. 

Figura 118 – Piso tátil 
sinalizando desnível. 

Contornando o quiosque externamente, à sua esquerda encontra-se um portão, também entreaberto 

(FIGURA 119), que leva às quadras poliesportivas e a um campo de futebol (FIGURA 120). Por possuir 

horários específicos de utilização, e exigir preenchimento de ficha na secretaria para reserva e utilização, 

optou-se por não considera-las como parte integrante do parque. 

                    
Figura 119 – Portão de acesso à quadras e campo de futebol. Figura 120 – Quadras poliesportivas e campo de futebol. 

Na pista principal de caminhada, são observados bancos, bebedouros e lixeiras ao longo do caminho 

(FIGURA 121), todos fora do passeio, mas com guia contínua, sem nenhuma indicação ou sinalização 

(FIGURA 122), o que dificulta sua localização e utilização por uma pessoa cega. Ainda é importante 

mencionar que o bebedouro não possui área de aproximação para pessoa em cadeira de rodas, e, apesar 

de possuir um local mais baixo para que cachorros bebam água, não possui altura menor para que 

crianças ou pessoas de baixa estatura o façam.  

Esta pista é sempre ladeada pelo lago, à direita. Apesar de apresentar uma vista muito bonita, este 

possui atrativos apenas visuais, visto que não possui nenhuma queda d’água, não emitindo som algum, 

ou qualquer outro diferencial. Como os bancos existentes ao longo do passeio não possuem encosto, 

podem ser utilizados de duas formas, aproveitando-se o visual do lago, ou observando o movimento na 

pista de caminhada (FIGURA 123). 
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Figura 121 – Bebedouro, lixeira e banco 

fora do passeio. 
Figura 122 – Bebedouro sem 
identificação ou sinalização. 

Figura 123 – Banco com vista 
para o lago. 

À esquerda passa-se por aparelhos de ginástica mais tradicionais, como barras e pranchas, muito 

utilizadas, também, para alongamento (FIGURA 124). Apesar de ficarem sobre a calçada, não possuem 

qualquer indicação, nem sinalização. Não são obstáculos a quem segue pela pista, mas também 

dificilmente serão encontradas por pessoas com deficiência visual. 

Logo após esse espaço de aparelhos, chega-se à arquibancada do campo de futebol (FIGURA 125). 

Esta também não apresenta risco para quem caminha na pista principal, e, assim como o espaço anterior, 

não é possível que uma pessoa cega o perceba, visto que a guia apresenta-se contínua em toda sua 

extensão. 

Caminhando, é possível ouvir um som de água, suave, mas contínuo, vindo do lado direito da pista de 

caminhada. Trata-se de um sistema de drenagem instalado no lago, que se tornou um reservatório de 

amortecimento. Ao passar pelo caminho, é possível ver apenas uma mureta, com guardacorpo (FIGURA 

126), de onde é possível encostar e observar o lago. Mas trata-se de uma ponte em que há fluxo contínuo 

de água correndo por baixo, numa espécie de drenagem da água do lago. Esse som de água corrente 

poderia funcionar como referência para localização e orientação no espaço. 

     
Figura 124 – Aparelhos de ginástica 

convencionais. 
Figura 125 – Arquibancada do campo 

de futebol. 
Figura 126 – Mureta do reservatório 

de Amortecimento. 

Seguindo em frente, há uma bifurcação com o acesso à esquerda que leva até uma terceira entrada do 

parque, e exatamente no encontro desses caminhos está presente um parquinho infantil. Este parquinho 
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é totalmente cercado por meio-fio (FIGURA 127), com brinquedos tradicionais e outros nem tanto, todos 

em madeira, apresentando piso predominante em terra batida, com pedriscos num pequeno espaço 

subdividido. Os brinquedos localizam-se soltos pelo espaço, sem nenhuma demarcação diferenciada de 

piso, e o espaço é subdividido em ambientes menores, todos cercados por meio-fio em alturas diversas 

(FIGURA 128). 

Em alguns pontos a separação entre os espaços dentro do parquinho apresenta-se como um pequeno 

desnível, irregular (FIGURA 129), que se torna um risco ao deslocamento de qualquer pessoa distraída, 

chegando a nivelar-se com a pavimentação do caminho, em certos trechos (FIGURA 130). 

O caminho que segue para a terceira entrada do parque possui piso de blocos intertravados, com piso 

de paralelepípedos de pedra bastante irregulares (FIGURA 131), o que causa trepidação tanto da 

bengala, quanto da cadeira de rodas. Neste trecho do parque, o desnível com a Rua Robertson é grande, 

o que ocasionou a construção de uma grande rampa, fora dos padrões estabelecidos por norma 

(FIGURA 132), principalmente por possuir inclinação inadequada, e não ter corrimão, apresentando 

apenas uma guia de balizamento, com um guardacorpo, que não está presente em toda sua extensão. 

  
Figura 127 – Passeio com parquinho 

infantil à esquerda. 
Figura 128 – Parquinho infantil 

subdividido por elementos concretos.  
Figura 129 – Desnível irregular no 

parquinho infantil. 

   
Figura 130 – Meio-fio muito baixo, 

nivelando-se ao caminho. 
Figura 131 – Piso de paralelepípedos 

de pedras. 
Figura 132 – Rampa de acesso ao 

portão da Rua Robertson.

Retornando ao caminho principal, que ladeia o lago, pode-se perceber claramente a divisão da 

pavimentação, até onde o piso é asfaltado, e onde se torna blocos intertravados, ou vice-versa (FIGURA 

133). Ao analisar melhor esse encontro de pavimentações, percebe-se uma armadilha (FIGURA 134). 

Trata-se da quina do meio-fio do parquinho infantil, mas não é possível identificar ao certo o que é ou 
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para que serve, apenas alerta-se para o fato de ser um obstáculo não só para uma pessoa cega, que 

pode enganchar sua bengala, mas para qualquer pessoa que pode tropeçar ao caminhar distraída. 

                 
Figura 133 – Mudança do piso de blocos 

intertravados para o asfaltado. 
Figura 134 – Quina do meio-fio do parquinho – 

obstáculo. 

Ainda com o lago ao lado direito, é possível avistar, na margem oposta da pista, o Jardim Japonês 

(FIGURA 135). Esse ambiente não possui muitos atrativos, e passa despercebido por muitos 

frequentadores do parque. Aparenta estar abandonado, sem muitos cuidados, não tem qualquer 

identificação, e sua vegetação se mistura com a paisagem do parque (FIGURA 136). Por localizar-se em 

um local de destaque no parque, deveria ser melhor cuidado e funcionar como um atrativo aos visitantes, 

podendo, inclusive oferecer recursos sensitivos, visando o relaxamento, como é característico dos jardins 

japoneses. 

                  
Figura 135 – Jardim Japonês. Figura 136 – Vegetação do jardim misturando-se à do 

parque. 

Prosseguindo, avistou-se uma longa escada à esquerda, com guia contínua em seu acesso (FIGURA 

137). Ao subir a escada foi possível perceber que seus degraus possuem tamanhos e alturas irregulares, 

sem qualquer padrão ou piso contrastante, apresentando-se toda em concreto, além de não possuir 

corrimão (FIGURA 138).  

Na parte superior do parque, seguindo à esquerda, depara-se com uma escada, ladeada por uma rampa 

totalmente inadequada, pois segue a inclinação da escada, não atende a qualquer exigência de norma, 

apresentando, inclusive, um desnível na sua base, que não possui rebaixamento de guia (FIGURA 139). 
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Esta rampa leva ao quarto portão de entrada do parque, e acredita-se que tenha sido construída apenas 

para que ciclistas possam subir pela escada carregando suas bicicletas ao lado, na rampa. 

   
Figura 137 – Escadaria de acesso ao 

parquinho superior. 
Figura 138 – Escada irregular, sem 

corrimão e piso contrastante. 
Figura 139 – Escada e rampa 

inadequadas. 

O outro parquinho infantil, mais à frente, apresenta-se totalmente cercado por muretas de concreto, com 

degraus de acesso (FIGURA 140). A maioria dos brinquedos é tradicional, mas alguns, incomuns, 

possuem placas informativas apenas visuais, e em tamanho reduzido (FIGURA 141). 

                  
Figura 140 – Parquinho infantil acessado por degraus. Figura 141 – Placas informativas muito pequenas.  

Nesse espaço, percebe-se algo interessante, que são os canteiros elevados (FIGURA 142), que 

permitem que o visitante toque as plantas à sua altura, possibilitando um contato direto com a natureza. 

E ao longo desses canteiros, voltado para o parquinho infantil, um banco contínuo permite uma 

proximidade ainda maior com essa vegetação suspensa (FIGURA 143). 

Retornando pelo mesmo caminho, segue-se em frente, passando pela escada em que se subiu, 

chegando até um banheiro público com acesso em desnível (FIGURA 144), e com sinalização visual 

adequada, com cores contrastantes, e simbologia universal (FIGURA 145), porém sem qualquer 

sinalização tátil. 
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Figura 142 – Canteiros elevados. 
 

Figura 143 – Banco contínuo ao 
longo dos canteiros elevados. 
 

Figura 144 - Acesso 
aos sanitários. 

 

Figura 145 - Sinalização 
apenas visual. 

Ao seguir o caminho da esquerda, percorre-se a pista de cooper, um caminho mais reservado e tranquilo, 

com menos pessoas, e mais arborizado (FIGURA 146). Logo no início desse percurso há aparelhos de 

ginástica à direita, como barras e pranchas, aparelhos básicos e tradicionais, sem qualquer indicação de 

sua existência ao lado do caminho, pois não há caminho que leve a eles, estão no meio da grama, e a 

guia é contínua (FIGURA 147).  

Ao longo dessa pista de cooper é possível avistar, em meio ao gramado e sob as árvores, a livre 

apropriação do espaço, onde pessoas sentam-se na grama, relaxam, leem livros, ou ainda grupos 

reúnem-se, sentados em troncos de árvores, tocando música e conversando (FIGURA 148). 

   
Figura 146 – Pista de caminhada mais 

reservada. 
Figura 147 – Aparelhos de ginástica 

tradicionais em meio ao gramado, sem 
acesso rebaixado. 

Figura 148 – Pessoas apropriando-se 
do espaço livre entre as árvores. 

A tranquilidade e o silêncio do local permitem ouvir um barulho suave de água corrente, que à primeira 

vista é difícil localizar, mas atentando-se ao som é possível perceber que se trata de água brotando da 

mureta que ladeia parte desta pista, à esquerda (FIGURAS 149 e 150). 

O caminho continua tranquilo, até que o som de bola e pessoas conversando é ouvido. Trata-se de uma 

quadra de areia à frente (FIGURA 151). 
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Figura 149 – Mureta larga ladeando a 

pista. 
Figura 150 – Água brotando da 

mureta. 
Figura 151 – Quadra de areia. 

Em vários trechos dessa pista é possível observar árvores pelo caminho, em meio ao asfalto (FIGURA 

152). Não se sabe ao certo se o caminho não poderia ser desviado delas, ou o porquê da maioria das 

árvores terem sido retiradas, e estas não, mas o fato é que muitas estão na passagem, estreitando por 

diversas vezes o caminho. 

As irregularidades no piso, causadas pelas raízes das árvores, podem dificultar o deslocamento e causar 

acidentes, principalmente quando são troncos cortados (FIGURA 153) ou somente parte da árvore 

encontra-se no interior da pista (FIGURA 154). 

   
Figura 152 – Troncos cortados 
distribuídos pelo caminho. 

Figura 153 – Árvore avançando sobre 
a guia lateral.  

Figura 154 – Árvores no meio da pista 
de caminhada. 

Alguns caminhos naturais são avistados ao longo dessa pista (FIGURA 155), demonstrando o interesse 

das pessoas em realizar percursos além dos demarcados e delimitados. 

Retomando-se a pista de caminhada principal, percebe-se à direita uma escultura fora do caminho, em 

meio ao gramado. Esta se apresenta cercada por plantas com espinhos, visando evitar a aproximação 

das pessoas (FIGURA 156), o que impede que uma pessoa cega ou com baixa visão possa toca-la e 

percebe-la. Além disso, por encontrar-se fora do percurso, e não possuir nenhum tipo de indicação, as 

pessoas com deficiência visual passariam por ali sem nem saber de sua existência. Outra questão 

relevante é o fato das informações referentes à escultura estarem em uma placa de metal, pequena, de 

difícil visualização e localização, apesar de estar em altorrelevo (FIGURA 157). 
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Figura 155 – Caminho naturalmente 

criado, à direita da pista de caminhada. 
Figura 156 – Escultura envolta por 

vegetação espinhosa. 
Figura 157 – Placa informativa 
referente à uma escultura. 

Seguindo em direção ao Píer, percebe-se que seu acesso é realizado apenas por uma escada com 

degraus e patamares irregulares e sem um padrão, sem corrimão, piso contrastante, ou faixa 

contrastante no início do degrau, o píer se localiza abaixo do nível da pista de caminhada principal do 

parque (FIGURA 158). As laterais dessa escada não possuem nenhum tipo de proteção contra quedas, 

e apresentam pequenos desníveis que podem resultar em acidentes.  

Ao aproximar-se do lago, há uma cerca de proteção que possibilita a aproximação das pessoas em 

segurança (FIGURA 159) para avistar a paisagem do lago (FIGURA 160), porém, não há nenhum atrativo 

para pessoas que não enxergam. 

                   
Figura 158 – Escadaria de acesso ao píer. Figura 159 – Píer. 

 
Figura 160 – Vista a partir do píer. 

Novamente no caminho principal, seguindo adiante, visando dar a volta completa no lago, percebe-se a 

livre apropriação dos espaços gramados nas margens do lago pelas pessoas, seja para se deitar e 

relaxar (FIGURA 161), ou para brincar com as crianças e dar comida aos animais (FIGURA 162). 
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O pergolado (FIGURA 163), localizado à direita do caminho, é um espaço diferenciado no parque, e 

muito interessante. Trata-se de uma estrutura em concreto, onde a vegetação fechou quase 

completamente sua cobertura vazada (FIGURA 164), oferecendo um local sombreado e agradável para 

as pessoas que desejarem sentar-se nos bancos ali disponíveis. 

Seu acesso pode ser facilmente percebido, visto que existem cinco caminhos levando a ele, quatro 

formados por placas de concreto assentadas sobre a terra, e uma suave rampa, centralizada, com piso 

cimentado e rebaixamento da guia (FIGURA 165). A única questão preocupante desse espaço é o 

desnível existente entre sua base e o piso de terra batida das laterais e dos fundos (FIGURA 166). Nesse 

degrau que se forma é possível sentar-se, apropriando-se livremente do espaço. Porém, como é um 

desnível consideravelmente grande, é perigoso para pessoas distraídas ou que não enxergam, podendo 

causar acidentes. 

  
Figura 161 – Gramados às 

margens do lago. 
Figura 162 – Livre apropriação às 

margens do lago. 
Figura 163 – Pergolado. 

  
Figura 164 – Cobertura do pergolado.             Figura 165 – Rampa de acesso ao 

Pergolado. 
Figura 166 – Grande desnível nos 

imites do Pergolado. 

Seguindo pela pista principal, encontra-se um bloco de sanitários, logo à frente, ladeando o caminho pela 

direita. Este, com sinalização idêntica ao anterior, possui entrada em piso cimentado, e rebaixamento da 

guia, porém encontrava-se fechado (FIGURA 167).  

Na frente dessa edificação há uma bifurcação que leva à quinta entrada do parque, pela Rua Pedra Azul 

(FIGURA 168), com um bicicletário às margens do caminho, para que as pessoas que chegam de 
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bicicleta não entrem com ela no parque, o que é proibido. O caminho é um pouco inclinado, visto que a 

rua está mais elevada que o parque. 

Visando conhecer a concha acústica, é realizada a volta completa na edificação dos sanitários, pois ela 

se localiza na parte posterior dos mesmos. A concha está em péssimo estado de conservação, e não é 

acessível, pois é elevada no solo, e é acessada apenas por escadas (FIGURA 169). 

   
Figura 167 – Sanitário desativado. Figura 168 – Entrada pela R. Pedra Azul.  Figura 169 – Concha Acústica. 

Em frente à concha percebeu-se um bebedouro diferente, que apesar de assemelhar-se aos demais, 

apresenta área de aproximação para cadeira de rodas (FIGURA 170). No entanto, da maneira como foi 

instalado, ele avança sobre o passeio, podendo causar acidentes com crianças pequenas, por apresentar 

quinas vivas. 

Como mencionado anteriormente, os bancos permanecem presentes ao longo de todo o caminho, com 

guia contínua à frente (FIGURA 171), o que impossibilita a sua localização por pessoas cegas que 

utilizam a guia como balizador. Além disso, a maior parte deles não apresenta braços ou encosto, o que 

dificulta sua utilização por pessoas idosas, ou com mobilidade reduzida, pois estas precisam apoiar-se 

para se sentar ou levantar, e ainda sentem a necessidade de encostar para descansar. 

Essa pista principal de caminhada, apesar de ser muito movimentada, apresenta-se agradável, 

transmitindo certa tranquilidade, provavelmente pela sua arborização, e sua bela vista para o lago a qual 

circunda (FIGURA 172). 

   
Figura 170 – Bebedouro avançando 

sobre o passeio. 
Figura 171 – Banco ao longo da pista 

de caminhada: guia contínua. 
Figura 172 – Pista principal de 
caminhada ladeada pelo lago.  
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Aproximando-se do final do percurso, o lago se afasta um pouco do caminho e ao lado direito aparece 

uma descida discreta, em terra batida, sem qualquer delimitação de percurso, piso diferenciado, ou 

rebaixamento da guia da pista principal (FIGURA 173). Esse caminho natural leva a um parquinho e um 

ambiente com mesas de jogos e piquenique (FIGURA 174). 

O parquinho, diferente dos demais, não apresenta delimitação do espaço, nem desnível para acessa-lo. 

Os brinquedos são tradicionais, em madeira, com complemento de um túnel feito por manilhas de 

concreto.  

As mesas de jogos também são em concreto, e algumas possuem apenas três bancos, possibilitando a 

aproximação de uma pessoa em cadeira de rodas, mesmo que essa não tenha sido a intenção inicial, 

pois alguns bancos parecem ter sido arrancados do chão (FIGURA 175). Já as mesas de piquenique, 

em madeira, com longos bancos de mesmo material fixos a elas, não permitem tal aproximação. 

   
Figura 173 – Acesso natural ao 

parquinho infantil. 
Figura 174 – Brinquedos e mesas de 

piquenique. 
Figura 175 – Mesa de jogos com um 

banco arrancado. 

Como no lado oposto ao que se acessou esse espaço existe uma escada (FIGURA 176), provavelmente 

o primeiro acesso, informal, tenha sido criado pelos próprios frequentadores do parque, naturalmente, 

por isso a configuração mencionada. Esta escada de acesso formal não possui degraus em ângulo reto, 

o que dificulta sua utilização, além disso, possui corrimão em uma única altura, que se inicia apenas no 

seu segundo degrau (FIGURA 177). 

                   
Figura 176 – Escada de acesso ao parquinho infantil. Figura 177 – Corrimão iniciando a partir do 

final do primeiro degrau. 
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Retornando à pista principal de caminhada, são observadas árvores no meio do percurso, desta vez 

rodeadas com meio-fio, que limita seu crescimento e impossibilita acidentes com suas raízes altas 

(FIGURA 178).  

Em frente a essas árvores existem dois bolsões com aparelhos de ginástica (FIGURAS 179 e 180). Em 

um dos espaços existem placas informativas, apenas visuais, e com letras pequenas sem muito 

contraste, que informam sobre o espaço, denominando-o Playground da Longevidade, um espaço 

destinado aos exercícios das pessoas da terceira idade, e ainda dão recomendações quanto à forma 

correta de realização dos exercícios nos equipamentos. 

   
Figura 178 – Árvores no meio da pista 

principal de caminhada. 
Figura 179 – Bolsão com aparelhos de 

ginástica. 
Figura 180 – Bolsão com aparelhos de 

ginástica e placas informativas. 

Finalizando o percurso, utiliza-se a escada existente logo após o segundo bolsão de equipamentos, à 

esquerda, para retornar à entrada do parque de onde se originou o passeio. O acesso a essa escada 

não é sinalizado e a guia à sua frente é contínua (FIGURA 181). A escada apresenta geometria irregular; 

o primeiro degrau tem altura superior aos demais e todos são largos, dificultando a subida natural. Além 

disso, seu corrimão se inicia apenas a partir do primeiro degrau, e não está firmemente fixado, além de 

estar ladeado por plantas com espinhos, que avançam sobre os degraus, oferecendo insegurança à 

quem o utiliza (FIGURA 182). 

                    
Figura 181 – Escada de acesso ao portão de entrada. Figura 182 – Vegetação espinhosa avançando sobre o 

corrimão da escada.

Ao final deste walkthrough é importante ressaltar que as conclusões quanto à acessibilidade deste 

parque, com relação ao deslocamento, foram muito semelhantes às do Parque do Ibirapuera. Existem 
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meios-fios de concreto ladeando o caminho em quase todo o parque, o que funciona como guia para as 

pessoas com deficiência visual, visto a ausência dos pisos táteis. Porém, os ambientes existentes no 

parque podem passar despercebidos por eles, pois na maioria das vezes não há rebaixamento da guia 

de concreto em seus acessos. A ausência desse rebaixamento dificulta não só a identificação dos 

espaços pelas pessoas cegas, mas também o acesso das pessoas com cadeiras de rodas. O mesmo 

ocorre com bancos e bebedouros, que não são indicados, e estão fora do passeio, não havendo 

interrupção na guia de balizamento. 

4.3.3. Parque da Água Branca 

O Parque “Dr. Fernando Costa”, popularmente conhecido como Parque da Água Branca, foi criado em 

02 de junho de 1929, tendo como objetivo “abrigar o Recinto de Exposições e Provas Zootécnicas”, mas 

“ao longo dos anos essa característica do parque criou uma dinâmica de visitação pública, que até os 

dias de hoje é intensificada com atividades de lazer, arte e cultura” (LAGOA, 2008, p.25).  

Definido pelas ruas Ministro Godói, Turiassú, Dona Germaine Burchard, e pela Avenida Francisco 

Matarazzo, no bairro de Perdizes, atualmente o parque possui uma área de 136.765 m², sendo 79.309 

m² de áreas verdes, 27.110 m² de áreas edificadas, e 30.346 m² de áreas pavimentadas – ruas, alamedas 

e pátios (LAGOA, 2008). O parque é aberto ao público diariamente das 6h às 22h, e possui cinco 

entradas. 

O parque conta com um conjunto arquitetônico de mais de trinta prédios, de diversos formatos e estilos, 

que, hoje, abrigam várias associações e entidades, além dos pavilhões de eventos (LAGOA, 2008). Estão 

instaladas nas dependências do parque, as associações Manga Larga Paulista e de Cavalo ABQM e 

Árabe, o Instituto de Pesca, o Centro de Referência em Educação Ambiental, a FUSSESP, a Associação 

Nacional de Paisagismo, Museu Geológico, Aquário, entre outros. 

Além dos espaços e atividades normalmente encontrados em parques públicos – pista de corrida e 

caminhada, parquinhos infantis, áreas de estar e contemplação, aparelhos de ginástica, jogos de mesa, 

lanchonete, sanitários e estacionamentos –, o parque conta com espaços específicos, como: Tanque de 

Carpas, Lago Preto, Praça do Idoso, Coreto, Viveiro, Casa do Caboclo, Trilha do Pau-Brasil, Espaço de 

Leitura, Espaço das Figueiras, Espaço das Palmeiras, Espaço Zootécnico, Espaço Piquenique, 

Bambuzal e Pergolados, Arena Central e um mini parque de diversões. 

Segundo Lagoa (2008), 70% da vegetação do parque não é nativa, tendo sido introduzida no parque ao 

longo dos anos, quase a totalidade após sua inauguração, sem qualquer projeto paisagístico, 

planejamento da distribuição da vegetação, ou estudo de massas. A autora realizou, em 2007, um 
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levantamento da vegetação do parque, identificando 99 espécies de árvores, representadas por 35 

famílias, dentro de um universo de 2890 exemplares (LAGOA, 2008). Quanto à fauna, existem diversas 

espécies de aves, borboletas, peixes, anfíbios, répteis, e mamíferos (saguis). 

Para realização do walkthrough, não foram considerados edificações e ambientes fechados, muitos com 

horários específicos de funcionamento. Um roteiro foi pré-estabelecido, de acordo com as áreas de 

interesse identificadas pelo pesquisador (FIGURA 183). 

 
Figura 183 - Percurso do walkthrough realizado no Parque da Água Branca – em vermelho. 

A visita técnica de reconhecimento começou pelo portão principal, na Avenida Francisco Matarazzo, e 

seguiu em direção à edificação que se destaca ao fundo do portão de entrada, o edifício sede do Fundo 

Social de Solidariedade do Estado de São Paulo - FUSSESP. 
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Logo ao entrar no parque, à direita, avistou-se um painel informativo com mapa do parque, e identificação 

das edificações e espaços existentes (FIGURA 184). Nesta placa, o mapa apresenta-se pequeno, e as 

letras também, o contraste é ruim, e algumas informações estão localizadas próximas ao chão, sendo 

muito ruim visualiza-las. Além disso, este painel se encontrava em péssimo estado, descascado em 

diversos pontos (FIGURA 185). 

Prosseguindo em direção ao edifício, muitos animais soltos foram vistos no caminho, principalmente 

galos e galinhas (FIGURA 186). 

   
Figura 184 – Painel informativo sobre 

o parque. 
Figura 185 – Painel em péssimo 

estado de conservação. 
Figura 186 – Animais soltos pelo 

parque. 

Seguindo o roteiro, segue-se por uma entrada, à direita, sinalizada como acessível (FIGURA 187). 

Provavelmente a largura, pavimentação e inclinação adequadas fez com que esse percurso ganhasse 

essa sinalização de acessibilidade, porém, não se trata de um caminho totalmente acessível, pois não 

possui guia de balizamento, essencial para pessoas em cadeira de rodas, e importante também para 

pessoas com deficiência visual. 

O caminho considerado acessível leva até o tanque de carpas, que emite um barulho constante de água 

corrente, devido ao chafariz existente (FIGURA 188). Todo o tanque é cercado por um guardacorpo em 

ferro, com espaçamento horizontal além do permitido, e sem nenhuma guia de balizamento. 

O espaço para passagem é estreito, e há bancos em todo o contorno do tanque, de madeira, com 

encosto, sempre externo ao passeio, porém sem nenhuma indicação de sua existência (FIGURA 189). 

As lixeiras, com cores diversas para coleta seletiva de lixo, também se localizam fora do percurso, sem 

qualquer sinalização tátil de sua localização ou distinção (ver Figura 189). 

Em alguns trechos, a vegetação avança sobre o passeio e a diferenciação entre o piso e a terra quase 

desaparece, dificultando seu funcionamento como guia (FIGURA 190). O piso deste espaço é de blocos 

intertravados, e apresenta-se quebrado em alguns locais (FIGURA 191).  
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Figura 187 – Caminho sinalizado 

como acessível. 
Figura 188 – Tanque de Carpas. Figura 189 – Bancos e lixeiras fora do 

passeio. 

                      
Figura 190 – Vegetação avançando sobre o passeio. Figura 191 – Piso de blocos intertravados, danificado. 

Logo atrás desse tanque está a Praça do Idoso (FIGURA 192), um espaço voltado para a prática de 

exercícios físicos de pessoas idosas. Com atividades típicas de seu dia-a-dia, como subir e descer 

escadas e rampas, ou sentar e levantar, este espaço visa proporcionar aos idosos a melhoria do equilíbrio 

e da flexibilidade, o fortalecimento da musculatura, a facilitação do deslocamento, a reabilitação motora 

e o convívio social, conforme placa informativa disposta na entrada do ambiente (FIGURA 193). Esta 

placa apresente letras em tamanho razoável, e contraste adequado, porém seu material reflete qualquer 

luz que incida sobre ele. Além disso, ela apresenta apenas informações visuais. Todas as outras placas 

dessa praça apresentam o mesmo padrão, sempre ao lado do exercício correspondente. 

A pavimentação nesse espaço é de terra batida, coberta por uma fina camada de pedriscos (FIGURA 

194). E ao longo de todo o espaço estão distribuídos bancos de madeira, com encosto, mais confortáveis 

para os idosos (FIGURA 195). 

Os aparelhos são diferenciados, confeccionados em madeira, incluindo, por exemplo, cadeiras 

ergométricas (FIGURA 196), e escadas e rampas (FIGURA 197). Todos são confortáveis, e visam o bem-

estar do frequentador. 
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Figura 192 – Praça do Idoso. Figura 193 – Placa informativa. Figura 194 – Piso em pedriscos. 

   
Figura 195 – Bancos de madeira 

distribuídos pelo ambiente. 
Figura 196 – Bicicletas ergométricas. Figura 197 – Estação com escadas e 

rampas. 

Ao sair dessa praça de exercícios, seguiu-se para a esquerda, passando por trás de uma edificação, e 

continuando à esquerda, em direção ao Espaço de Leitura. Este caminho é ladeado, no lado esquerdo, 

por um banco de concreto (FIGURA 198), coberto por tábuas de madeira, com um encosto de barras de 

ferro, não muito confortáveis, e profundidade superior ao normal (FIGURA 199). 

Seguindo em frente, continua-se virando à esquerda, visando o Espaço de Leitura. Neste percurso, 

percebem-se placas indicativas em algumas árvores, informando espécie, família, origem e floração da 

árvore em questão (FIGURA 200). Infelizmente estas placas localizam-se muito próximas ao chão, sem 

nenhum destaque, apresentando contraste adequado (preto no branco), porém letras muito pequenas, 

difíceis de serem vistas até por pessoas com boa visão. E não há nenhuma outra opção de informação, 

apenas a visual. 

             
Figura 198 – Banco contínuo  
ladeando o caminho. 

Figura 199 – Banco de concreto e 
madeira, com encosto de ferro. 

Figura 200 – Placa informando a 
espécie de uma árvore. 
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O caminho é muito agradável, principalmente por ser bem sombreado, o que o torna fresco e tranquilo 

(FIGURA 201). O meio-fio lateral continua presente, sendo interrompido ou rebaixado em quase todas 

as entradas para edificações e caminhos (FIGURA 202). 

Surge, então, à direita, o Espaço de Leitura (FIGURA 203), mas, seguindo o roteiro, percorre-se um 

caminho, à esquerda, com piso diferenciado, numa mudança brusca do cimentado de até então, para 

um bloquete sextavado de concreto que aparenta ser antigo, principalmente por seus desníveis e peças 

soltas (FIGURA 204). Essa mudança de piso ocasiona um pequeno desnível para acessar o caminho, e 

ainda o torna trepidante. 

O caminho continua com guia lateral e apresenta-se estreito, alargando apenas ao chegar num espaço 

de convivência e estar, dotado de quatro bancos de concreto e uma grande árvore central (FIGURA 205). 

Atravessando este espaço e seguindo em frente, chega-se a uma escada que leva novamente à Praça 

do Idoso e ao Tanque de Carpas (FIGURA 206). Esta escada não possui nenhuma sinalização tátil ou 

cores contrastantes de piso; seus degraus são regulares, com exceção do primeiro degrau, que se 

assemelha a um patamar; e seu corrimão, em uma única altura, inicia-se apenas no primeiro degrau. 

     
Figura 201 – Caminho 
bastante sombreado. 

Figura 202 – Rebaixamento de 
guia em frente a edificação. 

Figura 203 – Espaço de Leitura. 

   
Figura 204 – Caminho com piso em 

bloquete sextavado. 
Figura 205 – Espaço de estar e 

convivência. 
Figura 206 – Escada que leva ao 

Tanque de Carpas. 

Vira-se à direita duas vezes e segue-se um caminho retilíneo até o Espaço de Leitura. Durante o percurso 

é avistada, à direita, hastes de ferro sustentando uma corrente, com função não identificada (FIGURA 
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207), o que se torna um perigo para crianças que corram distraídas pelo local, e um obstáculo para 

pessoas com deficiência visual. 

Ao longo deste caminho também são observados bancos, em concreto, com encosto, localizados fora 

do passeio (FIGURA 208). E o que chama a atenção neste mobiliário é sua proximidade do meio-fio, o 

que deixa seus usuários sem lugar para colocar os pés, que precisam ficar à frente do meio-fio, deixando 

o banco desconfortável. Foi possível verificar ainda bocas de lobo fora dos padrões estabelecidos por 

norma, com vãos superiores ao exigido em frente ao banco. 

                   
Figura 207 – Hastes de ferro com corrente 

 sem função evidente. 
Figura 208 – Bancos fora do passeio, sem  
espaço para acomodação das pernas. 

Chegando ao Espaço de Leitura é necessário ultrapassar o meio-fio, pois não há rebaixamento da guia 

(FIGURA 209). A configuração deste ambiente é muito interessante, pois conta com nove quiosques 

distribuídos pelo espaço (FIGURA 210), bem como mesas e cadeiras de madeira (FIGURA 211), com 

guarda-sóis, também igualmente distribuídos. Existem ainda algumas jardineiras em formato de livros, 

dispostos próximos às edificações (FIGURA 212). O piso é de pedriscos, uma fina camada sobre terra 

batida. 

Cada quiosque possui um tema, como, por exemplo, literatura e poesia estrangeira, e oferece diversos 

títulos da área para que os visitantes do parque façam empréstimos e desfrutem dos confortáveis 

cadeirões de madeira para leitura, devolvendo as obras ao final da leitura. 

As placas informativas desse ambiente se destacam na paisagem pelas cores vibrantes, possuindo ainda 

tamanho de letras e contraste adequado (FIGURAS 213 e 214). A única ressalva é quando à ausência 

de informações sonoras ou táteis. 

 



 179 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

   
Figura 209 – Ausência de 
rebaixamento de guia para acesso ao 
Espaço de Leitura. 

Figura 210 – Quiosque com livros para 
empréstimo. 

Figura 211 – Mobiliário em madeira. 

                   

Figura 212 – Jardineiras temáticas – 
formato de livros. 

Figura 213 – Placas informativas. Figura 214 – Placa informando 
temática de um dos quiosques. 

Saindo desse ambiente, segue-se em direção à Trilha do Pau-Brasil, localizado à esquerda do Espaço 

de Leitura. A entrada é bem determinada visualmente por um portal onde consta o nome do espaço em 

letras grandes e bom contraste, além de possuir interrupção da guia do caminho principal, indicando a 

existência de alguma entrada para os que não enxergam (FIGURA 215). 

A Trilha é estreita, com piso de pedriscos sobre terra batida, e toras de madeira nas suas laterais 

funcionando como guias de balizamento (FIGURA 216). A fina camada de pedriscos não impede o 

deslocamento de uma pessoa em cadeira de rodas, nem o rastreamento de uma bengala longa, por ter 

terra batida por baixo.  

Durante o percurso pela Trilha (FIGURA 217) observam-se placas informativas sobre as espécies de 

árvores existentes ao longo do caminho. Mas as placas são pequenas, próximas ao chão, com letras 

pequenas e com pouco contraste (FIGURA 218), podendo passar despercebidas por muitos visitantes. 

Além disso, não há opções de comunicação, táteis ou sonoras. 
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Figura 215 – Portal de entrada 

da Trilha do Pau-Brasil. 
Figura 216 – Pedriscos sobre 
terra batida; guias laterais de 

toras de árvores. 

Figura 217 – Trilha 
do Pau-Brasil. 

Figura 218 – Placas 
informativas pequenas. 

Saindo desse espaço, visita-se o Pergolado (FIGURA 219), uma estrutura diferenciada com inúmeros 

pilares que se destacam na paisagem do parque. São duas construções semelhantes interligadas pelo 

Bambuzal. Para acesso ao espaço, a guia é interrompida e o piso, nivelado. Porém, para adentrar de 

fato o pergolado existem desníveis e degraus, o que dificultaria o acesso de uma pessoa em cadeira de 

rodas a algumas de suas partes (FIGURA 220). 

                    
Figura 219 – Pergolado. Figura 220 – Desníveis no acesso ao Pergolado. 

No seu interior, continuam os desníveis, e existem bancos de concreto distribuídos pelo caminho, o que 

pode tornar-se obstáculo para pessoas com baixa visão e pessoas cegas (FIGURA 221). Não há nada 

específico dentro desse espaço, apenas áreas de estar em meio aos canteiros gramados com alguns 

pequenos arbustos (FIGURA 222) - o seu atrativo é exatamente sua estrutura. 

                     
Figura 221 – Bancos de concreto no caminho. Figura 222 – Interior do Pergolado. 
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O Bambuzal é interessante pelas suas dimensões, pois são quatro enormes conjuntos de bambus que 

se encontram a uns quinze metros de altura, oferecendo um sombreado único aos frequentadores do 

espaço (FIGURA 223). Este ambiente é muito utilizado para aulas de relaxamento, ioga, e alongamentos. 

Seu piso é de terra batida, e encontra-se nivelado à pista de caminhada do parque no lado esquerdo, 

apesar de não possuir interrupção da guia de balizamento. Já o acesso pelo lado direito é feito através 

de degraus (FIGURA 224), o que permite compreender que o parque apresenta uma topografia 

acidentada, apesar de não se perceber no caminhar. 

Após descer a escada do Bambuzal seguiu-se pelo caminho da direita, avistando, neste momento, a 

placa indicativa do segundo pergolado, que não se apresentava em destaque na paisagem (FIGURA 

225). Com letras pequenas, apesar de bom contraste. Apenas a informação principal encontra-se em 

tamanho de fonte adequado para leitura facilitada. 

Neste caminho é observada a ausência de interrupção da guia para acesso aos Pergolados e ao 

Bambuzal (FIGURA 226), e a existência de escada para acessar os três ambientes. 

   
Figura 223 – Bambuzal. 

 
Figura 224 – Acesso 

por escada. 
 

Figura 225 – Placa 
indicativa do Pergolado. 

Figura 226 – Guia ininterrupta. 

Seguindo o roteiro, percorre-se o caminho da direita, encontrando o Espaço das Figueiras, à esquerda. 

Este espaço pode ser percebido visualmente de longe, pois suas grandes figueiras acolhem quem 

aproxima-se do espaço (FIGURA 227). 

Seu acesso possui guia rebaixada e um portal com dois pilares laterais, onde uma placa semelhante à 

existente no Pergolado é observada (FIGURA 228). Todas as placas indicativas dos espaços possuem 

essa mesma configuração, com mesmo padrão de cores. 

Este ambiente é contemplativo, apresentando grande atrativo visual, por causa da bela paisagem 

formada pelas figueiras (FIGURA 229), porém sem muitos atrativos para pessoas que não enxergam. 

O piso é de terra batida coberto por pequenas folhas que caem das figueiras, e o caminho que leva até 

a edificação da Associação Nacional de Paisagismo (ANP) é formado por placas de cimento irregulares, 

com fendas entre elas (FIGURA 230), o que pode ocasionar tropeços, e insegurança às pessoas que se 
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deslocam utilizando bengala longa. Além disso, algumas placas encontram-se soltas, e outras já foram 

retiradas, deixando buracos que são preenchidos naturalmente pela folhagem seca. 

    
Figura 227 – Espaço 
das Figueiras. 

Figura 228 – Placa indicativa 
do Espaço das Figueiras. 

Figura 229 – Figueiras 
no interior do Espaço. 

Figura 230 – Piso em placas 
de cimento irregulares. 

Ao sair deste ambiente vira-se à esquerda, em direção ao parquinho infantil, mas no caminho sente-se 

um odor desagradável vindo do lado direito, o que faz o pesquisador desviar o percurso e verificar do 

que se trata. É o Espaço Zootécnico, que, segundo placa informativa, expõem animais como ovelhas, 

marrecos, minivacas, pôneis, entre outros, porém foram observados apenas marrecos, galos, galinhas e 

pombos. Totalmente descoberto, é um espaço amplo (FIGURA 231), cercado por uma mureta baixa, 

com ripas de madeira compondo o guardacorpo, e possui um portão que impede a entrada de visitantes 

(FIGURA 232).  

                    
Figura 231 – Espaço Zootécnico. Figura 232 – Portão de acesso restrito ao Espaço 

Zootécnico. 

É impossível ficar muito tempo por ali, e retorna-se ao objetivo, chegando ao parquinho infantil, onde há 

interrupção do meio-fio para indicação da entrada, mas o acesso aparenta estar mal cuidado, com 

inúmeras irregularidades no solo, e pequenos desníveis (FIGURAS 233 e 234). 

O playground em si apresenta-se em melhor estado, com parte do piso em terra batida e parte em grama, 

apresentando alguns espaços elevados, em terra batida, cercados por muretas de concreto (FIGURA 

235), sem um objetivo claro, o que impossibilita o acesso universal a essa parte do parquinho. Os 

brinquedos são tradicionais, em ferro, e encontram-se em sua maior parte no sol. Não há nenhum 

brinquedo que considere a acessibilidade. 
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Figura 233 – Acesso com interrupção 

do meio-fio. 
Figura 234 – Irregularidades e 

desníveis no piso. 
Figura 235 – Parquinho infantil.

O retorno é realizado pelo mesmo caminho, voltando à parte posterior do parque, onde avistam-se 

sanitários. Estes apresentam acesso unificado para homens, mulheres, crianças e pessoas com 

deficiência, uma entrada única, para a separação ser realizada no interior da edificação. 

No acesso, há interrupção da guia (FIGURA 236) feita por uma rampa suave que, apesar de ser pequena, 

deveria possuir guia de balizamento e corrimão, o que não ocorre (FIGURA 237). A placa que indica os 

banheiros possui bom contraste, simbologia universal e, apesar de utilizar o termo “deficiente”, passa 

todas as informações necessárias com tamanho de fonte adequado (FIGURA 238). 

No interior do banheiro, logo na entrada, existem bebedouros em duas alturas, mas o mais baixo atende 

apenas pessoas com baixa estatura (FIGURA 239). Além disso, todas as portas internas são 

identificadas com placa com a mesma configuração da existente no lado externo da edificação. 

                    
Figura 236 – Interrupção da guia no acesso aos sanitários. Figura 237 – Rampa sem guia de balizamento e corrimão. 

                     
Figura 238 – Placa informativa adequada. Figura 239 – Bebedouros na entrada dos sanitários. 
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Durante o percurso realizado até o momento, foram avistados bancos de madeira fora do passeio, todos 

com o mesmo problema descrito anteriormente, visto que sua proximidade da guia não deixa espaço 

para que o usuário coloque seus pés no chão de maneira confortável (FIGURA 240). Um dos bancos 

observados apresentava o assento quase no nível do piso da calçada localizada à sua frente, sobre o 

solo de terra batida (FIGURA 241). 

Prosseguindo com o walkthrough, passou-se direto por um caminho retilíneo, ladeado por palmeiras 

(FIGURA 242), pela ausência de atratividade no percurso, entrando-se na próxima pista (FIGURA 243), 

à direita, rumo à Casa do Caboclo. 

    
Figura 240 – Banco fora do 

passeio, sem espaço 
confortável para as pernas. 

Figura 241 – Banco com 
assento quase ao nível do 

piso à frente. 

Figura 242 – Caminho 
ladeado por palmeiras. 

Figura 243 – Caminho 
que leva à Casa do 

Caboclo. 

Ao lado direito estão previstas duas estações de ginástica, mas por enquanto o espaço reservado para 

instalação desses ambientes recebe apenas equipamentos antigos e improvisados, como barras, 

argolas, pesos e pranchas, todos confeccionados em madeira, ferro e concreto (FIGURAS 244 e 245). 

                    
Figura 244 – Espaço reservado para prática de exercícios. Figura 245 – Aparelhos de ginástica antigos e improvisados. 

Como o parque apresenta-se em reforma, parte dos espaços que ladeiam este caminho encontram-se 

incompletos, com telas de proteção para que os visitantes não o percorram. É o caso da área de 

meditação projetada também à direita deste caminho. No momento, é possível chegar somente até um 

espaço de estar em formato circular, com bancos de concreto formando dois meio-círculos (FIGURA 

246), sendo interrompidos apenas pelo caminho que segue até o futuro espaço de meditação (FIGURA 

247). 
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Na edificação da FUNDEPEC - Fundo de Desenvolvimento da Pecuária do Estado de São Paulo – o 

acesso é realizado por meio de uma escada que, apesar de possuir corrimão em duas alturas, como 

determinado pela norma, este inicia-se no primeiro degrau (FIGURA 248). O guardacorpo está presente 

em toda a extensão da escada, e o piso tátil também está presente, porém, apenas no topo da escada. 

  
Figura 246 – Espaço de estar circular. Figura 247 – caminho que leva ao 

futuro espaço de meditação. 
Figura 248 – Acesso ao FUNDEPEC. 

Chegando ao espaço denominado Casa do Caboclo, na beira do Lago Preto, percebe-se que se trata de 

uma casa de taipa de pilão, com fogão de lenha, onde é possível desfrutar de café e quitutes típicos, 

fazendo referência às casas do interior paulista (FIGURA 249). 

O acesso a este ambiente é feito por meio de guia rebaixada, e origina um caminho composto por faixas 

alternadas de concreto e madeira (FIGURA 250), que não chega até a casa propriamente dita, passando 

paralelo a ela, distante uns dois metros, sem nenhuma indicação tátil ou sonora de que a Casa do 

Caboclo, de fato, encontra-se ali. De um lado do caminho, observam-se mesas e bancos confeccionados 

com troncos de árvores, próximos ao lago, e do outro lado, a casa de taipa (FIGURA 251). O ambiente 

é muito arborizado, tranquilo e agradável, mas não se apresenta acessível, pois, apesar de apresentar 

piso nivelado, não possui nenhuma sinalização tátil, as mesas não possuem área de aproximação, os 

bancos são todos fixos, e o balcão da casa do Caboclo também não possui área de aproximação, além 

de possuir uma única altura, não compatível com pessoas de baixa estatura ou em cadeira de rodas. 

   
Figura 249 – Casa do Caboclo. Figura 250 – Rampa de acesso à área 

da Casa do Caboclo. 
Figura 251 – Mesas e bancos 

confeccionados com troncos de árvores. 
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Retornando para a pista, ladeia-se o Lago Preto, à direita (FIGURA 252), mas não é possível aproximar-

se muito de sua margem, visto que a pista encontra-se em nível elevado em relação a ele, existindo um 

pequeno guardacorpo de madeira, e muita vegetação afastando o visitante do lago (FIGURA 253). 

Em apenas uma das margens a aproximação é possível, onde há uma mureta de concreto baixa com 

uma tela aramada inclinada em direção ao interior do lago, permitindo a aproximação dos visitantes para 

observar os peixes ali existentes (FIGURA 254). Não há nenhum atrativo que não seja visual nem 

sinalização explicativa do que é oferecido no local. 

   
Figura 252 – Lago Preto. Figura 253 – Guardacorpo e 

vegetação ao redor do Lago Preto. 
Figura 254 – Mureta que permite 
aproximação do Lago Preto. 

Prossegue-se o percurso em direção à Arena, mas percebe-se uma movimentação intensa de pessoas 

vinda do lado esquerdo, e segue-se em sua direção, chegando a um caminho repleto de mesas e 

cadeiras espalhadas ao longo do percurso (FIGURA 255). Trata-se do Café Orgânico, localizado em 

frente ao Galpão do Produtor Orgânico, onde acontecia uma Feira Orgânica e havia intenso movimento 

de pessoas (FIGURA 256). O Café e a Feira ocorrem todas as terças, sábados e domingos, das sete 

horas da manhã ao meio-dia. 

                     
Figura 255 – Mesas e cadeiras dispersas pelo caminho. Figura 256 – Feira Orgânica no Galpão do Produtor Orgânico. 

Retornando ao caminho, vira-se à direita ao observar um estacionamento e outra entrada do parque à 

esquerda, observando imediatamente a Arena Central (FIGURA 257). Chegando nela, segue-se à direita, 

ladeando-se um parque de diversões infantil que se encontra fora da pista, com pavimentação em 

pedriscos, e acesso facilitado pela interrupção da guia (FIGURA 258). 
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Figura 257 – Arena Central. Figura 258 – Acesso ao parque de diversões. 

A Arena Central é um espaço muito amplo, totalmente aberto, cercado apenas por um guardacorpo 

composto por barras de ferro (FIGURA 259), onde ocorrem cursos de equitação, corridas e caminhadas. 

Ao seu redor há uma ampla pista cimentada, ladeada sempre por bancos de madeira com encosto 

(FIGURA 260). 

Percorrendo parte da pista ao longo da Arena, avista-se a arquibancada integrada ao edifício da 

administração do parque. Arquibancada esta que não apresenta rampas de acesso ou espaço reservado 

para pessoas em cadeiras de rodas (FIGURA 261). Além disso, ela não possui guardacorpo à frente, o 

que a torna insegura para crianças ou pessoas com déficit de equilíbrio.  

   
Figura 259 – Guardacorpo que cerca a 

Arena Central. 
Figura 260 – Caminho ao redor da 
Arena, com bancos fora do passeio. 

Figura 261 – Arquibancada da Arena 
Central. 

Ao passar por trás da edificação da administração, avista-se outro bloco de sanitários, na parte posterior 

do edifício da administração. Este possui entrada independente para homens e mulheres, com 

inexistência da guia em seu acesso, mas há placas indicativas semelhantes às do sanitário já 

mencionado (FIGURA 262).  

Passando entre duas edificações, segue-se em direção ao parquinho por um caminho estreito, entre 

meios-fios de concreto altos, com piso de concreto desenhado, imitando pedras irregulares, mas com 

trepidação quase imperceptível (FIGURA 263). Com o playground infantil do lado esquerdo e mesas de 

piquenique à direita, percebe-se interrupção da guia apenas à esquerda (FIGURA 264).  E ambos os 

lados possuem piso de terra batida, com folhas secas. O parquinho possui brinquedos tradicionais, em 
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madeira, apresentando os típicos sons de balanço e gangorra, e o espaço oposto possui tanto mesas e 

bancos de madeira, quanto de concreto e tijolos, somente as primeiras com áreas de aproximação. 

    
Figura 262 – Sanitários com entradas 
independentes – homens e mulheres. 

Figura 263 – Caminho entre parquinho 
infantil e mesas de piquenique. 

Figura 264 – Rebaixamento de guia 
para acesso ao parquinho infantil. 

Ao final desse caminho segue-se à esquerda, percorrendo um caminho retilíneo de volta à Arena. Assim 

como a maioria das pistas do parque, esta se apresenta arborizada, com piso cimentado e meios-fios 

laterais (FIGURA 265). 

Chegando à Arena, observa-se um telefone público fora do passeio, porém sem nenhuma indicação de 

sua existência, e com altura única (FIGURA 266).  

Rodeando a Arena, avista-se o Coreto e ao seu lado um caminho entre vegetação arbustiva (FIGURA 

267), que leva ao Espaço-Piquenique. No caminho, à direita são observados novamente os bancos de 

concreto com assento em madeira acompanhando a pista (FIGURA 268). 

Em frente a esse banco contínuo estão os Pavilhões de Eventos (FIGURA 269), que são delimitados por 

muretas baixas em alvenaria, e pilares metálicos que sustentam a cobertura também em estrutura 

metálica, com telhas cerâmicas. E um pouco mais à frente, à esquerda tem-se o portal de entrada para 

o Espaço-Piquenique (FIGURA 270), com a mesma configuração da entrada para a Trilha do Pau-Brasil. 

Possuindo entrada bem marcada visualmente, e meio-fio que segue para dentro do ambiente, este 

espaço apresenta aclive em seu acesso, com mudança do piso cimentado liso para um cimentado com 

ranhuras simulando pedras, como o existente no caminho entre o playground infantil e o espaço com 

mesas descrito anteriormente. 

  
Figura 265 – Caminho em direção à 

Arena. 
Figura 266 – Telefone público fora do 

passeio. 
Figura 267 – Coreto ladeado por 

vegetação arbustiva. 
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Figura 268 – Bancos contínuos 

ladeando o caminho. 
Figura 269 – Pavilhões de Eventos. Figura 270 – Portal de entrada do 

Espaço-Piquenique. 

Adentrando o espaço, percebe-se que o piso descrito está presente apenas nos primeiros metros do 

caminho, que passa a apresentar pedriscos sobre terra batida (FIGURA 271). Com essa mudança de 

pavimentação, o meio-fio também desaparece, surgindo uma guia feita com troncos de árvores, 

semelhante à Trilha do Pau-Brasil (FIGURA 272). 

Ao longo desse caminho, no lado esquerdo estão distribuídas mesas retangulares com bancos que as 

acompanham, todos fixados ao chão (FIGURA 273). Devido à configuração das mesas e bancos, e sua 

fixação no solo, pessoas em cadeiras de rodas ficam impossibilitadas de se aproximar. 

Ladeando o caminho, à direita, existem dois espaços delimitados por guardacorpos em madeira, ambos 

elevados do solo, possuindo rampas de acesso com inclinação adequada, porém com um pequeno 

desnível em sua base, o que pode dificultar a subida de uma cadeira de rodas, além de não possuir 

corrimão ou qualquer sinalização para pessoas cegas (FIGURA 274). 

O primeiro espaço é destinado à prática do xadrez (FIGURA 275), com mesas e bancos de cimento, mas 

com disposição variável, sendo que algumas apresentam quatro bancos, outras três e dois, e algumas 

não possuem banco algum, o que permite que pessoas em cadeiras de rodas possam aproximar-se da 

mesa para jogar xadrez com qualquer pessoa, em cadeira de rodas ou não.  

O segundo espaço é voltado para os praticantes do Tai Chi Chuan (FIGURA 276), possuindo apenas 

bancos nos seus limites, com o interior do espaço livre para a prática da arte marcial chinesa.  

   
Figura 271 – Mudança do piso 
cimentado com ranhuras, para 
pedriscos sobre terra batida.  

Figura 272 – Guia de troncos de 
árvores. 

Figura 273 – Mesas e bancos 
retangulares, em madeira. 
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Figura 274 – Rampas de acesso aos 

espaços delimitados. 
Figura 275 – Espaço destinado à 

prática d xadrez. 
Figura 276 – Espaço destinado à 

prática do Tai Chi Chuan. 

Saindo do espaço em questão, retornando pela mesma trilha, caminha-se em direção aos galpões, 

seguindo entre dois deles até a edificação da Associação Manga Larga Paulista, contornando-a em 

direção à Arena.  

Entre os galpões, o caminho torna-se árido, com pavimentação em asfalto, sem qualquer vegetação ou 

sombreamento por árvores, apresentando como guia a calçada cimentada que circunda os galpões 

(FIGURA 277). Ao final do caminho avista-se vegetação arbustiva e árvores, tratando-se de um trecho 

bem sombreado, ainda com pavimentação em asfalto, mas com meios-fios laterais (FIGURA 278). 

Nesta pista do parque alguns bancos de madeira estão dispostos no caminho, servindo como obstáculos 

para aqueles que não enxergam, e fazendo-os perder sua guia lateral, mesmo que por pouco tempo 

(FIGURA 279). Já no caminho que circunda a Arena, os bancos estão dispostos como na maior parte do 

parque, fora do passeio, apresentando-se inacessíveis para pessoas em cadeiras de rodas, por estarem 

num nível acima do caminho, e ainda não identificáveis pelas pessoas que não enxergam, por não 

possuírem nenhum tipo de indicação ou interrupção da guia (FIGURA 280). 

Visando conhecer o Pombal, segue-se à direita, e depara-se com uma grande barraca para 

comercialização de cocos no passeio (FIGURA 281), diminuindo o passeio, interrompendo a guia lateral, 

e tornando-se um obstáculo para as pessoas cegas. 

Antes do Pombal, avista-se uma espécie de praça ao redor de uma frondosa árvore. Para o acesso a 

esse espaço há interrupção da guia e o piso é nivelado através de uma suave rampa, porém há um 

pequeno poste de ferro no meio do caminho (FIGURA 282), que comporta-se como um obstáculo 

perigoso para pessoas que não enxergam, que se não detectarem-no com sua bengala, podem se 

machucar. 
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Figura 277 – Caminho entre Galpões. Figura 278 – Caminho arborizado e 

fresco. 
Figura 279 – Bancos de madeira no 

caminho. 

   
Figura 280 – Ilhas com bancos ao 

longo do passeio. 
Figura 281 – Barraca de cocos no 

caminho. 
Figura 282 – Poste de ferro na entrada 

de um espaço de estar.

Neste espaço, o piso é diferenciado, uma espécie de mosaico de tijolos, com rejunte de cimento, mas 

seu assentamento bem feito não possibilita trepidação considerável. O caminho não possui guia lateral, 

e o gradil instalado impede que a diferença do piso para a grama possa ser utilizada como tal, visto que 

a bengala longa pode enganchar na grade. 

Ao redor da árvore que gerou este ambiente há um banco de concreto semelhante aos que 

acompanhavam alguns caminhos citados anteriormente (FIGURA 283). 

Na saída, dois pequenos postes de ferro interligados por uma corrente impedem a entrada de pessoas 

em cadeira de rodas, ou até mesmo carrinhos de crianças ou de bebês, e ainda são obstáculos para 

pessoas cegas (FIGURA 284). 

                    
Figura 283 – Banco de concreto ao redor 

de uma árvore frondosa. 
Figura 284 – Postes de ferro como 

obstáculos à passagem. 
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Passando por trás do Pombal, retorna-se à Arena, circundando-a em direção à saída do parque. Neste 

trecho final da visita é observado um último espaço, próximo à entrada do parque, à direita. Trata-se de 

outro tanque de carpas (FIGURA 285), semelhante ao primeiro espaço percorrido no passeio, que 

apresenta bancos fora do passeio, caminho estreito, com piso de blocos intertravados, e guardacorpo 

em ferro, porém este ambiente apresenta um meio-fio ladeando a mureta-base do guardacorpo, servindo 

como guia. 

Esse espaço é destinado à contemplação (FIGURA 286), e os atrativos não são somente visuais, pois é 

possível escutar o som de uma cascata de água, responsável pelo deslocamento contínuo de água do 

tanque superior para o inferior (FIGURA 287). 

    
Figura 285 – Tanque de Carpas 

menor. 
Figura 286 – Paisagem composta 
pelos dois Tanques de Carpas. 

Figura 287 – Cascata de água 
presente no Tanque de Carpas menor. 

Saindo deste ambiente, retoma-se o caminho asfaltado e arborizado (FIGURA 288) que leva até a 

entrada principal do parque (FIGURA 289). Este espaço, como mencionado anteriormente, é muito 

amplo, e sem nenhuma sinalização, o que dificulta o deslocamento e principalmente a orientação das 

pessoas com deficiência visual. 

                       
Figura 288 – Caminho arborizado 
próximo à entrada do parque. 

Figura 289 – Entrada principal do parque. 

Ao final desta visita técnica de reconhecimento, destaca-se a atratividade do parque, pela grande 

quantidade de atividades e espaços que proporciona ao visitante. Assim como os parques anteriores, 

este apresenta guias laterais em quase todos os espaços e caminhos, porém diferencia-se do Ibirapuera 
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e da Aclimação por ter quase todos os acessos com guias rebaixadas, podendo ser facilmente 

percebidos por pessoas cegas. Já os bancos, lixeiras e telefones públicos passariam despercebidos, 

pois, diferentemente dos acessos a espaços e caminhos, estes não se encontram com guia rebaixada 

ou qualquer tipo de indicação de sua existência. 

4.3.4. Parque Villa-Lobos 

O Parque Villa-Lobos localiza-se no Alto de Pinheiros, delimitado pelas avenidas Professor Fonseca 

Rodrigues, Queiroz Filho, Arruda Botelho, e pelas ruas General Furtado do Nascimento e Roberto Caldas 

Kerr. O parque começou a ser implantado em 1989, passando por diversas modificações no projeto 

original, chegando ao que se conhece atualmente (PARQUE VILLA-LOBOS, 2013).  

Segundo informações contidas no site do parque, são 732.000 m², que oferecem oportunidade de lazer 

para o usuário que deseja relaxar, caminhar, praticar esportes, fazer piquenique e se divertir com 

segurança. O parque possui quatro entradas, e funciona diariamente das 5h30 às 19h. 

Composto por ciclovia, pistas de caminhada e corrida, trilhas, quadras de tênis, vôlei, futsal, basquete e 

tabelas de street basketball (basquete de rua), campos de futebol – terra, areia e grama, parquinhos 

infantis, aparelhos de ginástica, áreas de estar, lanchonete, sanitários e estacionamentos. O parque 

apresenta, ainda, atividades e espaços diferenciados, como anfiteatro, Orquidário Ruth Cardoso, Circuito 

das Árvores (passarela suspensa no nível das copas das árvores), Praça dos Pássaros, Ouvillas (espaço 

com espreguiçadeiras e bancos rodeados por caixas de som que tocam obras do maestro e compositor 

brasileiro Heitor Villa-Lobos) e quiosques para piquenique. Ainda há a possibilidade de alugar bicicletas, 

patins e skate.  

Grande área do parque é formada por bosques, jardins e gramados, possibilitando o lazer ao ar livre. 

São 35 mil árvores com uma diversidade de mais de 150 espécies, incluindo vegetação nativa, em sua 

maioria frutífera, que atraem grande variedade de aves (PARQUE VILLA-LOBOS, 2013). 

O parque é conhecido por ser um dos primeiros da cidade a ser adequado à acessibilidade, tendo, 

segundo a administração, todas as instalações adaptadas para proporcionar segurança e autonomia aos 

usuários com dificuldade de locomoção. Ainda, segundo a administração do parque, alguns brinquedos 

de madeira nos parquinhos foram elaborados para garantir a acessibilidade, como uma caixa de areia e 

uma casinha na montanha, que permitem acesso às pessoas em cadeiras de rodas. A grande área plana 

e os caminhos praticamente nivelados do parque também facilitam o deslocamento de todos (PARQUE 

VILLA-LOBOS, 2013). 
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O walkthrough foi realizado a partir do roteiro determinado previamente (FIGURA 290), iniciando-se pela 

entrada principal do parque e seguindo para a porção mais arborizada do parque, à esquerda, 

percorrendo a maior parte do parque, retornando pela parte mais árida e repleta de edificações. 

 
Figura 290 - Percurso do walkthrough realizado no Parque Villa-Lobos – em vermelho. 

Ainda na parte externa do parque, à esquerda da entrada principal, são observadas vagas acessíveis, 

de acordo com a norma, com dimensões adequadas, sinalização horizontal e vertical, além de rampas 

de acesso à calçada (FIGURA 291). Seguindo rumo ao parque depara-se com uma imensa entrada, um 

espaço muito amplo e árido, com piso cimentado, sem qualquer vegetação, onde pode-se avistar ao 

longe o enorme letreiro do parque (FIGURA 292). 

Como no parque existem apenas duas lanchonetes e não são permitidos vendedores ambulantes, as 

entradas concentram barracas fixas para venda de bebidas e comidas. Nessa entrada principal estão, à 

direita, as barracas-lanchonetes, e à esquerda, a estrutura para aluguel de bicicletas e triciclos, o que 

torna o espaço confuso, pela quantidade de pessoas (FIGURA 293) e grandes filas que se formam pelo 

caminho (FIGURA 294). 

Passando pela marquise de entrada, a imensidão continua, com piso cimentado e ausência de árvores, 

sem qualquer referência, com um agravante, o grande número de bicicletas e triciclos cruzando o 
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caminho (FIGURA 295). Trata-se do trecho onde a ciclovia torna-se ciclofaixa, apresentando uma singela 

demarcação no piso de cor diferenciada, e uma faixa de pedestres para que os transeuntes atravessem 

a ciclofaixa em segurança, o que nem sempre acontece (FIGURA 296). 

  
Figura 291 – Vagas reservadas para 

pessoas com deficiência. 
Figura 292 – Entrada principal do 

parque. 
Figura 293 – Multidão de pessoas na 

entrada do parque.

   
Figura 294 – Filas nas lanchonetes 
tumultuam a entrada do parque. 

Figura 295 – Bicicletas e triciclos 
disputando espaço com pedestres. 

Figura 296 – Ciclofaixa cruzando o 
caminho dos pedestres. 

No interior do parque, aos finais de semana e feriados, é permitida apenas a entrada de crianças com 

bicicletas, os demais devem percorrer apenas a ciclovia que circula o parque. Infelizmente não é o que 

ocorre, e, apesar da barreira física colocada para impedir o acesso (FIGURA 297), muitas pessoas 

desrespeitam a norma do parque e circulam livremente em seu interior (FIGURA 298). 

Essa primeira pista do parque, transversal à entrada, é muito ampla, assemelhando-se a um grande largo 

ou praça, o que pode ser complicado para localização e orientação de quem não enxerga (FIGURA 299). 

Não há qualquer referência tátil, nem mesmo visual de destaque para aqueles com baixa visão. O 

ambiente é árido, tendo apenas palmeiras ladeando o caminho, o que não o sombreia. 
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Figura 297 – Barreira física para 
controlar o acesso de bicicletas. 

Figura 298 – Ciclistas ocupando 
local destinado aos pedestres. 

Figura 299 – Pista muito ampla 
transversal à entrada do parque. 

Um pouco deslocado da abertura na barreira física, passando despercebidos por muitos dos visitantes, 

existem placas informativas do parque (FIGURA 300), uma com seu mapa e todos os espaços, 

edificações e caminhos nele existentes, e outra com as normas e regulamentação de uso do parque. 

Ambas são importantes, mas não possuem tamanho de letra adequado, tendo difícil visualização por 

quem enxerga bem, e não possuindo qualquer tipo de recurso sonoro ou tátil. Além disso, podem tornar-

se obstáculos, visto que apenas a placa com o mapa possui piso tátil de alerta ao seu redor, a outra não 

possui qualquer sinalização. 

Apesar da imensidão do passeio, as palmeiras encontram-se sobre o mesmo, ocasionando diversas 

interrupções na guia. À frente da primeira palmeira, à esquerda, observa-se piso tátil, em formato de “L”, 

de cor amarela, contrastando com o piso (FIGURA 301). O pesquisador não conseguiu identificar sua 

função, mas supõe-se, pela presença do mesmo tipo de sinalização ao final da sequência de palmeiras 

(FIGURA 302), que seja para indicar a sequência de árvores que ali se inicia, numa tentativa de avisar 

as pessoas com deficiência visual que a guia, ali representada pela sarjeta, será interrompida por 

diversas vezes. 

   
Figura 300 – Placas informativas 

do parque. 
Figura 301 – Piso tátil de alerta 
ao redor de um canteiro. 

Figura 302 – Piso tátil de alerta em 
formato de L ao redor de uma palmeira. 

As interrupções da guia não são ocasionadas apenas pelos canteiros, pois este caminho contém bancos 

de concreto, sem contraste algum com o piso, também posicionados sobre o mesmo (FIGURA 303). Os 
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bebedouros, situados nas laterais do caminho possuem sinalização com piso tátil, altura adequada, além 

de área de aproximação (FIGURA 304), fato que se repete ao longo de todo o parque. 

                   
Figura 303 – Bancos de concreto dispostos no caminho. Figura 304 – Bebeduros fora do percurso e sinalizados. 

Na extremidade desta ampla pista observam-se alguns painéis referentes a uma breve biografia de Heitor 

Villa-Lobos e um busto seu (FIGURA 305). Os painéis contêm informações apenas visuais, com contraste 

razoável, mas letras pequenas e posição desconfortável para qualquer pessoa ler. Além disso, a 

vegetação arbustiva presente na base dos painéis dificulta a aproximação do leitor (FIGURA 306). Já o 

busto possui calçamento em sua base, permitindo a aproximação e o toque, apesar de encontrar-se em 

altura inadequada para contemplação das pessoas de baixa estatura, crianças ou pessoas em cadeira 

de rodas. 

                    
Figura 305 – Painéis e busto de Heitor Villa-Lobos. Figura 306 – Painéis com vegetação 

arbustiva em sua base. 

Neste momento, ouve-se alguns sons diferentes, e percebe-se a presença do Memorial Villa-Lobos 

(FIGURA 307), um espaço voltado para a música, contendo mais painéis, dessa vez sobre a formação 

do maestro, e um enorme painel com imagem de um coral, onde o visitante pode colocar seu rosto em 

um dos orifícios e tirar fotografias simulando cantar no coral de Heitor Villa-Lobos (FIGURA 308). Este 

painel se encontra acessível para pessoas em cadeira de rodas, pois possui uma rampa de acesso ao 

cenário, e os espaços para encaixe da cabeça possuem diversas alturas. 
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O memorial é interativo e apresenta ainda duas estações com instrumentos de percussão diferentes, 

populares, feitos com latão, ferro, correntes e base em madeira (FIGURAS 309 e 310). Este espaço 

torna-se muito atrativo para as pessoas com deficiência visual pela emissão de sons, e, caso tivesse 

uma reprodução constante, poderia servir como uma referência auditiva para eles. 

Para sair ou entrar neste ambiente, atravessa-se uma grelha para escoamento de água pluvial, esta se 

encontra de acordo com as normas por possuir hastes com pequeno espaçamento, mas apresenta falhas 

causadas pela falta de manutenção (FIGURA 311), o que pode causar acidentes com cadeiras de rodas 

ou bengalas longas. 

O parque passou por reformas em sua comunicação visual, instalando totens padronizados na entrada 

de todo espaço ou caminho. São placas verticais divididas em três partes, próximo à base está o símbolo 

do parque, logo acima o número da atração de acordo com mapa do parque, e na parte superior, o nome 

do ambiente escrito verticalmente (FIGURA 312). As cores das placas sinalizam o tipo de ambiente, 

dividindo-se em serviços, na cor azul, lazer e cultura, em rosa, e esportes, na cor amarela. Mas, 

infelizmente, algumas já se encontram desbotadas pela intensa exposição ao sol. 

   
Figura 307 – Memoria Villa-Lobos. Figura 308 – Painel simulador do coral 

de Heitor Villa-Lobos. 
Figura 309 – Instrumento de 

percussão popular. 

   
Figura 310 – Tambores. 

 
Figura 311 – Grelha danificada. 

 
Figura 312 – Placa indicativa do 

Memorial Villa-Lobos.  

Seguindo adiante, entra-se no primeiro caminho à direita, chegando até a Trilha Vai pela Sombra 

(FIGURA 313). Sua entrada é sinalizada por uma faixa de piso tátil, que dá continuidade à guia para 

quem deseja seguir pelo caminho principal. Porém, a diversidade de pisos e a má conservação de alguns 
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deles podem dificultar a percepção do piso tátil pela bengala longa (FIGURA 314), além desse tipo de 

piso tátil de alerta, com relevo esférico, não ser aceito atualmente pela norma de acessibilidade (NBR 

9050:2004), que estabelece um conjunto de relevos troncocônicos. 

A Trilha é muito arborizada, com pavimentação inicial em blocos intertravados, passando rapidamente 

para piso em pedriscos (FIGURA 315), e a delimitação do caminho se faz por troncos de árvores que 

servem como guia para pessoas que não enxergam. Algumas árvores apresentam identificação de 

espécie, mas a informação apresenta-se em tamanho reduzido e próxima ao chão, o que dificulta sua 

leitura, é até mesmo difícil encontrar tal identificação de coloração verde em meio a tanta vegetação 

(FIGURA 316). 

A Trilha se bifurca e no caminho escolhido depara-se com um espaço de estar, com algumas mesas de 

jogos em concreto, todas com quatro bancos, sem possibilidade de aproximação por pessoas em cadeira 

de rodas (FIGURA 317). A guia da Trilha simplesmente desaparece nesse momento (FIGURA 318), 

deixando um possível visitante com deficiência visual perdido, sem saber para onde ir. 

   
Figura 313 – Entrada da Trilha Vai 

Pela Sombra. 
Figura 314 – Piso tátil sinalizando o 

acesso. 
Figura 315 – Trilha Vai Pela Sombra. 

   
Figura 316 – Placa indicativa de uma 

árvore. 
Figura 317 – Espaços de estar com 

mesas de jogos. 
Figura 318 – Fim inesperado da guia 

lateral da Trilha. 

Esse pequeno espaço de estar, com piso de pedriscos e folhas secas, abre-se para um imenso gramado, 

a Área de Piquenique (FIGURA 319), que na verdade permite a livre apropriação pelos visitantes. Ainda 

neste gramado, aproximando-se novamente da pista principal, à direita encontra-se uma casa de barro 

denominada Casa do João-de-Barro. Trata-se de uma réplica da original, em tamanho ampliado, 

possibilitando o acesso de pessoas em seu interior (FIGURA 320). Infelizmente, a entrada é estreita, 
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impossibilitando o acesso de pessoas obesas ou em cadeira de rodas. E estas últimas não teriam nem 

como observar o interior da casa, visto que a janela também é inacessível, com altura compatível apenas 

com o de uma pessoa adulta, de estatura média, em pé. Ao lado da Casa, existem painéis informando 

as técnicas de sua construção, sem qualquer informação sonora ou tátil. 

Para acessar o gramado diretamente pela pista de caminhada, há uma placa em concreto que vence o 

vão da sarjeta permitindo às pessoas em cadeiras de rodas acessar o espaço (FIGURA 321). Esta placa, 

assim como as entradas para os caminhos, possui piso tátil de alerta sinalizando-a e dando continuidade 

à guia para as pessoas que não enxergam. 

   
Figura 319 – Área de Piquenique. 
 

Figura 320 – Casa do João-de-Barro. 
 

Figura 321 – Acesso facilitado 
ao gramado. 

Do mesmo modo, à frente de alguns bancos posicionados fora do passeio existem placas de concreto 

semelhantes com a mesma finalidade. Porém, algumas possuem obstáculos à sua frente, como totens 

informativos, dificultando a manobra de pessoas em cadeira de rodas (FIGURA 322). Outro ponto 

importante é a segurança dessas passagens, visto que são estreitas e deve-se calcular muito bem o 

espaço para utiliza-las, caso contrário a cadeira pode tombar causando acidentes. 

As lixeiras também se encontram fora do passeio, mas não possuem qualquer tipo de indicação tátil de 

sua presença, apresentando abertura frontal, o que possibilita sua utilização por pessoas de baixa 

estatura, crianças ou pessoas em cadeira de rodas (FIGURA 323), mas infelizmente sem qualquer tipo 

de informação em Braille, e a sinalização visual apresenta-se pequena, e em posição desconfortável 

para leitura. Ao lado das lixeiras é possível observar um banco que, como a maioria dos bancos deste 

parque, encontra-se fora do percurso, mas diferentemente do citado acima, não possui qualquer tipo de 

indicação ou maneira segura de uma pessoa em cadeira de rodas superar a sarjeta existente para 

acessa-lo. 

Caminhando pelo parque, é possível verificar diversos tipos de equipamentos, bancos de concreto e 

madeira, com encosto e sem encosto, com e sem possibilidade de aproximação de pessoas em cadeira 

de rodas ou carrinhos de bebê, e lixeiras também com diversidade de formas (FIGURA 324). 
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Figura 322 – Acesso ao gramado com 

obstáculo à frente. 
Figura 323 – Lixeiras fora do passeio, 

com abertura frontal. 
Figura 324 – Bancos ao longo do 

passeio, sem facilitadores de acesso. 

Seguindo o percurso pré-determinado, retorna-se alguns metros em direção à entrada do parque para 

conhecer o Espaço Ouvillas, um ambiente destinado ao descanso e à contemplação das músicas de 

Heitor Villa-Lobos. O caminho é agradável, muito arborizado, amplo, com piso cimentado e sarjetas 

laterais para coleta de águas pluviais (FIGURA 325). 

A entrada para o espaço, assim como os demais, é identificada pelo totem padrão do parque, com 

entrada sinalizada com piso tátil e pavimentação inicial em blocos intertravados (FIGURA 326), 

assumindo característica de trilha mais à frente, quando o piso passa a ser de pedriscos e surge a guia 

lateral de troncos de árvores, muito semelhante à trilha do Vai pela Sombra. 

                            
Figura 325 – Caminho arborizado e agradável. Figura 326 – Acesso ao Espaço Ouvillas, 

identificado por piso tátil de alerta. 

Ao final da trilha, como ocorre na anterior, a guia desaparece e observa-se um espaço circular gramado 

à frente. O meio-círculo da direita apresenta um morrote com cinco painéis que contam a história 

particular e profissional do maestro (FIGURA 327) e à esquerda, os limites são realizados por bancos de 

madeira com encosto, localizados na sombra (FIGURA 328), para contemplação do espaço e 

relaxamento ao som das músicas de Villa-Lobos que tocam nas caixas de som situadas nas hastes de 

madeira que limitam todo o círculo. Além dos bancos, no interior do espaço estão dispostas 

espreguiçadeiras de madeira, móveis, para utilização dos visitantes (ver Figura 328). Este ambiente 

possibilita experiências auditivas interessantes para as pessoas com ou sem deficiência visual. 
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Figura 327 – Espaço Ouvillas: morrotes em meio-círculo. Figura 328 – Bancos de madeira ao fundo; 

espreguiçadeiras móveis distribuídas pelo espaço. 

Retomando a pista principal de caminhada, percorrem-se trechos menos sombreados, à esquerda, onde 

se encontram quiosques com mesas e bancos de concreto, em meio ao gramado (FIGURA 329). Em 

certo momento, o caminho se aproxima muito da ciclovia, e consequentemente dos limites do parque. 

Nesse ponto, há uma escultura interessante, nomeada de Escultura de Calabrone, afastada, entre a pista 

e a ciclovia, apresentando-se como uma fonte, com constante esguicho de água (FIGURA 330). Caso 

estivesse em local mais silencioso, em parte mais interna do parque, poderia funcionar como referência 

auditiva, pelo constante som de água corrente. 

Ao lado de alguns bebedouros comuns existem os bebedouros para cães, dispostos da mesma forma, 

fora do passeio, sobre piso cimentado, com sinalização e indicação por piso tátil de alerta (FIGURA 331). 

Outro equipamento presente no parque é o vaporizador, também instalado sempre ao lado do caminho, 

com pavimentação e sinalização adequada (FIGURA 332). 

Os banheiros possuem sinalização semelhante às dos caminhos e espaços (FIGURA 333), possuem 

cabine de acesso externo exclusivo para pessoas com deficiência, segundo as normas de acessibilidade 

(FIGURA 334), e bebedouros acessíveis sempre próximos. 

  
Figura 329 – Pista principal de 

caminhada. 
Figura 330 – Escultura de Calabrone. Figura 331 – Bebedouro para cães, ao 

lado do comum.
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Figura 332 – Vaporizador fora do 

passeio, sinalizado. 
Figura 333 – Banheiros 

sinalizados. 
Figura 334 – Cabine externa exclusivo 

para pessoas com deficiência. 

Além dos totens indicativos de espaços e caminhos, estão distribuídos pelo parque totens com o mapa 

e as principais atrações na direção correspondente (FIGURA 335). Visualmente, é fácil se localizar pelas 

setas e informações escritas, porém é muito difícil visualizar o mapa em tamanho reduzido, e muito 

próximo ao chão, posição desconfortável para leitura. Além disso, como em todo o parque, não existe 

qualquer informação tátil ou sonora. 

Seguindo o percurso, observa-se o campo de futebol e as quadras, todos com acesso facilitado para 

pessoas em cadeira de rodas e sinalização tátil para pessoas que não enxergam (FIGURA 336).  

Os blocos intertravados que formam o piso deste parque foram instalados invertidos, com a face inferior 

voltada para cima, o que resultou num piso mais liso, com menor trepidação (FIGURA 337), pois os 

blocos apresentam cantos vivos. A face superior desses blocos apresenta chanfros em seus cantos que 

gerariam vãos em desnível quando assentados lado a lado. Esta constatação se fundamentou em testes 

realizados pela equipe do parque com pessoas em cadeiras de rodas no piso acabado com os dois tipos 

de assentamentos. 

   
Figura 335 – Totem informativo 
com mapa do parque. 

Figura 336 – Campo de futebol com 
acesso facilitado e sinalizado. 

Figura 337 – Blocos intertravados 
assentados de forma invertida. 

Apesar das diversas placas espalhadas pelo parque, onde consta informação da permissão de bicicletas 

somente na ciclovia aos finais de semana e feriados (FIGURA 338), o desrespeito é constante, inclusive 

por funcionários da empresa de aluguel desse tipo de veículo (FIGURA 339). 



 204 ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: UMA ANÁLISE DE PARQUES URBANOS 

Outro bloco de banheiros é avistado, com mesma configuração, além deste contar com dois telefones 

públicos, em alturas diversas, na sua proximidade (FIGURA 340). Os telefones apresentam-se fora do 

passeio, o que é ideal para que não conformem obstáculos aéreos para pessoas cegas, mas estes não 

possuem qualquer tipo de sinalização ou indicação, o que torna inviável a sua utilização por esse público. 

   
Figura 338 – Placa contendo 
recomendações aos ciclistas e pedestres. 

Figura 339 – Triciclo circulando pela 
pista reservada para pedestres. 

Figura 340 – Sanitário. 

Como no interior do parque existem apenas duas lanchonetes, estas não atendem à demanda, 

apresentando-se lotadas, com aglomeração de pessoas e bicicletas (FIGURA 341), visto que os ciclistas 

também a utilizam. 

Dando continuidade ao percurso, o caminho prossegue agradável, sombreado (FIGURA 342), com piso 

alternando-se entre cimentado e de bloco intertravado invertido, sem uma lógica ou razão aparente. Ao 

longo da pista, algumas entradas, como a das quadras oficiais de tênis, apresentam-se sem identificação 

ou formas seguras para vencer o vão da sarjeta, o que deixa o parque sem um padrão de acessibilidade 

(FIGURA 343). 

   
Figura 341 – Aglomeração de pessoas 
e bicicletas em frente à lanchonete. 

Figura 342 – Caminho ladeando 
as quadras. 

Figura 343 – Acesso à uma 
quadra de tênis.  

Outro problema foi identificado em um acesso para outra quadra de tênis que, apesar de estar sinalizado 

corretamente como a maioria dos caminhos e espaços deste parque (FIGURA 344), possui uma rampa 

de inclinação adequada, porém sem guia de balizamento ou corrimão (FIGURA 345), o que se torna um 

perigo para pessoas em cadeira de rodas e pessoas que não enxergam. 
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Figura 344 – Acesso facilitado e sinalizado 

à quadra de tênis. 
Figura 345 – Rampa de acesso à quadra de tênis. 

Seguindo em direção ao Circuito das Árvores, encontra-se o Parquinho da Figueira, à esquerda, com 

entrada demarcada e sinalizada (FIGURA 346), apesar dos brinquedos, todos tradicionais, encontrarem-

se espalhados pelo gramado (FIGURA 347). 

À frente, uma grande bifurcação chama a atenção (FIGURA 348), pois além do caminho se tornar muito 

amplo, foi colocado piso tátil na bifurcação, próximo ao canteiro (FIGURA 349), o que pode confundir a 

pessoa com deficiência visual, visto que ele normalmente indica caminho ou espaço, neste parque. 

Esta parte do caminho é agradável e apresenta-se sombreado, apesar de possui árvores frondosas 

somente do lado direito, sendo ladeada por um gramado à esquerda, com quiosques distribuídos pelo 

espaço (FIGURA 350). Estes quiosques possuem mesas e bancos circulares, de concreto, sob sua 

cobertura (FIGURA 351), destacando-se o fato de não possuir espaços vazios para aproximação de 

cadeiras de rodas junto às mesas. 

   
Figura 346 – Acesso facilitado e 

sinalizado ao Parquinho da Figueira. 
Figura 347 – Brinquedos espalhados 

pelo gramado. 
Figura 348 – Bifurcação ampla à 

frente. 

   
Figura 349 – Piso tátil na bifurcação, 

próximo ao canteiro. 
Figura 350 – Caminho ladeado por 
árvores frondosas e gramado amplo. 

Figura 351 – Quiosque disposto no 
gramado. 
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Chegando ao Circuito das Árvores, sua entrada é sinalizada, como as demais, e o caminho em piso de 

bloco intertravado delimitado por guias de troncos de árvores (FIGURA 352). Chegando à trilha 

propriamente dita há um portal e placas informativas, apenas visuais (FIGURA 353), com letras pequenas 

e pouco contraste, além de algumas apresentarem-se quebradas, em péssimo estado de conservação. 

A trilha se eleva suavemente, com inclinação adequada e patamares intermediários, chegando à copa 

das árvores (FIGURA 354). O corrimão apresenta-se em duas alturas, e há ainda um guardacorpo em 

tela para segurança dos visitantes. O piso, composto por tábuas de madeira, apresenta espaçamentos 

irregulares, alguns exagerados, que causam trepidação e poderiam enganchar uma bengala longa, além 

disso, falta manutenção no piso, que se encontra com falha em algumas partes (FIGURA 355). 

A falta de manutenção é observada também no corrimão, que se apresenta interrompido em certo ponto 

da subida (FIGURA 356), aparentemente cortado ou serrado por vândalos, e solto em outro (FIGURA 

357), causando insegurança na sua utilização. 

   
Figura 352 – Acesso ao Circuito das 

Árvores. 
Figura 353 – Portal com placas 

informativas. 
Figura 354 – Trilha do Circuito. 

   
Figura 355 – Espaçamentos irregulares 
e falhas entre as tábuas de madeira. 

Figura 356 – Corrimão interrompido. 
 

Figura 357 – Corrimão solto. 

Outra questão que traz insegurança na utilização do corrimão e pode deixar pessoas que não enxergam 

desorientadas, é a interrupção proposital do corrimão em dois pontos, quando a passarela alarga-se para 

contemplação das árvores e do canto dos pássaros (FIGURA 358), e ao final da trilha (FIGURA 359).  

Ao longo da passarela são observadas pequenas placas, com pouco contraste com o plano de fundo, 

por apresentarem-se verdes, em meio à vegetação (FIGURA 360). Essas placas não possuem grande 
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visibilidade, além de possuírem letras pequenas e sem muito contraste. Não há qualquer indicação ou 

identificação sonora ou tátil em todo o percurso. 

  
Figura 358 – Chegada ao patamar 

intermediário. 
Figura 359 – Final da trilha. Figura 360 – Placa informando 

espécie da árvore. 

Para voltar à pista de caminhada é necessário retornar pelo mesmo caminho, descendo a passarela. De 

volta ao roteiro, segue-se rumo à parte mais árida do parque. Nesse momento, depara-se com mais uma 

bifurcação do mesmo estilo da anteriormente citada, com piso de alerta na junção dos dois caminhos 

(FIGURA 361). Um pouco mais à frente outra falha de manutenção, um dos troncos de madeira que 

funcionam como guia na trilha Vai pela Sombra está solto e fora de sua posição original (FIGURA 362). 

                   
Figura 361 – Bifurcação com piso tátil de alerta. Figura 362 – Guia lateral deslocada (tronco de árvore). 

Tendo em vista a dimensão do parque e a intensão de percorrer a sua maior extensão possível, 

atravessa-se um gramado em direção à Ilha Musical (FIGURA 363). Deste gramado é possível perceber 

a imensidão do parque, e principalmente sua aridez. Há uma grande extensão de gramados com poucas 

árvores. 

 
Figura 363 – Ilha Musical avistada à partir do gramado em frente. 
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Chegando ao caminho cimentado que rodeia a Ilha, depara-se com inúmeros skatistas e patinadores que 

aproveitam a amplitude do caminho, sua pavimentação, e a pouca quantidade de pessoas caminhando, 

devido à falta de sombreamento (FIGURA 364). Quando este caminho se encontra com outros dois, a 

amplitude do espaço impressiona, e não há qualquer referência, deixando até os videntes desorientados 

(FIGURA 365). 

A Ilha Musical é um espaço circular muito amplo, gramado, com poucas árvores, voltado à livre 

apropriação, rodeado pela pista acima mencionada (FIGURA 366). O espaço não é muito utilizado, e as 

poucas pessoas vistas encontram-se embaixo de raras árvores (FIGURA 367).  

Prosseguindo o percurso, segue-se em direção às edificações do parque. O caminho que leva até o 

Mirante é marcado por sua presença, ao fundo, como uma referência visual (FIGURA 368). A pista é 

cimentada, muito árida, apresentando-se ladeada apenas por áreas gramadas. Um pouco mais à frente, 

à esquerda, encontra-se a segunda lanchonete do parque, um trailer fixo, com entrada identificada, como 

as demais, e algumas mesas fixas, de altura única, mas com área de aproximação e possibilidade de 

uma pessoa em cadeira de rodas utilizá-la (FIGURA 369). 

   
Figura 364 – Skatistas e patinadores 
utilizando o amplo caminho pavimentado. 

Figura 365 – Amplo encontro de 
três caminhos. 

Figura 366 – Ilha Musical. 

   
Figura 367 – Pessoas embaixo da 
única árvore existente na Ilha Musical. 

Figura 368 – Caminho que 
leva até o Mirante. 

Figura 369 – Acesso à lanchonete. 

Mais à frente, observa-se outro bloco de sanitários (FIGURA 370), semelhante aos demais, destacando-

se na paisagem pela cor, com identificação de piso tátil na entrada, sinalização destacada, cabine externa 

para pessoas com deficiência, e bebedouro acessível ao lado da porta do banheiro. 
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Na mesma pista de caminhada, à direita, perde-se o padrão dos pisos táteis indicarem caminhos ou 

espaços, sempre mantendo a guia na pista principal de caminhada. O caminho ali existente, que leva ao 

parquinho infantil, não apresenta qualquer indicação tátil, mantendo o mesmo piso cimentado da pista 

de caminhada (FIGURA 371). 

                     
Figura 370 – Sanitários. Figura 371 – Encontro entre caminhos sem 

sinalização por piso tátil. 

No playground existem dois brinquedos que se destacam pela acessibilidade: uma caixa de areia 

suspensa, com área de aproximação, onde a criança em cadeira de rodas pode brincar com as demais 

que estiverem no tanque de areia (FIGURA 372); e a Casinha da Montanha, que possui rampa de acesso, 

possibilitando que a cadeira de rodas chegue até a casa de madeira localizada sobre um morrote 

gramado (FIGURA 373). Este último é muito utilizado por crianças com bicicletas, que aproveitam a 

rampa para ganhar velocidade, o que pode ser perigoso visto que é um espaço repleto de crianças. 

                    
Figura 372 – Caixa de areia acessível para 

pessoas em cadeira de rodas. 
Figura 373 – Casinha da Montanha. 

Além dos brinquedos acessíveis, existem alguns alternativos, como casa e caminho elevados que 

simulam trilhas de arvorismo, e simuladores de escalada, todos confeccionados em madeira, cordas e 

pneus (FIGURA 374). Além desses, o espaço conta com um instrumento de percussão composto por 

tubos de latão e correntes de ferro, idêntico ao existente no Memorial Villa-Lobos, observado no início 

do percurso.  
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Neste espaço, o piso é de blocos intertravados invertidos, com exceção da parte onde os brinquedos 

estão instalados. Nestes locais foram assentados pisos emborrachados de coloração contrastante com 

o restante do piso (FIGURA 375). O piso emborrachado selecionado apresenta textura semelhante ao 

do piso de alerta, o que pode funcionar como sinalizador de perigo para pessoas com bengala longa, 

apesar de não poder afirmar que tenha sido proposital.  

                    
Figura 374 – Brinquedos alternativos dispostos 

pelo parquinho. 
Figura 375 – Piso emborrachado com textura 

semelhante ao piso tátil de alerta. 

Retornando ao percurso pré-estabelecido chega-se ao Orquidário Prof.ª Ruth Cardoso, que se localiza 

abaixo no nível da pista, apresentando rampa de acesso, com corrimãos laterais e centrais, em duas 

alturas, patamar e piso tátil de alerta indicando início e término da rampa, como exigido por norma 

(FIGURA 376). Porém, a sarjeta (calha coletora de águas pluviais) existente ao longo de todos os 

caminhos do parque também está presente à frente do Orquidário, e para vencer seu vão foi construída 

uma estreita passagem em concreto, sinalizada com piso tátil, utilizada em todo o parque (FIGURA 377), 

desproporcional à entrada monumental do Orquidário. 

Continuando na pista de caminhada, esta se apresenta ampla e árida, sem quaisquer árvores que 

sombreiem o caminho, com piso cimentado, também muito utilizado por pessoas com skate e patins 

(FIGURA 378).  

  
Figura 376 – Rampa de acesso ao 

Orquidário. 
Figura 377 – Placa de cimento 

vencendo a sarjeta no acesso ao 
Orquidário. 

Figura 378 – Pista ampla e árida.
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A próxima atração do parque está à esquerda, trata-se do Espaço Canino e sua entrada também não 

está demarcada, não dando continuidade ao caminho principal, por apresentar configuração diversa, 

porém sem nada que faça uma pessoa que não enxerga percebe-la (FIGURA 379). 

O caminho até o espaço propriamente dito é demarcado por guias laterais compostas por troncos de 

árvores, e o piso é de pedriscos um pouco maiores dos usuais (FIGURA 380), são pequenas britas em 

quantidade razoável, que desequilibra até pessoas com equilíbrio dito normal, pois o pé afunda ao 

caminhar. O Espaço Canino é um ambiente gramado, com trechos em terra batida, totalmente cercado, 

onde os cães podem correr livremente em seu interior (FIGURA 381). 

   
Figura 379 – Acesso ao Espaço 

Canino. 
Figura 380 – Piso em pedriscos. Figura 381 – Caminho que ladeia o 

Espaço Canino. 

Retorna-se ao caminho principal e ao final dele depara-se com a imensa pista inicial do parque, 

transversal à entrada principal (FIGURA 382). Esta pista encerra-se, à esquerda, no Anfiteatro - ambiente 

elevado que apresenta escada e rampa para acesso, seguindo a norma de acessibilidade (FIGURA 383). 

Apesar da parte superior do anfiteatro ser acessível e possibilitar que uma pessoa em cadeira de rodas 

assista ao espetáculo, não há qualquer maneira segura desta pessoa acessar o palco, ou a parte mais 

baixa da arquibancada (FIGURA 384). Os largos degraus que funcionam como assento da arquibancada 

são subdivididos em degraus menores, com piso e espelho mais confortáveis e localizados em alguns 

pontos, mas nem todos possuem corrimão para auxiliar idosos ou pessoas com mobilidade reduzida 

(FIGURA 385). 

Surge a necessidade de reafirmar as dimensões monumentais deste parque e de seus caminhos. A pista 

inicial apresenta-se como uma imensa alameda, ladeada por palmeiras, sem qualquer referência de 

orientação ou localização (FIGURA 386), e o piso cimentado em péssimo estado de conservação tem 

muitas rachaduras e pequenos desníveis (FIGURA 387). 
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Figura 382 – Pista inicial ao fundo, 
transversal à entrada principal do parque. 

Figura 383 – Anfiteatro. Figura 384 – Arquibancada do Anfiteatro, 
com palco inferior-central. 

   
Figura 385 – Escada com corrimão 
para acesso ao palco inferior-central. 

Figura 386 – Pista inicial 
transversal à entrada principal. 

Figura 387 – Piso cimentado em 
péssimo estado. 

Na reta final do percurso, observa-se, à esquerda, quadras de basquete de rua, que tem o tamanho de 

metade de uma quadra oficial, composta por apenas uma cesta (FIGURA 388). Este espaço é cercado, 

possuindo somente pequenas interrupções para acesso, sem qualquer demarcação ou sinalização 

(FIGURA 389). 

                   
Figura 388 – Quadras de basquete de rua. Figura 389 – Acesso às quadras de basquete de rua. 

O percurso é finalizado na entrada principal do parque, novamente sendo necessário destacar a 

aglomeração de pessoas e a disputa de pedestres e ciclistas pelo espaço, onde estes últimos 

desrespeitam a faixa de pedestres que corta a ciclofaixa (FIGURA 390). 

Outro ponto fundamental é a monumentalidade deste acesso, um espaço totalmente árido, com piso 

cimentado, liso, sem qualquer referência tátil (FIGURA 391).  
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Figura 390 – Faixa de pedestres desrespeitada 

pelos ciclistas. 
Figura 391 – Entrada monumental do parque. 

Esta visita técnica de reconhecimento permitiu verificar que o parque, considerado acessível pelos 

gestores, não se apresenta acessível para todos. Sua acessibilidade para pessoas em cadeira de rodas 

é considerável, apresentando apenas algumas falhas de manutenção, falta de guias de balizamento em 

alguns locais e caminhos estreitos para vencer a sarjeta. Mas para pessoas com deficiência visual, o 

parque não apresenta soluções adequadas. Apesar de possuir piso tátil, são pontos isolados espalhados 

pelo parque, e há a falta de uma padronização em questões como sinalização de caminhos e espaços, 

além da dificuldade de conviver com a sarjeta (calhas de águas pluviais). 

Os totens de sinalização e indicação dos espaços são interessantes por possuírem uma padronização 

de cor diferente por categoria, sendo um ótimo aliado aos que enxergam bem, mas as informações 

apresentam-se somente visuais, e muitas possuem tamanho reduzido e pouco contraste. 

O Parque Villa-Lobos possui caminhos muito amplos, alguns monumentais, sem qualquer referência tátil 

ou sonora, sendo difícil identificar inclusive referências visuais para se orientar e localizar no espaço. 

Além disso, essas pistas largas de piso cimentado atraem muitos skatistas e patinadores, deixando o 

espaço inseguro para caminhada de pedestres comuns e de pessoas com deficiência. 

4.4. Passeios Acompanhados 

4.4.1. Descrição dos Passeios 

Todos os passeios foram realizados em dias ensolarados e sem nuvens, sempre aos sábados ou 

domingos. O pesquisador se encontrou com os participantes na estação de metrô mais próxima, 

seguindo juntos, de ônibus, até o parque, com exceção do participante com baixa visão que chegou 

sozinho ao Parque do Ibirapuera e seguiu de lá para o Parque da Água Branca, de ônibus, acompanhado 

do pesquisador e do fotógrafo. 
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Os participantes cegos foram guiados até a entrada do parque, seguindo sozinhos à partir daí, já o 

participante com baixa visão deslocou-se sozinho todo o tempo, mas todos receberam orientações 

verbais do pesquisador, que interferia somente em situações de risco. 

O roteiro do percurso foi previamente definido pelo pesquisador, mas no momento do passeio os 

participantes tinham a liberdade de segui-lo ou não, mantendo caminhos, atividades e ambientes 

considerados essenciais para a pesquisa. Dessa forma, os dois primeiros participantes seguiram 

basicamente o roteiro pré-definido, realizando pequenas alterações no trajeto de acordo com suas 

percepções dos caminhos, e o Participante 03 realizou percurso seguindo seus próprios interesses nos 

parques do Ibirapuera e da Água Branca, onde tinha maior domínio, seguindo roteiro definido pelo 

pesquisador no Parque Villa-Lobos. 

O Participante 04 teve um passeio diferenciado, tendo acesso a um mapa tátil do Parque da Aclimação 

no início do percurso, e podendo recorrer à ele sempre que achasse necessário. O percurso realizado 

baseou-se nesse reconhecimento tátil, onde o participante definiu seu objetivo final e os caminhos e 

ambientes que lhe atraíam ao longo do passeio. Além disso, todo o percurso deste participante foi 

acompanhado pela Prof.ª Dr.ª em Psicologia e Educação Eliana Maria Ormelezi, psicóloga especializada 

na área de deficiência visual, que redigiu breves considerações sobre o passeio (ANEXO A). 

A seguir, pode ser conferido um quadro comparativo entre os participantes (QUADRO 6) com suas 

características principais, bem como os parques visitados, data, horário, duração e clima durante os 

passeios, e o conhecimento prévio ou não do parque. 

(continua) 

QUADRO COMPARATIVO – PASSEIO ACOMPANHADOS 

 Grau de 
Deficiência/ 
Tempo da 
Perda 

Idade  Peculiaridades Parque Data - 
Dia da 
semana 

Clima / 
Temperatura 

Horário Início 
– Término 
[DURAÇÃO] 

Como 
chegou ao 
parque 

Conhecia 
o parque? 

PA
R
TI

C
IP

A
N
TE

 0
1 

Cegueira com 
percepção de 
luz em um dos 
olhos / 
Congênito 

71 
anos 

Reabilitação 
completa com 
curso de 
orientação e 
mobilidade 

Ibirapuera 
01/09/2013 
- Domingo 

Sol / 30ºC 
10:30 – 13:45 

[3:15] 

Metrô 
(sozinho) / 
Ônibus (com 
pesquisador) 

Sim 

Aclimação 
26/05/2013 
- Domingo 

Sol / 21ºC 
11:00 – 13:30 

[2:30] 

Metrô 
(sozinho) / 
Ônibus (com 
pesquisador) 

Não 

Villa-Lobos 
25/08/2013 
- Domingo 

Sol / 30ºC 
10:40 – 13:15 

[2:35] 

Metrô 
(sozinho) / 
Ônibus (com 
pesquisador) 

Não 
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(conclusão) 

 Grau de 
Deficiência/ 
Tempo da 
Perda 

Idade  Peculiaridades Parque Data - 
Dia da 
semana 

Clima / 
Temperatura 

Horário Início 
– Término 
[DURAÇÃO] 

Como 
chegou ao 
parque 

Conhecia 
o parque? 

PA
R
TI

C
IP

A
N
TE

 0
2 

Cegueira com 
percepção de 
luz / 02 anos 

49 
anos 

Arquiteto / Não 
realizou curso de 
orientação e 
mobilidade 

Ibirapuera 
08/06/2013 
– Sábado 

Sol / 29ºC 
14:45 – 17:50 

[3:05] 

Metrô 
(sozinho) / 
Ônibus (com 
pesquisador) 

Sim 

Água 
Branca 

09/06/2013 
– Domingo 

Sol / 29ºC 
11:00 – 15:00 

[4:00] 

Metrô 
(sozinho) / 
Ônibus (com 
pesquisador) 

Sim 

Villa-Lobos 
06/07/2013 
- Sábado 

Sol                 
25º a 28ºC 

11:00 – 14:35 
[3:35] 

Metrô 
(sozinho) / 
Ônibus (com 
pesquisador) 

Não 

PA
R
TI

C
IP

A
N
TE

 0
3 

Baixa Visão - 
visão periférica 
/ 41 anos 

53 
anos 

Não recebeu 
auxílio de 
nenhuma 
instituição 
especializada 

Ibirapuera 
08/09/2013 
– Domingo 

Sol /29ºC 
10:20 – 12:10 

[1:50] 
Sozinho até o 
parque 

Sim 

Água 
Branca 

08/09/2013 
– Domingo 

Sol / 29ºC 
13:50 – 16:10 

[2:20] 
Ônibus (com 
pesquisador) 

Sim 

Villa-Lobos 
15/09/2013 
– Domingo 

Sol / 30ºC 
11:30 – 14:30 

[3:00] 

Metrô 
(sozinho) / 
Ônibus (com 
pesquisador) 

Não 

PA
R
TI

C
IP

A
N
TE

 0
4 

Cegueira / 57 
anos 

62 
anos 

Não possui 
percepção de luz 

Aclimação 
30/11/2013 
- Sábado 

Sol / 21ºC 
10:00 – 11:20 

[1:20] 

Metrô 
(sozinho) / 
Ônibus (com 
pesquisador) 

Não 

Quadro 6 – Características principais dos participantes e seus passeios. 

Os pontos mais relevantes no que tange a acessibilidade do parque para as pessoas com deficiência 

visual, sua orientação e deslocamento, bem como as sensações provocadas no participante são 

descritos a seguir. 

4.4.1.1. Participante 01: Pessoa com cegueira congênita 

Passeio pela Cidade 

O pesquisador acompanhou o participante no trajeto de sua casa até um ponto de ônibus, local conhecido 

e percurso feito semanalmente. No caminho, o pesquisador apenas observou os movimentos do 

participante, que estava familiarizado com o espaço, demonstrando total conhecimento do local, 
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mencionando inclusive os nomes das ruas por onde passava, guiando-se sempre pelos limites das 

edificações. 

As edificações existentes também eram conhecidas, e o participante identificava quando passava em 

frente a edifícios residenciais, bares e restaurantes, e até uma sapataria, pelo cheiro de couro percebido 

em frente à mesma. A escola também foi identificada, e o tumulto gerado pela saída das crianças 

atrapalhou o deslocamento do participante. 

Em certos pontos, ele preferiu caminhar pela rua para evitar os diversos desníveis e degraus existentes 

na calçada. Além disso, os inúmeros buracos e irregularidades causam desequilíbrios e fazem com que 

a bengala entrasse nas rachaduras da pavimentação. Outro tipo de local onde a bengala se prendeu foi 

em gradis de portões de garagens localizados nos limites dos terrenos, visto que o participante utiliza 

esses limites como guia. 

Algumas esquinas percorridas não possuíam rebaixamento de meio-fio, sendo facilmente detectadas 

pelo participante por um conjunto de percepções, através de sombra sonora, o término dos espaços 

edificados, o ruído dos veículos, o movimento das pessoas nas calçadas, e até mesmo as correntes de 

ar. Para atravessar as vias tranquilas, o participante esperava o silêncio total e seguia por conta própria, 

mas nas vias mais movimentadas, afirmou sempre aguardar o auxílio de algum vidente. 

Durante o percurso, foram identificados inúmeros obstáculos, alguns fixos, como estruturas de pontos 

de ônibus e postes no meio da calçada, deixando espaços estreitos para passagem, outros móveis, como 

caçambas de entulhos, vasos de plantas e até churrasqueira na calçada de um bar. Mas os obstáculos 

aéreos foram os que ofereceram maior perigo, como as lixeiras suspensas presas aos postes e os 

telefones públicos, sem sinalização. 

Essa parte do passeio possibilitou ao pesquisador perceber como o participante se orienta, o que utiliza 

como referência e quais os maiores obstáculos para o seu deslocamento. Tudo isso considerando um 

percurso com o qual está familiarizado. 

Passeio Acompanhado pelo Parque do Ibirapuera 

O passeio acompanhado pelo Parque do Ibirapuera do Participante 01 teve início pelos portões 03 e 04, 

seguindo o percurso final apresentado a seguir (FIGURA 392). 
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Figura 392 – Percurso realizado pelo Participante 01 no Parque do Ibirapuera – em vermelho. 

O participante se desorientou logo no início do percurso, demonstrando não saber onde estaria a avenida 

e para onde seria a parte mais adensada do parque, sem saber ao certo o porquê dessa desorientação. 

Percebeu-se também essa desorientação quando não havia referência alguma, seja tátil ou sonora, como 

debaixo da marquise, e ainda ao percorrer o interior do parque e retomar a pista de caminhada principal, 

quando o participante confundiu-se com a localização e direção da ciclofaixa existente. 

Pesquisador: Se você for pra lá você encontra a ciclofaixa. 

Participante 01: Não era cá desse lado? Não era desse lado a ciclofaixa? É lá? 
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Pesquisador: É porque a gente estava no outro sentido, a gente estava lá no início do 
parque, como se tivesse vindo da frente aí pra trás.  

Participante 01: Ah... [...] Aí era na esquerda, agora como tá voltando é na direita. 

Durante quase todo o percurso existiam guias de balizamento auxiliando o deslocamento, seja por 

diferença entre a pavimentação cimentada e a terra ou grama ao lado (FIGURA 393), seja por troncos 

de madeira (FIGURA 394), ou por elementos de concreto, em diversas alturas (FIGURAS 395 e 396). 

    
Figura 393 – Guia: diferença 

entre pavimentação 
cimentada e terra. 

Figura 394 – Guia: 
troncos de madeira. 

Figura 395 – Guia 
baixa em concreto. 

Figura 396 – Guia alta em 
concreto. 

Apesar da pista de caminhada principal ter guia lateral rebaixada nos diversos acessos a outros caminhos 

ou espaços, existem inúmeros carrinhos de vendedores ambulantes distribuídos ao longo do percurso, 

próximos à guia (FIGURA 397). Desse modo, o participante precisa se afastar constantemente de sua 

referência, e em certos momentos perde algumas entradas, além de correr risco de acidente, visto que 

na outra margem da pista está a ciclofaixa, sem qualquer barreira física separando-a da pista de 

caminhada. O percurso torna-se tenso pois o participante não consegue seguir a guia de um lado por 

causa dos carrinhos, nem aproximar-se da outra, devido à ciclofaixa, tentando permanecer na parte 

central do caminho, tarefa difícil sem qualquer referência para guia-lo (FIGURA 398). 

                 
Figura 397 – Carrinhos de vendedores 

ambulantes no caminho. 
Figura 398 – Participante 01 tentando 
permanecer ao centro do caminho. 
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Ao seguir a guia lateral, uma falha é percebida neste tipo de referência, pois somente os caminhos ou 

espaços deste lado serão identificados. Quando o participante seguia a guia da esquerda (FIGURA 399), 

percebia apenas os acessos daquele lado, não identificando bifurcações, trevos ou cruzamentos, e 

ficando perdida quando orientada a seguir para a direção oposta (FIGURA 400). 

                   
Figura 399 – Participante 01 seguindo a guia 

lateral esquerda. 
Figura 400 – Auxílio verbal do pesquisador 

para encontrar a bifurcação à direita. 

Um caminho merece destaque por apresentar-se no mapa oficial do parque, mas não possuir 

rebaixamento de guia indicando seu acesso, e não ser bem demarcado, caracterizando-se como um 

caminho que se forma naturalmente pela passagem das pessoas (FIGURA 401). Este caminho em terra 

batida e sem qualquer guia provoca insegurança e desorientação, além de possuir árvores no percurso, 

com raízes que se sobressaem, podendo causar acidentes (FIGURA 402). 

                   
Figura 401 – Caminho de terra batida, sem guias laterais. Figura 402 – Árvores no meio do caminho. 

Quando questionado sobre a referência utilizada neste caminho, o participante responde se orientar pela 

voz do pesquisador e por sua presença, o que não seria o ideal para pesquisa, mas mostra um fato 

relevante, visto que o participante desloca-se sozinho, com autonomia e independência, sem necessitar 

ser guiado ou segurar no braço de um guia vidente, o que ele mesmo pondera. 

Ué, mas o importante é que eu estou andando sozinha. Isso faz muito bem pra gente, 
entendeu? [...] Então isso aí pode marcar aí, eu estou com você, não tá sem guia, mas eu 
estou pegando uma direção, eu estou usando a minha sensibilidade, estou usando a minha... 



 220 ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: UMA ANÁLISE DE PARQUES URBANOS 

como é que se diz, tato facial, auditivo, olfativo, só não gustativo porque eu não comi nada até 
agora. (Informação verbal)75 

Em alguns momentos, ocorrem distrações e perde-se a guia, utilizando o fluxo de pessoas ou conversas 

para se direcionar, em outros não se segue a guia por opção, afirmando que não é necessário segui-la 

o tempo todo, basta saber que está presente ali, à certa distância, como segurança. 

Ué, porque não precisa toda hora. [...] Tem cego que anda assim, uma bengalada no chão e 
outra na parede, pim pum, pim pum. Não pode andar assim. Você mede a parede, aí você 
afasta dela e vai naquele espacinho. Por isso que eu faço isso, é meu modo de andar nas 
calçadas, eu não ando assim beirando a parede. Porque muitas vezes pode ter coisa no chão, 
nas paredes, aí eu meço pra ver se eu não estou muito na guia. Aí se eu medir a guia, [...] aí 
eu já vou pro meio da calçada, entendeu? [...] Por isso que você vê que eu meço, depois eu 
fico aqui por um tempo, depois de vez em quando eu vou, pra ver se eu estou muito afastada. 
(Informação verbal)76 

A pavimentação dos caminhos principais é em asfalto, com muitas imperfeições em alguns trechos, 

principalmente onde as raízes das árvores fizeram o piso trincar e soltar-se (FIGURA 403). Essas falhas 

combinadas à quase inexistência do piso tátil pelo parque fazem com que este passe despercebido pelo 

participante, sendo confundido com piso quebrado ou simples desvio de guia (FIGURA 404). 

Pesquisador: Aqui você percebeu alguma coisa diferente?  

Participante 01: Não sei [se] esse negócio tá quebrado, se é desvio de pista, se é...  

Pesquisador: É piso tátil.  

Participante 01: Que isso! É piso tátil? Isso aqui? A gente nunca acha piso tátil, minha filha, 
quando acha pensa que é qualquer coisa quebrada.  

                   
Figura 403 – Imperfeições causadas por 

raízes de árvores. 
Figura 404 – Piso tátil confundido com 

imperfeições da pavimentação.

Existem pelo parque algumas pavimentações diferenciadas, desde areia e pedriscos (FIGURA 405), que 

permitiram deslocamento sem maiores problemas, até pedras de argila expandida (FIGURA 406), que 

não foram tão acessíveis assim, proporcionando desequilíbrios. 

                                                      
75 Informação fornecida pelo Participante 01 no dia primeiro de setembro de 2013, São Paulo. 
76 Idem. 
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Nos arredores de um playground há piso de bloco intertravado emborrachado, mas este é confundido 

com piso de terra batida pelo participante, segundo ele por não ser duro e firme como o cimentado 

(FIGURA 407). O bloco intertravado comum, também existente no parque, não atrapalha o 

deslocamento, sendo apenas um pouco desconfortável por prender a bengala em suas emendas por 

diversas vezes (FIGURA 408). 

O piso em placas de concreto intercaladas com grama (FIGURA 409) foi considerado desconfortável 

pelo participante, que revelou não conseguir pisar somente nas placas, principalmente pelo seu tamanho, 

demonstrando medo em pisar no espaço entre as placas e virar ou torcer seu pé. Ainda sobre esse tipo 

de pavimentação, o participante não consegue identificar claramente a diferença dele para o gramado, 

passando a caminhar sobre a grama, sem perceber (FIGURA 410). 

   
Figura 405 – Piso em areia e pedriscos. Figura 406 – Piso em pedras de argila 

expandida. 
Figura 407 – Participante 01 tocando piso 

de bloco intertravado emborrachado. 

   
Figura 408 – Piso em blocos 

intertravados. 
Figura 409 – Piso em placas de 
concreto intercaladas com grama. 

Figura 410 – Participante 01 
caminhando pela grama acreditando 

estar sobre as placas.

Os bancos passam sempre despercebidos por localizarem-se fora do passeio e não possuírem nenhum 

tipo de identificação ou sinalização de sua existência (FIGURA 411), assim como as lixeiras. Ao longo 

do percurso encontrou-se apenas um telefone público (FIGURA 412). Este estava também fora do 

passeio, não funcionando como obstáculo ao deslocamento, mas havia rebaixamento da guia logo à sua 

frente, o que sinalizava que existia algo ali, mesmo que não estivesse claro o que seria. 
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Bocas de lobo também foram observadas, destacando-se algumas fora dos padrões exigidos por norma, 

proporcionando perigo por permitir que a bengala longa a penetre, devido ao afastamento entre suas 

hastes ser superior ao permitido. 

                   
Figura 411 – Banco passando despercebido. Figura 412 – Participante 01 encontrando rebaixamento 

de guia que leva ao telefone público. 

Quanto às sensações, o participante identificou muitos espaços sombreados por árvores, classificando-

os sempre como agradáveis (FIGURA 413). A presença de guia lateral, num caminho retilíneo também 

favorecia o conforto do participante (FIGURA 414). 

                    
Figura 413 – Caminho sombreado. Figura 414 – Caminho retilíneo com guias laterais. 

A diferença entre uma sombra edificada e uma sombra natural, de uma árvore foi identificada pelo 

participante, mas somente em casos extremos, como na marquise. Anteriormente questionado sobre tal 

diversidade o participante afirmou que “sombra é sombra, pode ser de árvore, pode ser de teto, pode ser 

de folha”, mas depois se contradisse. 

Participante 01: A gente tá embaixo da marquise, né?  

Pesquisador: Aham. Você sentiu a diferença?  

Participante 01: Senti a cobertura da sombra. E agora, essa daqui dá pra sentir que não é 
árvore.  

Pesquisador: Por que?  

Participante 01: É mais fechado. [...] o som, assim, da cobertura é mais fechado. Ao invés de 
ser ao ar livre, de sombra de árvore, ele é mais fechado. Entendeu? Ele não vai pra cima, ele 
só vai pros lados.  
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O som ecoado também facilitou a percepção e identificação da marquise. 

Pesquisador: O som também faz identificar essa marquise?  

Participante 01: Faz.  

Pesquisador: Ou é só sombra?  

Participante 01: É uma sombra que faz identificar a cobertura... A sombra, o som... [...] estando 
aqui embaixo a gente sabe que o barulho tá embaixo de uma... que está sob [sic] algo, que 
está, assim... o som fica meio ecoado, né. Não é assim aquele som livre. 

O lago não foi percebido pelo participante, que teve que ser informado de tal situação. Apesar da 

proximidade com o mesmo (FIGURA 415) não houve nenhum frescor, som, ou cheiro característico. 

Quando convidado a aproximar-se da margem, o participante titubeou por não haver nenhum aparato de 

proteção, mas acompanhou o pesquisador, percebendo um cheiro característico de peixe e a amplitude 

do espaço à sua frente (FIGURA 416). Essa amplitude também pode ser percebida quando ladeava-se 

a Praça da Paz, um amplo gramado com poucas árvores e equipamentos, utilizado para livre apropriação 

dos visitantes do parque. 

                  
Figura 415 – Caminho ladeando o lago. Figura 416 – Participante 01 aproximando-se 

da margem do lago. 

Em certo momento do percurso, o pesquisador convidou o participante a caminhar em meio ao gramado 

e à vegetação, onde não há qualquer caminho pré-definido (FIGURA 417), e surpreendeu-se com a 

alegria do participante em faze-lo, que declarou gostar desse tipo de experiência, inclusive quando as 

folhas tocam seu corpo (FIGURA 418). 

                             
Figura 417 – Participante 01 caminhando 

em meio ao gramado. 
Figura 418 – Caminho natural entre vegetação 

arbustiva que toca o pedestre.
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Por diversas vezes o participante percebeu a presença de árvores sem toca-las, através da sombra 

sonora (FIGURA 419), aproximando-se posteriormente tateá-las (FIGURA 420). 

Os sons não foram muito percebidos ou mencionados durante o percurso, sendo relevante apenas o 

som de água corrente nas proximidades da estação de tratamento da SABESP (Companhia de 

Saneamento Básico do Estado de São Paulo), e os ruídos gerados pelos skates embaixo da marquise, 

onde o participante afirmou que não o desorientavam, pelo contrário, direcionavam-no, funcionando 

como uma referência. 

Ao longo do percurso alguns sons foram abafados por outros, como quando o participante não conseguiu 

identificar parquinhos infantis ou quadras poliesportivas devido à presença de inúmeros estímulos 

sonoros distintos e simultâneos como conversas, triciclos e música. 

                   
Figura 419 – Participante 01 percebendo a 

presença da árvore ao seu lado. 
Figura 420 – Participante 01 tocando a árvore 

após percebê-la. 

O parque apresentou alguns obstáculos que merecem ser mencionados como árvores no meio do 

caminho, que tornam a passagem estreita, necessitando de atenção (FIGURA 421), e refletores de 

iluminação semienterrados no gramado (FIGURA 422). 

As colunas em meio à marquise não foram vistas como obstáculo por serem facilmente percebidas por 

sombra sonora ou pela própria bengala, mas árvores não podadas invadem o passeio funcionando como 

obstáculos aéreos, e os inúmeros carrinhos de ambulantes pela pista de caminhada tornam-se 

obstáculos móveis (FIGURAS 423 e 424), que não podem ser previstos e podem causar acidentes. 

    
Figura 421 – Árvore no meio 

do caminho. 
Figura 422 – Refletor de 
iluminação no chão. 

Figura 423 – Carrinho de 
ambulante no caminho. 

Figura 424 – Carrinho de 
ambulante como obstáculo. 
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O participante demonstrou interesse em conhecer todo e qualquer objeto ou elemento incomum, 

aproximando-se dos que fossem possíveis, como o fez com uma escultura, percorrendo-a com as mãos 

(FIGURA 425) e a bengala (FIGURA 426), e com um tronco imenso que foi tombado e transformado em 

brinquedo (FIGURA 427). 

   
Figura 425 – Participante 01 

tocando escultura. 
Figura 426 – Participante 01 
usando bengala para conhecer 
escultura. 

Figura 427 – Participante 01 conhecendo um 
tronco transformado em brinquedo. 

O Brinquedão, atração com brinquedos acessíveis, também despertou o interesse do participante. Com 

rampas de acesso com inclinação e sinalização adequada, além de corrimãos em duas alturas, a estação 

apresenta brinquedos diversificados, alguns sensoriais como o xilofone, e possui informações em Braille 

(FIGURA 428), mas infelizmente as barras para as crianças se pendurarem funcionaram como 

obstáculos aéreos para o participante (FIGURA 429). 

                   
Figura 428 – Participante 01 lendo placa em 

Braille no Brinquedão. 
Figura 429 – Barras suspensas do Brinquedão 

funcionando como obstáculos. 

Outra atração do parque é a ponte sobre o lago, que se apresentou pouco acessível, e a princípio causou 

estranheza no participante, que não encontrou corrimão que o auxiliasse na subida da escada de acesso 

(FIGURA 430), percebendo a presença de um guardacorpo a partir do terceiro degrau, o que utilizou 

como corrimão, sem maiores problemas. Os degraus vazados, por outro lado, dificultam a subida pois a 

bengala entra por diversas vezes sob os degraus (FIGURA 431). 
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Figura 430 – Participante 01 procurando o corrimão. Figura 431 – Bengala enganchando-se no 

espaçamento entre os degraus. 

Na parte central da ponte, as únicas sensações percebidas pelo participante foram um “ventinho gostoso, 

fresquinho, e o barulho do povo”. Na descida, o pesquisador precisou interferir pois há uma ribanceira 

na lateral da ponte, e o guardacorpo termina como se inicia, no terceiro degrau, fazendo com que o 

participante fique sem apoio, procurando uma guia exatamente na direção da ribanceira (FIGURAS 432 

e 433). 

                   
Figura 432 – Pesquisador evitando que o 

Participante 01 se aproximasse da ribanceira. 
Figura 433 – Participante 01 tateando a 

ribanceira com a bengala. 

O participante sempre demonstrou interesse em encontrar e utilizar os aparelhos de ginástica existentes 

no parque, mas, quando chegou ao local em que estavam, teve dificuldade em encontra-los e utiliza-los, 

necessitando de auxílio do pesquisador (FIGURA 434). Como os espaços são amplos e os aparelhos 

encontram-se distribuídos pelo ambiente sem qualquer padrão ou regularidade (FIGURA 435), estes se 

tornam obstáculos, alguns aéreos, necessitando de acompanhamento e muita atenção. 
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Figura 434 – Pesquisador auxiliando o Participante 01 

a utilizar um aparelho de ginástica. 
Figura 435 – Estação de aparelhos de ginástica. 

Por fim, o maior perigo do parque encontrou-se na ciclofaixa existente na pista principal de caminhada, 

que precisa ser atravessada por diversas vezes, seja inicialmente, para chegar até a pista (FIGURA 436), 

ou durante o passeio pelo parque, para acessar determinados espaços ou caminhos (FIGURA 437). 

Nestes momentos o participante necessitou de auxílio do pesquisador que o guiou com segurança na 

travessia. 

                  
Figura 436 – Pesquisador auxiliando o Participante 01 a 

atravessar a ciclofaixa no início do percurso. 
Figura 437 – Necessidade de atravessar a ciclofaixa à 
frente do Participante 01 para acessar Pista de Cooper. 

Questionado sobre o que mais ou menos gostou no parque, o participante afirma ter gostado dos 

aparelhos de ginástica, da ausência de relevos no parque, e do contato com a natureza, incluindo o ar 

livre, a sombra das árvores, os pássaros cantando e o cheiro do lago. Não teve nada que o desagradou, 

mas destaca que apesar de gostar muito do Parque do Ibirapuera não voltaria sozinho, apenas 

acompanhado. 

Passeio Acompanhado pelo Parque da Aclimação 

O passeio acompanhado do Participante 01 ao Parque da Aclimação teve início pelo portão da Rua 

Muniz de Sousa, que se localiza próximo à Rua Pedra Azul. O percurso realizado encontra-se na Figura 

438. 
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Figura 438 – Percurso realizado pelo Participante 01 no Parque da Aclimação – em vermelho. 

Inicialmente o participante orienta-se bem, após entrar no primeiro acesso à esquerda, percorrendo o 

caminho até a Biblioteca Temática do Meio Ambiente – Raul Boop, retornou pelo mesmo caminho, 

informando, ao retornar para a pista principal, por onde entrou no parque, apontando em direção ao 

portão (FIGURA 439). Segundo o participante é fácil se localizar quando se vai e volta pelo mesmo 

caminho. 

Porém, um pouco mais à frente opta por percorrer um espaço com equipamentos de ginástica e 

alongamento, e se desorienta um pouco ao tentar retomar o caminho principal. Afirma que a 

desorientação deve-se ao fato de ter utilizado um dos aparelhos, fazendo-o perder a noção de direção. 

Este espaço, assim como os demais espaços com estes tipos de aparelhos, oferece riscos ao 

participante, necessitando de interferência do pesquisador para evitar acidentes. O participante 

consegue utilizar os aparelhos (FIGURA 440), mas somente com auxílio, pois de início além de não 

encontra-lo facilmente, tem dificuldades em entender o equipamento e seu funcionamento. Questionado 

sobre a possibilidade de realizar esse exercício se estivesse sozinho, o participante concorda que 
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somente se tivesse informações de uso no próprio aparelho, em Braille ou áudio, e ainda, se conhecesse 

o parque suficientemente para chegar sozinho até os aparelhos. 

                  
Figura 439 – Participante 01 indicando a direção 

do portão por onde entrou. 
Figura 440 – Pesquisador auxiliando na utilização 

de um dos aparelhos de ginástica. 

Praticamente em todos os caminhos do parque percorridos pelo participante havia guias laterais em 

concreto com altura considerável funcionando como balizadores do caminho a seguir (FIGURA 441).  

Mas no caminho principal há um desnível para escoamento da água da chuva, nas laterais, e somente 

depois desse desnível encontra-se o meio-fio (FIGURA 442). Dessa forma, o participante, utiliza o 

desnível para se guiar, aproximando, de tempos em tempos, a bengala do meio-fio, como uma forma de 

segurança, e de garantir que o caminho continua com a mesma configuração. 

Canteiros elevados presentes em um dos espaços do parque também são utilizados pelo participante 

como guia, além deste tocar a vegetação, afirmando gostar da experiência de tocar plantas assim, à sua 

altura (FIGURA 443). Como guias, os canteiros deixaram um pouco a desejar por serem compostos por 

círculos que se encontram formando quinas (FIGURA 444), o que dificulta o deslocamento e confunde o 

participante, fazendo-o se afastar do canteiro e utilizar sua própria noção de direção para guiar-se. 

Nesses momentos em que o participante deixava de seguir a guia direcionava-se pelo caminhar das 

pessoas, suas vozes ou ainda pela presença do pesquisador ao seu lado (FIGURA 445), afirmando não 

necessitar do auxílio da guia todo o tempo, sendo importante apenas saber que está ao lado dela, 

tocando-a de vez em quando para garantir que continua no caminho certo. 

Em alguns momentos a guia lateral confunde o participante, como quando há bifurcações, ou quando o 

ângulo formado pela guia é muito acentuado (FIGURA 446). 
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Figura 441 – Guias laterais em 

concreto. 
Figura 442 – Guia do caminho 

principal: desnível para captação de 
águas pluviais. 

Figura 443 – Participante 01 tocando 
vegetação do canteiro elevado. 

   
Figura 444 – Participante 01 utilizando 

canteiros elevados como guia. 
Figura 445 – Participante 01 deixou de 

seguir a guia, guiando-se pela 
presença do pesquisador. 

Figura 446 – Ângulo acentuado não 
detectado pelo Participante 01. 

A pavimentação do parque é predominantemente asfáltica, apresentando pequenos trechos em 

cimentado. O participante demonstrou dificuldade em identificar a diferença deste último piso e a terra 

batida, e, quando questionado se consegue perceber a diferença entre piso de concreto e terra, o 

participante rapidamente responde que sim. Mas quando a questão é prática o resultado é um pouco 

diferente. Onde afirma ser piso cimentado, é terra (FIGURA 447), e quando informado do engano, 

justifica-se dizendo que a terra está muito batida, e quando está dessa forma realmente pode-se 

confundir com o piso cimentado.  

Outro piso que passou despercebido foi o piso tátil. Presente em apenas dois momentos, indicando 

rampas de acesso à Biblioteca e ao Quiosque, o piso tátil não foi percebido pelo participante, que 

acreditava tratar-se de defeitos do piso cimentado. Chegou, inclusive a duvidar de sua existência e 

posteriormente de sua função, afirmando que o piso deve ter sido instalado para que as pessoas não 

escorreguem na rampa (FIGURA 448).  

Em alguns caminhos é possível identificar também um piso em placas de concreto (FIGURA 449). Este 

piso é considerado ruim pelo participante, que afirma que é difícil pisar somente nas placas, e, pisar entre 

elas causa insegurança e desconforto. 
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Figura 447 – Participante 01 confundindo 
piso em terra batida com cimentado. 

Figura 448 – Piso tátil passando 
despercebido. 

Figura 449 – Piso em placas de 
concreto em meio à grama e terra. 

As entradas para os espaços e caminhos do parque apresentam-se de duas formas, algumas possuem 

interrupção de guia, como é o caso dos bolsões de estar do início do percurso (FIGURA 450), outras 

possuem meio-fio contínuo, como nos sanitários (FIGURA 451), impossibilitando sua identificação. 

Segundo o participante, caso tivesse que procurar um banheiro, provavelmente teria que perguntar para 

alguém e confiar em sua orientação, pois não há qualquer tipo de informação ou indicação acessível 

para as pessoas com deficiência visual. 

Quando é informado da presença dos sanitários ao seu lado direito, levanta a bengala para rastrear a 

entrada, mesmo que elevada, e encontra outro problema pois o gradil existente acima da guia é vazado 

e permite que a bengala se enganche nele (FIGURA 452). 

   
Figura 450 – Participante identificando 

a entrada do bolsão de estar. 
Figura 451 – Entrada para o banheiro 

sem qualquer sinalização. 
Figura 452 – Bengala enganchada no 

gradil do canteiro. 

A falta de rebaixamento da guia impede também a identificação de uma escada que dá acesso à parte 

mais alta do parque (FIGURA 453), além disso, como a escada apresenta-se recuada, o participante não 

a identifica nem mesmo com orientação do pesquisador, precisando confiar e caminhar um pouco mais 

até chegar à escada de fato. 

Ao encontra-la, outra dificuldade, é uma escada livre, como o próprio participante nomeia, uma escada 

sem corrimão e sem parede, o que causa insegurança à pessoa com deficiência visual (FIGURA 454). 

Além disso, é uma escada irregular, com alguns degraus mais estreitos e outros mais largos, o que é 

percebido pelo participante, que afirma que essa irregularidade não atrapalha para subir (FIGURA 455), 
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mas sim para descer. Durante a subida, o participante chegou a pisar em falso, por confiar em certa 

regularidade da escada e subir automaticamente, seguindo a memória muscular. Segundo ele mesmo 

informou, isso aconteceu porque estava subindo com um pé só, e não juntando os dois pés em cada 

degrau. Ao final da escada, o participante demorou para perceber que tinham realmente acabado os 

degraus, pois pela sua irregularidade durante a subida acreditou, por várias vezes, que seria o fim da 

escada, enganando-se. 

   
Figura 453 – Participante 01 

identificando acesso à escada, após 
informado pelo pesquisador. 

Figura 454 – Participante 01 
procurando corrimão, sem sucesso. 

Figura 455 – Participante 01 subindo 
escadaria com degraus irregulares 

sem maiores problemas. 

Assim como os espaços e caminhos acima citados, os bancos também não são facilmente identificáveis 

pois a guia é contínua e não há qualquer outro tipo de identificação (FIGURA 456). Dessa forma o 

participante somente conseguiu identifica-los quando estavam ocupados, através da voz das pessoas 

que neles estavam (FIGURA 457). O pesquisador pergunta ao participante como este sabe que as 

pessoas conversando estão sentadas em um banco, e ele responde que percebe pela altura que vem a 

voz dessas pessoas, sabendo que não estão em pé, nem sentadas no chão ou no meio-fio. 

                   
Figura 456 – Banco, fora do passeio, passando 

despercebido. 
Figura 457 – Participante 01 identificando um 

banco ocupado. 

O único banco facilmente identificado pelo participante foi o do bolsão de estar circular, onde o 

participante sentou-se (FIGURA 458) e elogiou a configuração do mesmo, acreditando ser um lugar 

“muito bom pra bater um papo quando vier com um grupo”. Quando questionado, informa não ter 
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problemas com o banco vazado, afirmando que a bengala, utilizada da maneira correta, identifica-o 

tranquilamente (FIGURA 459). 

                   
Figura 458 – Banco identificado pelo Participante 01. Figura 459 – Participante 01 demonstrando como o 

banco é facilmente percebido pela bengala. 

As lixeiras e os bebedouros (FIGURA 460) encontram-se fora do passeio, sem qualquer identificação ou 

sinalização que não seja visual, e não foram identificados pelo participante sem o auxílio do pesquisador. 

Ao longo do parque os captadores de águas pluviais são diferenciados, destacando-se alguns com 

configuração incomum que permitem que a bengala se enganche (FIGURA 461), devido à interrupção 

parcial existente no meio-fio lateral. 

                   
Figura 460 – Participante 01 tateando um bebedouro 

após ser informado pelo pesquisador de sua existência. 
Figura 461 – Bengala enganchada num 

captador de águas pluviais. 

As sensações percebidas dizem respeito, na maioria das vezes, à vegetação, onde o participante 

percebe ao seu redor espaços mais amplos e livres, diferenciando-os de áreas mais fechadas ou 

sombreadas por árvores. Além de diferenciar caminhos mais tranquilos e reservados, com menos 

pessoas, onde é possível sentir mais o cheiro das plantas, e o ar mais puro (FIGURA 462), dos mais 

movimentados como o principal (FIGURA 463), afirmando que nestes últimos orienta-se muito pelo 

caminhar das pessoas e por suas vozes, mas acredita ser mais fácil orientar-se nos trechos menos 

movimentados, onde é possível perceber obstáculos através da sombra sonora. 
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Figura 462 – Pista de Cooper: caminho mais 

tranquilo e reservado. 
Figura 463 – Pista de caminhada principal: 

caminho mais movimentado. 

Essa sub-habilidade sensorial é muito utilizada pelo participante, que identifica muretas (FIGURA 464) e 

árvores (FIGURA 465) à sua frente ou ao seu lado antes de toca-las com a bengala ou com seu corpo. 

Quando questionado sobre como consegue tal feito, o participante explica que se trata de Percepção 

Facial, como sua professora de orientação e mobilidade explicou quando fez o curso de mobilidade, 

seguindo com a explicação: 

O espaço vai ocupando... [...] O vácuo ocupa, fica ocupado. O espaço fica ocupado, não tá 
livre, tem obstáculo. [...] se a gente está prestando atenção percebe, mas se a gente está alheia 
vai e tum, bate no negócio. [...] Por exemplo, numa rua de pouco movimento de carro, [...] 
barulhão, [...] se tem um obstáculo na calçada, que não é [de] costume, a gente percebe 
quando está chegando. Agora quando tem [sic] barulho não tem jeito [...] a gente bate mesmo. 
[...] orelhão, se tá no silêncio, também a gente percebe aquele espaço ocupado ali, a parte de 
cima. (Informação verbal)77 

O participante destaca ainda que o barulho pode atrapalhar e dificultar essa percepção de obstáculos, 

principalmente quando o som estiver muito alto. E informa ainda que a sensação térmica auxilia na 

percepção de árvores sobre a sua cabeça, indicando locais sombreados. 

                  
Figura 464 – Participante 01 tocando mureta com 
a bengala após percebê-la por sombra sonora. 

Figura 465 – Participante 01 percebendo a 
presença da árvore antes de toca-la. 

O lago não é percebido, e a única percepção mencionada ao percorrer a pista de caminhada principal 

que o ladeia é a amplitude do espaço na sua direção (FIGURA 466). Quando informado da proximidade 

                                                      
77 Informação fornecida pelo Participante 01 em 26 de maio de 2013, São Paulo. 
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que se encontra do lago, e questionado sobre o porquê de não conseguir percebe-lo, o participante diz 

não ter barulho de água nem nada parecido, afirmando que dessa forma não tem como percebe-lo. E 

essa ausência de referência ao lago permanece no discurso do participante durante todo o caminho, 

independente da proximidade do mesmo (FIGURA 467). 

Apenas no Píer há percepção diferenciada em relação ao lago, mas a sensação é apenas de ar livre, 

sentindo o sol em sua pele (FIGURA 468). O participante reitera que não tem nem como saber que é um 

lago à sua frente pois não há barulho algum de água. 

   
Figura 466 – Participante 01 não 
percebe a presença do lago ao lado. 

Figura 467 – Caminhando muito 
próximo ao lago. 

Figura 468 – Participante 01 debruçado 
sobre o guardacorpo do píer. 

Para acessar o Píer, ocorre um fato inesperado pois o participante não percebe a escada de acesso e 

acreditando ser apenas um degrau, se desequilibra (FIGURA 469). Além disso, apresenta-se 

desorientado, acreditando estar descendo a escada que subiu para chegar ao espaço dos canteiros 

elevados e do playground. 

Participante 01: Ui! Você não falou que era escada, menina!  

Pesquisador: Mas você não percebe que é escada?  

Participante 01: Sim, mas eu pensei que era um degrau só [...] porque não tem as pistas, então 

eu pensei que era só um degrau. 

Outra percepção relevante foi verificada ao entrar no Quiosque existente no parque, onde o participante 

rapidamente percebeu que se tratava de um espaço coberto “porque o ar em cima fechou, o espaço...” 

(FIGURA 470). Para sair do ambiente encontrou dificuldades inicialmente por não entender sua 

configuração (FIGURA 471), mas após rápida explicação do pesquisador conseguiu encontrar a rampa 

por onde havia entrado, afirmando ser necessário sair por onde entrou para não se perder. Ao deixar o 

espaço orientou-se bem, sabendo para onde deveria seguir o percurso. 
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Figura 469 – Participante 01 se 
confundindo ao descer o primeiro 

degrau em direção ao Píer. 

Figura 470 – Participante 01 sob 
cobertura do Quiosque. 

Figura 471 – Participante 01 tentando 
entender os limites do espaço. 

Os parquinhos infantis não foram identificados pelo participante, que afirma que as vozes das crianças e 

o som de suas brincadeiras não pode garantir que seja um playground, visto que podem estar brincando 

em qualquer lugar. Já o barulho de meninos jogando bola foi uma pista que levou à descoberta da área 

das quadras poliesportivas e do campo de futebol. 

O Pergolado também foi identificado através do som, pela conversa das pessoas que nele estavam, junto 

ao rebaixamento da guia à sua frente. Nesse espaço foi interessante ver a curiosidade do participante 

em conhecer o espaço, visto que desconhecia o que era um pergolado. Somente a descrição por parte 

do pesquisador não foi suficiente, e, somente após tateá-lo com as mãos (FIGURA 472) e com a bengala 

(FIGURA 473), é que pôde compreendê-lo. Tendo compreendido o espaço, o participante disse perceber 

que se tratava de um ambiente com cobertura vegetal, mas acreditava que eram apenas árvores que 

faziam a cobertura, não conseguindo diferenciar a cobertura de um pergolado e a cobertura apenas de 

árvores. 

                  
Figura 472 – Participante 01 tateando a 

estrutura do Pergolado. 
Figura 473 – Utilizando a bengala para entender 

a estrutura do Pergolado. 

O som auxiliou ainda na localização do participante, que percebeu estar próximo à rua (FIGURA 474), e 

consequentemente aos limites do parque, por escutar o som de carros e moto, conseguindo inclusive 

indicar o sentido da via. 
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Em outros momentos o som não foi muito relevante, pois ao aproximar-se do Reservatório de 

Amortecimento de Água o pesquisador ouviu um suave barulho de água corrente e perguntou ao 

participante se ele percebia alguma diferença no ambiente, e o participante percebeu apenas o muro ao 

seu lado, sem mencionar qualquer barulho de água (FIGURA 475). Quando o pesquisador comenta do 

barulho e questiona o participante, este afirma que o som é muito fraco e conversando, distraído não é 

possível ouvi-lo, apenas quando para-se para prestar atenção. Questionado ainda se esse som poderia 

ser utilizado como referência para sua orientação, o participante responde rapidamente que não, 

afirmando que informaria apenas a presença de água. 

O som de água corrente também passa despercebido pelo participante em outro momento, quando, em 

um caminho mais silencioso do parque, a água brota da mureta que acompanha o caminho. 

                   
Figura 474 – Rua à esquerda do Participante 01, 

percebida pelo som dos carros. 
Figura 475 – Participante 01 citando a mureta ao seu 
lado, sem mencionar o lago ou barulho de água. 

Os cheiros percebidos no parque não foram relevantes para localização ou orientação, sendo definidos 

pelo participante como “cheiro natural das plantas”, presente em vários espaços e caminhos. 

O participante demonstrou interesse em percorrer caminhos naturais, em meio à vegetação, e sentar-se 

embaixo de árvores para sentir a natureza. Dessa forma o pesquisador orientou-o verbalmente até um 

tronco de madeira em meio às árvores, surpreendendo-se no caminho, quando ofereceu o seu braço 

para guia-lo e ele recusou, seguindo quase todo o caminho sem auxílio algum, permanecendo ao lado 

do pesquisador apenas por segurança. Em certo momento, o caminho ficou íngreme (FIGURA 476), mas 

o participante seguiu firme e confiante, chegando até o local dos bancos (FIGURA 477).  

Participante 01: Bom, aqui tá bem fresquinho, bem natural, bem vegetal, [...] o ar limpo, né, 
oxigenado. Muito legal. Fazia tempo que eu não vinha num lugar assim pra tomar ar livre. [...] 
Nossa, aqui tá bem fresquinho, bem gostoso.  

Pesquisador: O que deixa gostoso assim pra você?  

Participante 01: O ar livre, o espaço, não o silêncio, porque o silêncio... tá lá na frente aquela 
música tocando, mas isso aí não impede nada, não vai contaminar. 
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O participante gostou muito da experiência e considerou o espaço agradável, percebendo-o sombreado, 

afirmando que devem haver muitas árvores se unindo acima de sua cabeça, por não haver sol onde está. 

Quando questionado sobre as referências deste caminho, ou o que poderia ajuda-lo neste percurso em 

meio as árvores, o participante afirmou que não há nada que auxilie, pois é tudo livre. 

A gente nem vai porque pode ser que na frente tenha [sic] até um obstáculo maior e a gente 
não saiba... Eu subi sozinha, porque você estava do lado, eu sabia que tinha segurança, subi 
com a segurança, né. Quer dizer, eu subi, não usei o seu braço, né, até aí já foi uma liberdade. 
(Informação verbal)78 

                   
Figura 476 – Participante 01 seguindo 
independente pelo caminho íngreme. 

Figura 477 – Recanto de estar em meio às árvores. 

Ao longo do percurso os obstáculos encontrados foram basicamente árvores (FIGURA 478) e vegetação 

mal podada avançando sobre o passeio, tornando-se obstáculo aéreo (FIGURA 479), além de obstáculos 

móveis, como os bambolês, cones e fitas colocados no chão para prática de exercícios ao ar livre. Um 

evento extraordinário ocorria no parque na data do passeio, complicando o deslocamento seguro do 

participante - uma corrida de crianças - que fazia com que participante e pesquisador ficassem imóveis 

em certos momentos, enquanto os corredores mirins passavam pela pista de caminhada principal. 

Verificou-se que a vegetação arbustiva, quando podada adequadamente, pode ou não orientar o 

percurso, pois houve trechos em que o participante a percebeu através da sombra sonora, indicando o 

caminho por onde deveria seguir (FIGURA 480), e outros, muito semelhantes, foram percebidos somente 

com a bengala, após mencionados pelo pesquisador (FIGURA 481). 

Infelizmente, em alguns trechos do parque, a vegetação arbustiva possui espinhos, sendo necessária 

atenção redobrada por parte do pesquisador para evitar acidentes nos momentos em que avança sobre 

o passeio. O perigo é percebido quando o participante, tentando identificar se existem árvores ou 

somente vegetação arbustiva ao seu lado, aproxima sua bengala e consequentemente a sua mão toca 

a vegetação espinhosa (FIGURA 482). Este mesmo tipo de vegetação foi observado à direita de uma 

                                                      
78 Informação fornecida pelo Participante 01 em 26 de maio de 2013, São Paulo. 
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escada, avançando sobre o corrimão. Mesmo com o pesquisador alertando do perigo, o participante teve 

sua mão espetada pela planta (FIGURA 483). 

   
Figura 478 – Árvore no meio do 

caminho. 
 

Figura 479 – Vegetação avançando 
sobre o passeio. 

 

Figura 480 – Participante 01 percebendo 
sombra sonora da vegetação arbustiva. 

   
Figura 481 – Participante 01 

percebendo a vegetação arbustiva 
com a bengala. 

Figura 482 – Participante 01 
aproximando sua mão da vegetação 
espinhosa que ladeia o caminho. 

Figura 483 – Participante 01 tocando 
vegetação espinhosa que avança 

sobre o corrimão. 

Ao ser direcionado para a escada acima citada, o participante demonstra estar perdido, pois acredita 

tratar-se da escada que subiu anteriormente para chegar aos canteiros elevados e playground, 

demonstrando não ter a mínima noção da configuração do parque, visto que esta escada leva ao portão 

por onde iniciou o percurso no parque. 

Nesta escada o participante fez um rastreio amplo e alto visando encontrar o corrimão, mas não obteve 

sucesso, pois este se inicia junto ao primeiro degrau da escada (FIGURA 484). O pesquisador precisou 

interferir e avisa-lo sobre a presença do corrimão a partir do primeiro degrau, que, ao tentar utilizar, 

percebe não estar firme, não transmitindo a segurança necessária para apoiar-se (FIGURA 485). Além 

disso, o participante afirmou que o primeiro degrau era mais alto que o normal, causando surpresa e 

dificuldade, visto que não podia confiar no corrimão como apoio. 
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Figura 484 – Participante 01 tentando encontrar 

o corrimão da escada. 
Figura 485 – Participante 01 inseguro ao apoiar-se 

no corrimão, que não está firme. 

Finalizando o percurso no parque, o pesquisador questiona o participante sobre o que mais gostou e o 

que não gostou no parque. Este afirma ter gostado mais dos aparelhos de ginástica e da estrutura do 

parque, incluindo as pistas niveladas, o piso de asfalto, as guias quase sempre presentes, e a limpeza 

do parque. E afirma não ter gostado da vegetação espinhosa e da grande escada irregular e sem apoios 

que leva ao playground superior e aos canteiros elevados. Além disso, mencionou ainda a dificuldade 

em localizar bancos e banheiros. Apesar de declarar que não retornaria sozinho ao parque, afirma que 

voltaria, e finaliza elogiando o parque. 

Passeio Acompanhado pelo Parque Villa-Lobos 

O passeio acompanhado do Participante 01 ao Parque Villa-Lobos teve início pela portaria principal, na 

Avenida Professor Fonseca Rodrigues, seguindo o percurso representado na Figura 488. 

Ao entrar no parque, o participante já se sentiu perdido. A amplitude do espaço, sem qualquer referência 

(FIGURA 486), causa insegurança e, para agravar o problema, há uma ciclofaixa cruzando o caminho 

de entrada. Sem outra opção, é necessário cruza-la, e para isso ele contou com a ajuda do pesquisador 

(FIGURA 487), por tratar-se de uma situação de risco.  

                   
Figura 486 – Participante 01 caminhando pelo amplo 

espaço sem qualquer referência. 
Figura 487 – Pesquisador interferindo para evitar acidentes 

ao atravessar a ciclofaixa.
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Figura 488 – Percurso realizado pelo Participante 01 no Parque Villa-Lobos – em vermelho. 

Passando pelo bloqueio e entrando de fato no parque, o participante permanece sem qualquer referência 

(FIGURA 489), segundo ele mesmo afirma é “tudo amplo, não tem nada [...] estou andando [...] andando 

atoa”. Na tentativa de se localizar no parque, tenta encontrar uma guia confiável para seguir, mas a única 

referência que tem são as pessoas caminhando ao seu redor e conversando, e o participante direciona-

se para onde o caminho está mais livre (FIGURA 490). 

                   
Figura 489 – Espaço amplo, sem nenhuma referência. Figura 490 – Participante 01 direcionando-se para o 

caminho com menos pessoas. 
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Andando sem rumo, o participante encontra, por acaso, uma sarjeta que pode utilizar como guia (FIGURA 

491), mas esse caminhar sem rumo deixou-o totalmente desorientado, sem saber ao certo onde está a 

entrada do parque após poucos minutos de caminhada. 

Pesquisador: Pra onde você está indo?  

Participante 01: [...] Aqui não vira? Aqui a gente não virou à esquerda?  

Pesquisador: Da onde você estava vindo...  

Participante 01: É, eu não estava vindo reto? 

Pesquisador: Você tem noção ainda onde é a entrada do parque?  

Participante 01: Sei lá, pra cá.  

Pesquisador: Não, aqui você está voltando pra onde você estava vindo.  

Participante 01: Ah!  

Pesquisador: O parque está pra lá.  

Participante 01: E porque eu vim reto e eu topei aqui? No mesmo lugar que eu pensei que eu 
estava reto?  

Pesquisador: É porque você foi indo na diagonal, você não veio reto.  

Participante 01: Han,,, então eu tenho que vir pra cá?  

Pesquisador: Aí é a calha que você encontrou.  

Participante 01: Então, mas você não falou que o parque é pra cá?  

Pesquisador: É, você estava indo nessa direção, aí você achou a calha e voltou.  

Participante 01: Ah...  

Algumas árvores no percurso impedem-no de seguir a guia encontrada (FIGURA 492), fazendo-o desviar 

constantemente e por vezes afastar-se da sarjeta, caminhando livremente, seguindo sempre em frente, 

sem objetivo ou rumo certo (FIGURA 493).  

Em um desses desvios, após passadas inúmeras árvores, surge um piso tátil em torno do canteiro, que 

passa totalmente despercebido pelo participante (FIGURA 494). 

A sarjeta que o guiava, em certo momento o confunde, pois encerra-se repentinamente (FIGURA 495), 

deixando-o sem guia, e fazendo-o acreditar que o caminho continuaria pela grama (FIGURA 496). Como 

à frente há uma pista para passagem de automóveis autorizados do parque, o pesquisador interfere, 

pedindo que o participante retorne ao piso cimentado. 
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Figura 491 – Participante 01 

identificando sarjeta. 
Figura 492 – Árvore impedindo que 

o Participante 01 siga a guia. 
Figura 493 – Participante 01 caminhando 

afastado da guia, sem referências. 

   
Figura 494 – Piso tátil passando 

despercebido. 
Figura 495 – Participante 01 seguindo 
a sarjeta lateral como guia; término da 

guia à frente. 

Figura 496 – Participante 01 se 
confundindo e seguindo pelo 

gramado. 

Adotando como guia apenas o desnível entre a grama e o piso cimentado, o participante continua o 

percurso, até perceber um obstáculo do seu lado esquerdo, através da sombra sonora (FIGURA 497), 

parando para verificar do que se trata. Informado de que seriam painéis com a história do maestro Heitor 

Villa-Lobos, o participante tenta aproximar-se para toca-los, encontrando dificuldade devido à presença 

de vegetação arbustiva em sua base (FIGURA 498). Neste momento sugere que sejam instaladas 

informações em Braille, pedindo que o pesquisador leia o que está escrito e descreva os painéis. 

                   
Figura 497 – Participante 01 percebendo o 

painel por sombra sonora. 
Figura 498 – Participante 01 tentando aproximar-se 

dos painéis para toca-los. 

Ao lado dos painéis há um busto do maestro, que o participante demonstra interesse em tatear e 

aproxima-se. Infelizmente, a escultura encontra-se sobre um pedestal muito elevado, tornando-se difícil 

toca-la (FIGURA 499). Permanecendo na ponta dos pés, o participante consegue alcançar o queixo e o 
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nariz do busto (FIGURA 500), afirmando ter muita vontade de perceber esculturas como essa. 

Continuando a tatear percebe que há algo escrito em relevo, e tenta ler, encontrando dificuldades devido 

ao desgaste da pedra (FIGURA 501). Mas com o pesquisador soletrando consegue identificar as letras 

correspondentes. 

           
Figura 499 – Participante 01 tentando 
alcançar o busto de Heitor Villa-Lobos. 

 

Figura 500 – Participante 01 
tateando a escultura. 

Figura 501 – Participante 01 
percebendo escrita em altorrelevo. 

Retomando o caminho, a referência torna-se auditiva, pois escuta-se o som de tambores, que resolve 

seguir. Quando estava quase chegando ao Espaço Villa-Lobos, o som foi interrompido, fazendo com que 

o participante perdesse sua referência. Como não são sons permanentes, tratam-se apenas de pistas, 

que podem ou não estar presentes no percurso, não podendo ser consideradas como única opção de 

orientação. 

Os instrumentos disponibilizados no espaço interessam o participante, que os toca, percebendo a 

diferença entre os sons emitidos (FIGURAS 502 e 503). Percorrendo o espaço novamente percebe 

sombra sonora, ou o “ar ocupado”, como diz, ao aproximar-se dos tambores. Saindo desse espaço 

retoma-se o percurso, guiando-se por uma linha de grelhas (FIGURA 504). 

           
Figura 502 – Participante 01 

produzindo sons no 
instrumento popular. 

Figura 503 – Participante 01 
tocando o tambor do Espaço 

Villa-Lobos. 

Figura 504 – Participante 01 guiando-se por 
uma grelha. 
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Durante o percurso ainda são utilizados como guias os meios-fios baixos e troncos de árvores, nas trilhas 

(FIGURA 505), mas na maioria das vezes eram as diversas sarjetas que auxiliavam na orientação 

(FIGURA 506). 

O maior problema de se apoiar em guias laterais é o fato de percorrer-se sempre somente de um lado, 

descobrindo apenas acessos de caminhos e ambientes localizados numa das margens do percurso em 

questão. O pesquisador constantemente tinha que direcionar o participante a permanecer de um lado ou 

do outro da pista, para que encontrasse sozinho as entradas do percurso pré-definido. Caso o 

participante estivesse realizando o passeio sozinho, optaria por permanecer à direita, por ser destro e 

empunhar a bengala na mão direita. Desta forma, identificaria todas as atividades, trilhas, bifurcações e 

espaços somente deste lado. O participante percebeu que a guia não é suficiente, informando que o piso 

tátil direcional no centro da pista poderia auxiliar nesta questão. 

A guia lateral pode confundir também ao levar a pessoa que a segue até locais com entrada restrita ou 

portões fechados, como ocorreu no parque ao levar o participante em direção à administração, espaço 

restrito mas que se encontrava com o portão semiaberto, sem qualquer barreira ou identificação (FIGURA 

507). 

Outra confusão gerada pela guia lateral ocorreu em bifurcações, onde a guia termina e o participante 

encontra-se em um local amplo, sem referência alguma para seguir (FIGURA 508). Esta situação gera 

desconforto ao visitante cego. 

A guia pode confundir, mas na sua ausência é praticamente impossível realizar um percurso sozinho. 

Nas áreas de imensos gramados, sem quaisquer referências, a pessoa cega caminha sem rumo, ou 

utiliza fluxos de pessoas, suas vozes, e a presença da pessoa ao seu lado para se guiar, como fez o 

participante quando percorreu o gramado da área de piquenique em busca da Casa do João-de-Barro 

(FIGURA 509). Aproximando-se da casa percebeu sua presença através da sombra sonora, 

demonstrando interesse em tateá-la, entrar e conhece-la minuciosamente (FIGURA 510). 

   
Figura 505 – Guias de troncos de 

árvores – nas trilhas. 
Figura 506 – Sarjeta funcionando 

como guia lateral. 
Figura 507 – Participante 01 seguindo a 
guia lateral até portão de acesso restrito. 
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Figura 508 – Bifurcação ampla 
deixando o Participante 01 sem 

saber para onde seguir. 

Figura 509 – Participante 01 
percorrendo gramado em busca da 

Casa do João-de-Barro. 

Figura 510 – Casa do João-
de-Barro percebida por 

sombra sonora. 

Para sair deste gramado e retomar à pista de caminhada, o participante demonstrou-se orientado e, 

afirmando ter noção de direção, conseguiu voltar pelo mesmo caminho que entrou, explicando que é uma 

noção semelhante às dos videntes. 

A gente vai gravando né, você não grava com o olho? Você viu alguma coisa que você observa, 
quando você volta, você não procura pela observação que você entrou? É porque vocês acham 
que não gravam, mas gravam [sic]. (Informação verbal)79 

Um outro local complicado para o participante foi próximo à Ilha Musical, onde o espaço é muito amplo, 

cimentado, árido, sem qualquer referência, e ainda com muitas pessoas andando de skate e patins 

(FIGURA 511). O barulho ocasionado por skatistas e patinadores nesse caminho pode guiar ou 

atrapalhar o participante, dependendo de sua atenção e concentração no momento. 

As vezes pode guiar, as vezes pode atrapalhar, aí depende. [...] Mas, quando a gente tá 
concentrada, as vezes serve de referência. (Informação verbal)80 

Nesse espaço ele teve sérias dificuldades de caminhar em linha reta, afirmando estar desorientado e 

completamente perdido (FIGURA 512). 

                  
Figura 511 – Participante 01 percorrendo o amplo 

caminho que ladeia a Ilha Musical. 

                                                      
79 Informação fornecida pelo Participante 01 em 25 de agosto de 2013, São Paulo. 
80 Idem. 

Figura 512 – Ampla bifurcação com inúmeros skatistas 
e patinadores dividindo espaço com o Participante 01. 
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A pavimentação do parque é predominantemente cimentada, apresentando inúmeras rachaduras e 

imperfeições que ocasionam o travamento da bengala por diversas vezes (FIGURA 513). Além disso, 

essas diversas falhas fazem com que o participante não perceba o piso tátil, confundindo-o com pisos 

danificados (FIGURA 514). 

Pesquisador: Você não percebeu piso tátil aí na frente?  

Participante 01: Cadê? Aqui não tem nada, cadê? Não percebeu o piso tátil? Não.  

Pesquisador: Mais à esquerda.  

Participante 01: Aqui?  

Pesquisador: Aí! É piso tátil.  

Participante 01: Ah mas...  

Pesquisador: Esse piso tátil não dá para perceber?  

Participante 01: Não, eu pensei que era o estragadinho da entrada da calçada. 

                   
Figura 513 – Rachaduras e imperfeições na 

pavimentação cimentada. 
Figura 514 – Piso tátil passando despercebido. 

Os demais pisos encontrados no parque não ofereceram problema ao participante, que afirma que o piso 

de blocos intertravados invertidos (FIGURA 515) não apresenta diferença alguma para o cimentado, por 

ser firme e não trepidar, e o piso de areia com pedriscos (FIGURA 516), presente em algumas trilhas, 

apesar de ser mais difícil de fazer o rastreio com a bengala, não o impede de caminhar. 

                   
Figura 515 – Pavimentação em blocos 

intertravados invertidos. 
Figura 516 – Piso de areia com pedriscos. 
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A maioria dos acessos para caminhos e ambientes é demarcada por piso tátil, o que é positivo por dar 

continuidade à guia lateral, mas muitas vezes faz com que o participante não perceba a entrada, porque, 

como mencionado anteriormente, o piso tátil pode passar despercebido. Outra questão que levou o 

participante a não identificar entradas foi sua distração, e a presença de pessoas paradas na entrada 

para uma trilha, que fez com que se confundisse com suas vozes (FIGURA 517). E algumas placas de 

concreto distribuídas pela pista principal de caminhada confundiam-se com acessos, por interromper a 

guia lateral (FIGURA 518). 

Mas em muitos casos, as reais entradas foram identificadas, tanto em interrupções da sarjeta para 

acesso à gramados com quiosques e mesas de piquenique (FIGURA 519), como em entradas para 

caminhos e espaços demarcados, como a Praça dos Pássaros (FIGURA 520). 

Nessa Praça foi observada uma questão relevante, pois os caminhos são ladeados por corrimãos em 

duas alturas, que possibilitam um percurso tranquilo e seguro (FIGURA 521), porém, em certos 

momentos há interrupções desses corrimãos sem qualquer aviso prévio e sem motivo aparente (FIGURA 

522), deixando o participante confuso, e sem entender do que se trata. Após dar uma volta completa em 

um dos canteiros, o participante apresentou-se desorientado, tendo dificuldade em retomar a pista de 

caminhada. 

Pesquisador: E você tem noção de onde você está, de onde você entrou?  

Participante 01: Não, agora eu me perdi. [...] Eu acho que foi por aqui que a gente entrou.  

Pesquisador: Porque que você se perdeu?  

Participante 01: Eu rodei, rodei, rodei, rodei.  

Pesquisador: Você deu uma volta praticamente completa, a gente está de frente pra onde 
a gente entrou, praticamente.  

Participante 01: Então foi aqui.  

Pesquisador: É, praticamente.  

Participante 01: Não saí na entradinha não, mas saí.  

Pesquisador: É, saiu do lado, são só algumas entradas que tem aquela identificação.  

   
Figura 517 – Pessoas paradas na 

entrada de um caminho confundem o 
Participante 01. 

Figura 518 – Placa de concreto sendo 
confundida com acesso. 

Figura 519 – Acesso ao gramado 
identificado com a bengala. 
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Figura 520 – Acesso à Praça dos 

Pássaros identificado pelo Participante 01. 
Figura 521 – Participante 01 

utilizando corrimão para guiar-se. 
Figura 522 – Interrupção do 

corrimão sem motivo aparente. 

Quanto às demarcações das entradas de diferentes áreas, infelizmente não há um padrão e alguns 

acessos não possuem piso tátil demarcando-as (FIGURA 523), o que confunde o participante e dificulta 

sua permanência no caminho, andando em linha reta, no caso dos grandes acessos (FIGURA 524). 

Ah, a mesma coisa quando você chega numa esquina, numa rua, não tem ninguém pra te 
atravessar, e você tem que atravessar e medir mais ou menos, certinho, assim, a sua direção, 
pra você chegar no outro lado da guia sem desviar muito dela [sic], nem ir pro meio da rua. 
(Informação verbal)81 

Os acessos para bebedouros (FIGURA 525) e sanitários (FIGURA 526) são identificados por piso tátil 

e/ou descontinuidade da guia lateral, mas não há nada que diferencie suas entradas dos acessos a 

caminhos, trilhas ou ambientes do parque, nem placas de identificação ou informação. 

A maioria dos bancos distribuídos por todo o parque encontra-se fora do passeio, sendo percebidos pelo 

participante apenas quando se encontram ocupados (FIGURA 527), pois é quando escuta as vozes das 

pessoas. Do mesmo modo, as lixeiras também não são percebidas facilmente, somente em casos 

particulares em que o participante está atento e não há muitas referências ou sons, facilitando a 

percepção através da sombra sonora (FIGURA 528). 

   
Figura 523 – Acesso sem 

demarcação. 
 

                                                      
81 Informação fornecida pelo Participante 01 em 25 de agosto de 2013, São Paulo. 

Figura 524 – Participante 01 adentrando 
espaço por não haver guia no piso que 
possibilite sua permanência no caminho. 

Figura 525 – Bebedouro identificado 
pelo Participante 01. 
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Figura 526 – Participante 01 
identificando acesso, sem saber 
que trata-se de um sanitário. 

Figura 527 – Participante 01 percebendo 
presença de banco ocupado. 

Figura 528 – Lixeira percebida 
através de sombra sonora. 

As sensações percebidas pelo participante foram quase sempre em relação aos sons citados, aos 

cheiros de vegetação, e aos espaços sombreados ou ensolarados, identificando sempre os espaços com 

árvores como mais agradáveis, como a trilha sombreada e fresca em que o silêncio predominava, 

havendo apenas algumas vozes e passarinhos cantando (FIGURA 529). 

Sensação oposta o participante teve quando passou pelo meio da grama, guiando-se apenas pelas vozes 

do pesquisador e do fotógrafo, num espaço sem nenhuma árvore, onde predominava o sol incidindo 

sobre sua cabeça (FIGURA 530). Nesse ambiente o participante afirmou sentir-se mal, destacando que 

espaços pequenos, áridos e ensolarados podem ser positivos e tornam-se referência, mas espaços 

amplos como este são ruins. 

                  
Figura 529 – Caminho em direção à Praça dos Pássaros. Figura 530 – Gramado em direção à Ilha Musical. 

O Espaço Ouvillas proporcionou sensações diferenciadas, sendo descrito como um ambiente tranquilo, 

sossegado, de paz e relaxamento (FIGURA 531). Nesse espaço o participante sentiu cheiro de mato, e 

guiou-se pelas músicas de Heitor Villa-Lobos que eram entoadas pelas caixas de som ao redor do 

espaço. Para encontrar bancos para se sentar guiou-se pelas vozes das pessoas, encontrando-o 

(FIGURA 532). Ao percorrer todo o espaço e ter sua descrição por meio do pesquisador, quis conhecer 

os painéis existentes (FIGURA 533), que contam a trajetória profissional do maestro, mas infelizmente 

não havia qualquer informação sonora ou em Braille, necessitando de leitura por parte do pesquisador. 
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Figura 531 – Participante 01 relaxando 

no Espaço Ouvillas. 
Figura 532 – Participante 01 guiando-

se pelas vozes até um banco. 
Figura 533 – Participante 01 

tateando um painel. 

Outro espaço interessante percorrido foi o Circuito das Árvores, que o participante classificou como 

agradável, com uma subida suave, mas encontrou alguns problemas de acessibilidade como a ausência 

de informações táteis ou sonoras (FIGURA 534) e a presença de interrupções no corrimão existente, 

seja por vandalismo (FIGURA 535), ou intencional. Estas últimas confundiram o participante, que utilizou 

a tela de proteção como guia, mas como não há qualquer guia de balizamento, sua bengala enganchou 

algumas vezes na tela (FIGURA 536), dificultando seu deslocamento. 

Chegando ao final da trilha sobre a copa das árvores novamente o corrimão desaparece (FIGURA 537) 

e, apesar dos mesmos problemas de deslocamento surgirem, o participante alcança o limite do deck de 

observação, afirmando perceber apenas o ar livre (FIGURA 538). 

           
Figura 534 – Painéis informativos. Figura 535 – Interrupção no corrimão existente. Figura 536 – Bengala enganchada. 

                    
Figura 537 – Final da trilha: fim do corrimão. Figura 538 – Deck de observação. 
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Em todo o percurso não houve muitos obstáculos ao deslocamento, com exceção do espaço destinado 

aos aparelhos de ginástica, que apresenta-se como um prolongamento de um dos caminhos do parque 

(FIGURA 539). Sem qualquer guia ou referência, torna-se perigoso atravessar este espaço para 

continuar o caminho desejado, pois os equipamentos estão distribuídos de forma aleatória no espaço, 

funcionando como obstáculos, principalmente aéreos, e oferecendo risco de acidente (FIGURA 540). 

Além da falta de acessibilidade, os aparelhos estão todos expostos ao sol, o que fez com que o 

participante, apaixonado por esse tipo de exercício, desistisse de utiliza-los, visto que a atividade se 

tornaria desagradável. 

                  
Figura 539 – Estação de ginástica. Figura 540 – Aparelho de ginástica como obstáculo. 

Chegando ao final do passeio o participante é direcionado a sair também pela entrada principal do 

parque, encontrando as mesmas dificuldades da chegada, em que o espaço amplo o desorientou 

totalmente, necessitando de coordenadas do pesquisador para atingir seu objetivo. Além disso, inúmeras 

bicicletas cruzavam o caminho, tornando o deslocamento perigoso e necessitando da interferência do 

pesquisador (FIGURA 541). Ao aproximar-se dos portões, o aglomerado de pessoas também o 

desorienta e o deixa inseguro, revelando a vontade de ser guiado pelo pesquisador (FIGURA 542). 

                
Figura 541 – Pesquisador interferindo para evitar acidente. Figura 542 – Aglomerado de pessoas na saída do parque. 

Questionado, o participante afirma que gostou do parque, principalmente por ser plano, criticando apenas 

a ausência de árvores e o fato dos aparelhos de ginástica se localizarem sob o sol. Mas ao mesmo 

tempo, declara que não voltaria sozinho pois o espaço é muito amplo e fácil de se perder. Voltaria sozinho 

apenas se houvesse a real possibilidade de solicitar o acompanhamento de um monitor do parque. 
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4.4.1.2. Participante 02: Pessoa com cegueira adquirida 

Passeio pela Cidade 

O participante optou por realizar o trajeto de um restaurante até uma doceria, no bairro Carrão, onde 

morou por muitos anos, enquanto ainda enxergava. Como possui memória visual, formulou um mapa 

mental do caminho que deveria fazer, identificando banco, supermercado, ponto de táxi, posto de 

gasolina e estacionamento como referências para sua orientação. Totalmente familiarizado, necessitou 

de auxílio do pesquisador apenas para atravessar ruas movimentadas. 

Quando está sozinho, afirma aguardar auxílio de algum vidente, atravessando somente quando há 

silêncio absoluto; em vias movimentadas, de mão duplas e sem semáforos, ele não se arrisca. Ao 

atravessar uma rua, considera muito difícil caminhar em linha reta até alcançar a calçada oposta, e 

defende a inserção de uma linha-guia ao longo da travessia, como um piso tátil direcional para maior 

segurança das pessoas cegas. Na ausência desse tipo de referência, o participante utiliza os postes com 

nomes de ruas, visto que estão sempre próximos às esquinas e faixas de pedestres, tentando caminhar 

o mais reto possível até encontrar uma parede para se orientar na calçada oposta. 

As calçadas, com muitos desníveis e degraus, causam insegurança, apesar de não serem considerados 

problemas para o participante. Procurando sempre caminhar no lado do alinhamento dos lotes, por 

segurança e pela dificuldade que possui em andar em linha reta, encontra obstáculos permitidos por lei, 

como vasos de plantas, canteiros e floreiras. Estas últimas, em certo ponto continham vegetação 

arbustiva espinhosa, que oferecem risco não só as pessoas com deficiência visual. Vegetação rasteira 

também incomoda, por enganchar a bengala, fato que também ocorre em portões de gradil presentes no 

alinhamento de lotes. Todas estas questões fazem o participante defender a instalação de piso tátil 

direcional no meio da calçada, visando um deslocamento seguro e confortável. Além disso, o piso tátil 

permite que se desloque mais tranquilo e desatento, podendo distrair-se conversando, sem se perder. 

Em certo momento do percurso, a calçada tornou-se ampla e sem qualquer referência que o fizesse 

permanecer no caminho, mas o participante identificou rapidamente que tratava-se de um 

estacionamento por sua memória combinada ao som dos carros, e conseguiu manter o percurso. 

Passando por um posto de gasolina, espaço que também possui configuração muito ampla, o participante 

utilizou a canaleta existente no alinhamento do lote como guia para permanecer no caminho. Diferenças 

entre pisos diversos, e diferença entre pavimentação cimentada e grama também foram utilizadas como 

guias de balizamento. 
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Durante o percurso, os cheiros o confundiram, pois quando acreditava estar diante de uma perfumaria, 

por exemplo, tratava-se de uma loja de produtos ortopédicos. Mas os sons o auxiliaram, principalmente 

o som dos carros, que o fizeram perceber a proximidade das vias de maior movimento. 

Este passeio pela cidade permitiu perceber, num espaço familiarizado pelo participante, as referências 

que utiliza para orientar-se, bem como os principais obstáculos ao seu deslocamento. 

Passeio Acompanhado pelo Parque do Ibirapuera 

O passeio acompanhado do Participante 02 ao Parque do Ibirapuera iniciou-se pelos portões 03 e 04, 

localizados na Avenida Pedro Álvares Cabral. O percurso pré-definido sofreu poucas alterações, 

apresentando-se o resultado a seguir (FIGURA 543). 

 
Figura 543 – Percurso realizado pelo Participante 02 no Parque do Ibirapuera – em vermelho. 
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De uma forma geral, o participante demonstrou orientar-se bem, apresentando uma boa noção de 

direção, como ele mesmo afirma: “Tipo, a gente deu a volta e saiu nesse percurso, por eu ter uma noção 

de direção eu sabia que à direita voltava. Não sei se a maioria das pessoas já grava isso”. E salientou a 

importância de uma familiarização e de uma razoável frequência de visitas ao parque, com intervalos 

curtos de tempo para que os elementos possam realmente funcionar como referências. 

[...] você guarda um percurso, aí você vai saber quando... Tipo, aquela árvore grande, se eu 
guardar o percurso que chega até ela, e passa por ela, vai chegar uma hora que eu vou saber 
quando eu tô passando por ela. Mas [...] eu vim hoje com você, se [eu] vier daqui um mês, 
dificilmente [vou lembrar da árvore]. (Informação verbal)82 

Mesmo passando da metade do percurso o participante demonstrou estar orientado, identificando de 

onde veio e para onde deve ir para sair do parque. A posição do sol foi utilizada constantemente para 

auxiliar nessa orientação, e o vento foi descartado pois, segundo o participante, auxilia na rua, 

principalmente na identificação de esquinas, mas em parques não. 

É, aqui já tá pegando sol de frente, igual quando estava lá em frente ao prédio da Bienal. Então, 
provavelmente nós estamos mais ou menos na mesma posição de deslocamento. [...] Assim, 
num caminhar ajuda, numa rua, porque aí você sente um vento dá pra saber se está perto de 
uma esquina ou não. Num parque já não tem como, porque é todo aberto, uma hora tá 
ventando outra hora não. (Informação verbal)83 

O parque apresenta guias laterais em quase toda a sua extensão, sejam meios-fios de concreto (FIGURA 

544) ou apenas a grama (FIGURA 545). O primeiro é eficiente mesmo quando possui tamanho reduzido 

(FIGURA 546), já o segundo funciona, apesar de não ser o ideal, pois segundo o participante é melhor 

que tenha uma saliência para a bengala seguir, destacando que esse desnível auxilia como guia mas 

também oferece risco de pisar e virar o pé, desequilibrando ou machucando-se - “Porque, você viu, ali já 

tem um desnível maior, então se a pessoa dá uma distraída, pisou, entortou o pé”. 

   
Figura 544 – Guia: meio-fio de concreto. 

                                                      
82 Informação fornecida pelo Participante 02 em 08 de junho de 2013, São Paulo. 
83 Idem.. 

Figura 545 – Diferença entre 
pavimentação e grama como guia. 

Figura 546 – Meio-fio de concreto 
com tamanho reduzido. 
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Nas guias de concreto, os empecilhos eram as pessoas sentadas sobre os meios-fios mais altos 

(FIGURA 547) e os carrinhos de ambulantes encostados nelas (FIGURA 548), ambos impedindo o 

participante de segui-las plenamente. E um problema apontado pelo participante como comum a 

qualquer guia lateral é o fato de não possibilitarem a percepção de todos os caminhos e ambientes do 

parque – “É, se eu tivesse do lado esquerdo eu ía virar pro lado esquerdo, a não ser que tivesse um 

mapa, alguma coisa tátil nas entradas, pra saber, senão...”  

          
Figura 547 – Pessoas sentadas sobres os meios-fios 

impedem que o Participante 02 siga a guia. 
Figura 548 – Carrinhos ambulantes impedindo que 

a guia seja seguida plenamente. 

Por todas essas questões, ele sugere a inserção do piso tátil direcional no meio do passeio, destacando 

essa necessidade principalmente nos caminhos mais largos, onde “o piso tátil aqui não faria mal a 

ninguém”, insistindo que passeios com largura superior à 1,20m deveriam ter guia central de piso tátil. 

Este piso é verificado pelo participante facilmente (FIGURAS 549 e 550), mas está presente somente 

nas proximidades do Museu de Arte Moderna – MAM. 

          
Figura 549 – Piso tátil direcional identificado 

pelo Participante 02. 
Figura 550 – Participante 02 percebendo 

bifurcação no piso tátil. 

A pavimentação do parque é bem diversificada e o participante fazia questão de perceber todas elas, 

identificando de qual se tratava, indicando sua funcionalidade para as pessoas cegas e os problemas 

encontrados. Os pisos cimentados e asfaltados apresentaram-se como empecilhos apenas quando 

rachados ou danificados por raízes de árvores (FIGURA 551). Já o piso em placas de concreto em meio 

à grama confunde o participante, que caminha devagar, estando mais atento e tenso (FIGURA 552). 
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É, agora pensando no lado técnico, é muito bonito no parque você ver esses percursos e 
caminhos, é lindo, leva às formas aleatórias. Mas, pra usar, só mesmo a pessoa enxergando. 
Porque se muda de direção você não tem a mínima noção se [sic] mudou ou não. Não tem 
como colocar um piso tátil nele. (Informação verbal)84 

          
Figura 551 – Piso asfaltado danificado por 

raízes de árvores. 
Figura 552 – Participante 02 confundindo-se 

com piso em placas de concreto. 

Pouco depois de percorrer o caminho de placas de concreto e grama o participante se confunde e segue 

em direção à terra, acreditando ser um percurso como o anterior, sendo impedido pelo pesquisador 

(FIGURA 553). Os enganos quanto às diversas pavimentações continuam e o piso de pedriscos, bastante 

trepidante, é confundido com piso tátil. Mas o engano dura apenas alguns segundos, e rapidamente o 

participante se dá conta do que se trata, sem auxílio do pesquisador. 

Nesse tipo de piso trepidante, a bengala não pôde rolar e o participante sentiu dificuldade em perceber 

a diferença entre pedriscos comuns e pedriscos de argila expandida (FIGURA 554), conseguindo 

percebe-la com os pés após informação fornecida pelo pesquisador. 

          
Figura 553 – Pesquisador interferindo para evitar 

que o Participante 02 pisasse na lama. 
Figura 554 – Piso de pedriscos comuns ao lado do 

piso em pedriscos de argila expandida. 

O piso emborrachado foi confundido com terra batida e/ou grama por ceder ao toque da bengala, não 

apresentando-se rígido (FIGURA 555), e uma grelha de piso-grama foi confundida com o anterior, 

                                                      
84 Informação fornecida pelo Participante 02 em 08 de junho de 2013, São Paulo. 
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destacando-se que a diferença entre os dois pisos não pode ser utilizada como guia por serem 

semelhantes e ambos causarem trepidação (FIGURA 556). 

          
Figura 555 – Participante 02 tateando o piso 

intertravado emborrachado. 
Figura 556 – Participante 02 sobre uma grelha de piso-
grama, tocando com a bengala o piso emborrachado. 

Os equipamentos ao longo do parque não são facilmente identificáveis. Os bancos foram encontrados 

apenas com orientação do pesquisador (FIGURA 557), assim como as lixeiras (FIGURA 558). Quanto 

aos bancos, o participante afirma não poder afirmar que encontrou um banco apenas por ouvir vozes de 

pessoas, visto que essas podem estar sentadas no meio-fio ou no gramado. Ele consegue apenas ter 

certeza de que não estão em pé porque a voz vem de altura inferior à sua. E sugere que sejam realizados 

desvios de piso tátil ou alguma indicação padrão para todos os parques. 

Se não tiver piso tátil teria que ser alguma coisa padronizada em todos os parques, pra que 
cada um que o deficiente visual fosse, soubesse que aquele tipo de identificação é um banco, 
mesmo não tendo linha-guia, piso tátil. (Informação verbal)85 

                     
Figura 557 – Participante 02 identificando banco após ser 

informado pelo pesquisador. 
Figura 558 – Lixeiras passando 

despercebidas. 

Sobre as possíveis soluções para a questão, o participante não assume posição alguma, refletindo sobre 

a indicação do mobiliário urbano por desvios de piso tátil e por mapas táteis se convence que seria 

complicado e nada funcional. 

                                                      
85 Informação fornecida pelo Participante 02 em 08 de junho de 2013, São Paulo. 
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Participante 02: E olha, sinceramente, isso aí eu nem sei se tem como ajudar, porque aí entra 
naquilo, se cada lixeira for botar um desvio de caminho, pode virar um emaranhado que 
confunde a pessoa. [...] Talvez um mapa tátil ajudaria, mas também não sei...  

Pesquisador: Mas para localizar equipamentos é complicado o mapa tátil.  

Participante 02: Ía congestionar demais. [...] É, eu acho que o mapa é mais pra isso mesmo, é 
caminho, só caminho, todos os percursos...  

Pesquisador: Uhum, caminhos e atividades.  

Participante 02: É, atividades, [...] banheiros, lanchonetes e atividades. [...] Agora mobiliário, 
realmente, e equipamentos, não sei como. 

A discussão gera soluções em conjunto com o pesquisador, como a indicação de áreas de piquenique e 

espaços com mesas de jogos em mapas táteis, e a inserção de pisos táteis indicando seus acessos, 

além da instalação de totens nas entradas desses ambientes, com informações visuais, táteis e sonoras. 

O participante sugere ainda que haja percursos de piso tátil levando até algumas das mesas, facilitando 

sua utilização autônoma pelas pessoas cegas. 

Ainda sobre os mapas táteis, o participante alerta sobre o problema dos eventos extraordinários no 

parque, como ocorre na ladeira que é interditada para utilização dos skatistas aos finais de semana, 

quando o movimento de visitantes é maior. Caso haja um mapa tátil, os percursos devem ser respeitados, 

e não pode haver interdições ou modificações nos caminhos sem alteração no mapa. 

Os sanitários também não possuem qualquer tipo de sinalização ou indicação que não seja visual e, 

quando o pesquisador informa que a entrada seria a terceira à direita, o participante não consegue 

identificar devido aos obstáculos no caminho (FIGURAS 559 e 560) que impedem a identificação dos 

acessos, confundindo-o. 

Pesquisador: Seguindo aqui a terceira entrada é o banheiro masculino, a terceira 
entrada à direita.  

Participante 02: Primeira...  

Pesquisador: Opa, opa, opa! Casal!  

Participante 02: Ali já atrapalha, porque e se ali fosse uma entrada? Já ía pular a segunda.  

Pesquisador: Carrinho de picolé!  

Participante 02: Ou seja, se fosse a terceira eu ía pular. Ou se fosse a segunda né, porque até 
agora eu só senti a primeira. Aqui é uma, mas aí eu não saberia qual é.  

Pesquisador: Aqui tem uma bicicleta. De novo!  

Participante 02: Por essas pequenas coisas que se vê que o piso se faz necessário, né. Ou 
alguma coisa no meio. Porque a tendência é sempre as pessoas ocuparem as laterais.  
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Figura 559 – Carrinho de picolé impedindo que a 

guia seja seguida. 
Figura 560 – Pesquisador intervindo para que o 

Participante 02 não batesse na bicicleta estacionada. 

Os carrinhos de ambulantes são encontrados ao longo de toda a pista principal de caminhada, sempre 

próximos à guia lateral oposta à ciclofaixa existente (FIGURA 561), provocando o desvio do participante, 

muitas vezes com auxílio do pesquisador (FIGURA 562). Afastando-se da guia, ele perde sua referência 

e aproxima-se por diversas vezes da ciclofaixa, um perigo evidente. O pesquisador permaneceu todo o 

percurso cercando-o pelo lado da ciclofaixa, por segurança, necessitando intervir e solicitar que o 

participante retomasse sua guia lateral. Este, por sua vez, demonstrou desconhecimento quanto à 

configuração da pista acreditando ser balizada em ambos os lados, sem oferecer risco. 

Participante 02: [...] como aqui sempre tem guia de um lado ou de outro, por isso que eu não 
tô preocupado.  

Pesquisador: Mas do lado de lá tem a ciclofaixa.  

Participante 02: Mas não tem divisão?  

Pesquisador: É ciclofaixa, não tem divisão nenhuma.  

Participante 02: Não?  

Pesquisador: Não, é só desenho no chão.  

Participante 02: Ah!  

Pesquisador: Por isso que eu estou desse seu lado de cá.  

Participante 02: É um erro, né. Sem guia nenhuma, sem referência nenhuma, só o desenho da 
ciclofaixa. Então, mas aí já é um problema, viu, porque já pensou, eu querendo andar sozinho, 
não tem nada que me balize, então...  

O participante afirma que nesse trecho, “realmente não tem como andar sozinho, de um lado é carrinho 

e do outro lado é ciclofaixa”; sugerindo que os ambulantes sejam colocados fora do passeio, acima da 

grama, em platôs ou baias, desocupando a pista. Em certo momento, angustiado com a situação, o 

participante desabafa “o parque é totalmente inacessível pra um deficiente visual”. 



 261 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

          
Figura 561 – Carrinhos de ambulante fazendo o 
Participante 02 caminhar ao centro da pista. 

Figura 562 – Pesquisador interferindo para 
evitar acidentes. 

A ciclofaixa oferece grande insegurança ao participante que se recusa a atravessa-la sozinho, 

principalmente pelo fato das bicicletas serem silenciosas (FIGURA 563). Outro ponto de insegurança foi, 

aproximando-se do final do percurso, quando há ciclofaixa de um lado e pessoas andando de skate na 

margem oposta, seguindo rumo à ladeira interditada para os skatistas (FIGURA 564). Em ambos os 

casos, o participante precisou ser guiado pelo pesquisador. Sobre a ladeira, o participante declara que 

“dá uma certa insegurança por causa do skate pra tudo quanto é lado. Apesar de lá embaixo da marquise 

ter skate, mas como ele é reto, o acidente é mais brando, se ocorrer. Aqui, como é descida, se neguinho 

vier no pau com o skate já dá um pouco de medo”. 

          
Figura 563 – Pesquisador guiando o Participante 02 

para atravessar a ciclofaixa. 
Figura 564 – Participante 02 inseguro pela 

proximidade dos skatistas. 

Durante o percurso, refletores de iluminação no chão (FIGURA 565) e bocas de lobo (FIGURA 566) foram 

considerados obstáculos. O primeiro, por causar possíveis tropeções e o segundo, por enganchar a 

bengala.  

Os postes também apareceram como obstáculo para o participante, que por diversas vezes não os 

percebe com a bengala (FIGURA 567) e necessita de intervenção do pesquisador para impedir o choque. 

Segundo o participante, seriam necessários avisos de alerta em todos os obstáculos, mas depois, 

assume que pode ser uma falha de seu rastreio, visto que não realizou curso algum de orientação e 
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mobilidade. Comenta, inclusive, que já tentou andar utilizando a técnica ensinada nesses cursos, mas 

deixa o seu caminhar muito lento. 

   
Figura 565 – Obstáculo: refletor 

semienterrado. 
Figura 566 – Bengala enganchada num 

captador de águas pluviais. 
Figura 567 – Obstáculo: poste. 

A vegetação avançando sobre o passeio (FIGURA 568) também se apresentou como obstáculo para o 

participante, desta vez, aéreo. Apesar de não se machucar, afirma que pode assustar, caso a pessoa 

esteja distraída, e caso seja necessário desviar-se (FIGURA 569), a pessoa pode se desorientar, 

perdendo suas referências. 

Obstáculos aéreos também foram encontrados no Brinquedão, onde as barras para as crianças se 

pendurarem atingiam o participante na altura de seu pescoço (FIGURA 570). Os corrimãos das rampas 

de acesso também configuram-se como obstáculos (FIGURA 571), visto que o piso tátil de alerta não é 

facilmente percebido pelo participante porque, segundo ele, além de encontrar-se em péssimo estado 

de conservação, não está presente em todo o parque. 

    
Figura 568 – Vegetação 
sobre o passeio. 

Figura 569 – Vegetação 
impedindo a passagem. 

Figura 570 – Obstáculo: barras de 
pendurar do Brinquedão. 

Figura 571 – Corrimão como 
obstáculo. 

O Brinquedão foi o único local do parque com informações táteis, em Braille (FIGURA 572), mas de uma 

forma geral, o participante não o considerou acessível porque, segundo ele, para uma pessoa cega, 

todos os brinquedos são acessíveis, eles não precisam de brinquedos especiais, e sim de informações 

táteis e sonoras que os levem até os brinquedos, bem como informações sobre sua utilização, em caso 

de brinquedos alternativos ou inovadores. 
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Eu fico pensando, esse brinquedo... Pra um deficiente visual qualquer brinquedo é acessível, 
basta ele chegar nele. Então uma balança, uma gangorra, um escorregador. Esse aí continua 
sendo inacessível porque pra chegar sozinho... [não dá]. (Informação verbal)86 

 
Figura 572 – Participante 02 lendo Braille no Brinquedão. 

Ao sair do Brinquedão, o participante se desorientou, provavelmente pelo percurso realizado no interior 

do mesmo, seguindo na direção contrária à marquise, acreditando estar no caminho correto. 

Quanto às sensações, o participante demonstrou sentir-se melhor em locais sombreados e frescos, 

conseguindo diferenciar a sombra ocasionada por uma escultura (FIGURA 573), mais quente, da sombra 

das árvores, que é mais fresca. Porém, após passar pela marquise, começou a desconfiar dessa sua 

percepção, visto que sentiu uma sombra fresca sob a marquise (FIGURA 574). 

          
Figura 573 – Participante 02 identificando sombra 

causada por uma escultura. 
Figura 574 – Participante 02 percebendo sombra 

fresca sob a marquise. 

No caminho sob bambuzais, a sombra também confundiu o participante (FIGURA 575), que 

primeiramente não soube dizer se tratava-se de cobertura vegetal ou edificada, identificando-a, 

posteriormente, devido à ausência de reverberação do som, o que o permitiu afirmar tratar-se de um 

caminho coberto quase que completamente por árvores. 

                                                      
86 Informação fornecida pelo Participante 02 em 08 de junho de 2013, São Paulo. 
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Esta pista coberta por bambus leva até uma ampla praça (FIGURA 576), com configuração totalmente 

diversa do caminho, diferenças que não foram claramente identificadas pelo participante, que se 

confundiu principalmente em relação ao som. 

Pesquisador: Eu queria que você me dissesse a diferença daquele espaço pra esse que 
a gente tá agora.  

Participante 02: É, esse aqui já está bem mais claro, [...] deu a impressão que o som está mais 
abafado do que estava lá, a textura do piso está diferente. [...] o som dá diferença de amplitude. 
É, ali... É esquisito porque ali [na Praça] deu a impressão do som tá com menos eco... é 
mesmo, realmente, aí o espaço é maior. [...] É, a falta do eco, não consegui identificar, mas a 
falta do eco deu alguma diferença. Porque aqui [sob os Bambus] tem mais eco do que estava 
lá. Então, ali tinha conversas... É, não sei, os barulhos eles se misturam muito. Então essa 
mistura que, pra mim, talvez não dê pra identificar se é amplo ou não. Porque em todo lugar 
tem barulho de gente conversando... 

          
Figura 575 – Caminho sob bambuzais. Figura 576 – Praça da Antiga Serraria. 

O caminho sob bambus foi ainda definido pelo participante como semelhante à pista de caminhada 

principal – “Olha, e mesmo lá no bambu, esse espaço aqui parece ser muito parecido com ele, tirando 

que tem mais barulho. Mas, assim, as sensações e a claridade, que no meu caso ajuda”. Essa relação 

entre os dois espaços não foi compreendida pelo pesquisador. 

Considerando a pista principal muito movimentada e com grande número de ciclistas, o participante a 

diferencia bem das pistas mais tranquilas e relaxantes (FIGURA 577), que, apesar do grande número de 

pessoas e conversas, são mais arborizadas e o canto dos pássaros é ouvido. 

O lago não foi percebido mesmo quando o participante se encontrava muito próximo (FIGURA 578), e o 

sol que o atingia não o deixou perceber sequer seu frescor. O participante afirma ainda que o som de 

água corrente poderia ser identificado, como ocorre no outro lago do parque, quando os canhões de 

água estão ligados. Completa afirmando que o frescor não pode ser utilizado como referência de 

caminhos e ambientes, visto que o sol apresenta-se diferente ao longo do dia.  
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O frescor aqui tá melhor, maior do que aquela hora que você comentou e eu achei também. 
Não vou dizer que seja uma referência, porque, tipo, o sol está [se] escondendo, se vem de 
manhã o sol vai vim de lá, então já vai estar pegando direto na pessoa. (Informação verbal)87 

          
Figura 577 – Pista tranquila e arborizada. Figura 578 – Caminho que ladeia o lago. 

O som dos pássaros também é uma pista desconsiderada pelo participante, visto que pode ser 

encontrado em qualquer lugar do parque. Vozes de pessoas também não são confiáveis para 

identificação de caminhos, visto que podem estar no gramado ou em caminhos naturalmente criados. 

As quadras foram identificadas pelo barulho de bola, e o som da bomba de água também foi considerado 

referência do final do lago, desde que permaneça ligada. A lanchonete também foi identificada por 

referências auditivas, devido ao grande número de pessoas conversando somado ao som dos talheres 

e copos. 

Abaixo da marquise, o som dos skates é confundido pelo participante com o som de montagem e/ou 

desmontagem de algo, e ainda com barulho de pá pegando concreto, e quando questionado, afirma que 

este barulho ecoado na marquise não atrapalha seu deslocamento, pois ele consegue escutar o roller da 

bengala, a voz do pesquisador, e ainda outras pistas sonoras do ambiente. O participante revela, 

inclusive, que este som pode tê-lo auxiliado a permanecer em linha reta, visto que evita desviar-se em 

direção ao barulho (FIGURA 579). Porém, em certo momento ele se sente inseguro, parando 

momentaneamente de deslocar-se devido à proximidade dos skatistas. 

Segundo o participante, o som dos skates reverberando somado à sombra ampla e fresca pode ser 

referência para identificação da marquise. E o som ecoado dos skates, sozinho, foi utilizado pelo 

participante para indicar a proximidade da marquise quando passava por um caminho próximo à mesma. 

O participante identificou sombras sonoras de uma pequena árvore e de pilares sob a marquise, mas 

uma imensa árvore passou despercebida (FIGURA 580), demonstrando que sua percepção quanto a 

                                                      
87 Informação fornecida pelo Participante 02 em 08 de junho de 2013, São Paulo. 
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isso não é muito confiável. Após ser avisado pelo pesquisador da presença da grande árvore, quis toca-

la e percebe-la, tateando-a com as mãos e a bengala (FIGURA 581). 

   
Figura 579 - Caminho sob a marquise. Figura 580 – Árvore frondosa percebida 

somente após informação do pesquisador. 
Figura 581 – Participante 02 
tateando árvore frondosa. 

Posteriormente, o participante avisa que mesmo as maiores árvores não podem ser utilizadas como 

referências, pois não são as únicas do parque, e quando se caminha descontraído percebe-se a sombra 

sonora em si, e não o seu tamanho. 

Que nem essa árvore aí, como não é a única, também fica difícil falar Ah ela vai servir de 
referência. Porque se fosse a única que fizesse essa sombra sonora... [...] Eu não sei também 
se a pessoa não teria que ser bem acostumada. [...] mas num passeio descontraído, o que que 
você vai associar? Sombra sonora! E não o tamanho dela. Então se você tiver que associar o 
tamanho da sombra, aí você começa a ficar só prestando atenção em tudo, e não presta 
atenção no passeio, na pessoa que está com você. (Informação verbal)88 

Nenhum cheiro característico foi identificado, sentindo apenas o odor do mato, que não é considerado 

referência já que pode estar presente em qualquer local. Quando questionado sobre jardins sensoriais, 

expressa opinião favorável, desde que presente no parque inteiro, setorizado, onde playground teria um 

cheiro característico e as quadras outro, por exemplo.  

É, cada setor com seu cheiro específico. [...] Porque está no playground é um cheiro, está nas 
quadras é um cheiro, tipo playground cheiro de fralda, quadra cheiro de camiseta. Não, mas é 
ótimo, isso aí vale a pena, flores ou ervas diferentes. [...] Aí sim, aí cheiro colaboraria. 
(Informação verbal)89 

Uma das atrações mais procuradas no parque é a ponte sobre o lago, e o participante demonstrou 

interesse em conhecê-la. Primeiramente, fez a varredura da ponte com sua bengala (FIGURA 582) 

procurando compreender seu tamanho e encontrar o corrimão, inexistente. Somente com o auxílio verbal 

do pesquisador pôde chegar até o guardacorpo presente a partir do terceiro degrau, utilizando-o como 

corrimão. Posteriormente afasta-se do guardacorpo para desviar-se de um grupo de pessoas (FIGURA 

583), e explica: 

                                                      
88 Informação fornecida pelo Participante 02 em 08 de junho de 2013, São Paulo. 
89 Idem. 
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Aí você vai me perguntar, porque que eu desviei? Porque eles não pararam de falar. A pior 
coisa que eu vejo é quando eu estou na calçada, tem gente conversando, perto de muro, 
portão, e eu estou chegando, para. Aí eu perco... qualquer um perde a noção. Porque você 
está ouvindo a voz, aí você não ouve mais voz, você não sabe se a pessoa saiu do lugar, se 
ela continua no mesmo lugar. Aqui, como não pararam, eu desviei. (Informação verbal)90 

          
Figura 582 – Participante 02 fazendo a varredura 

inicial da ponte. 
Figura 583 – Participante 02 afastando-se de seu 

guia (guardacorpo). 

Na parte mais alta da ponte, o participante afirma não perceber nenhuma sensação diferenciada, nem 

mesmo frescor ou umidade. Ao descer a escada, precisa apoiar-se no corrimão, e descer degrau por 

degrau, unindo sempre os dois pés antes de descer o próximo degrau. Percebendo o fato, o pesquisador 

o questiona, visto que essa atitude não é comum a esse participante, e ele afirma faze-lo devido à 

insegurança que sente por perceber certa irregularidade dos degraus. Porém, os degraus apresentam-

se regulares, mas são vazados, o que deve causar essa sensação. 

Chegando ao final do percurso, o participante afirma ter gostado do passeio inteiro, preferindo o percurso 

sobre a ponte por proporcionar experiências diversas do restante do parque, incluindo um caminhar 

diferente, com subida e descida. O ambiente sob a marquise e a ladeira dos skatistas foram os espaços 

que menos o agradaram, o primeiro pelos inúmeros ecos e reverberações, e o segundo pela insegurança 

provocada. Por fim, o participante afirma que voltaria ao parque apenas acompanhado, para desfrutar 

do parque que é muito agradável mas não é acessível. 

Passeio Acompanhado pelo Parque da Água Branca 

No Parque da Água Branca o passeio acompanhado do Participante 02 teve início pelo portão principal 

localizado na Avenida Francisco Matarazzo, seguindo o percurso apresentado abaixo (FIGURA 584). 

                                                      
90 Informação fornecida pelo Participante 02 em 08 de junho de 2013, São Paulo. 
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Figura 584 – Percurso realizado pelo Participante 02 no Parque da Água Branca – em vermelho. 

A entrada ampla do parque já preocupa o participante, que reclama da ausência de referências, 

comparando-o imediatamente ao parque anteriormente visitado: 

Realmente eu estou tentando achar uma referência e não estou conseguindo não. [...] 
Realmente aqui é bem amplo. Lá no Ibirapuera você viu, não tinha tanta dificuldade pra achar 
referência, aqui já... andei, andei, andei, e ainda estava perdido. (Informação verbal)91 

O participante demonstra ter boa noção de direção, localizando-se bem ao sair do Espaço de Leitura, 

quando sabe para onde deve seguir, visando permanecer no percurso proposto, e por onde contornaria 

o ambiente, e também nas proximidades da Arena, quando consegue localiza-la, indicando estar nas 

suas costas, considerando as curvas que realizou. 

                                                      
91 Informação fornecida pelo Participante 02 em 09 de junho de 2013, São Paulo. 
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Apesar de se orientar bem, o participante confundiu-se por diversas vezes, afirmando que a configuração 

orgânica do parque é agradável mas proporciona desorientação.  

É, esse aqui pelo tanto de volta que deu eu acho que eu me perderia mais fácil do que o 
[Parque] do Ibirapuera. Sem alguma referência de mapa, coisa assim. Porque aqui é mais 
gostoso porque é mais orgânico esse percurso, não é tão reto como o Ibirapuera. Mas aí perde-
se a noção, com certeza. Eu agora estou meio perdido. Qualquer outro já teria se perdido à 
muito mais tempo, em noção de direção. (Informação verbal)92 

São muitos caminhos e bifurcações, e poucas as referências, o que confunde o participante, que destaca 

a importância do piso tátil e de instala-lo somente nos caminhos principais, para não ter informações 

táteis em excesso que irão confundir ao invés de orientar.  

Algumas das bifurcações tornam o caminho muito amplo e fazem com que o participante perceba apenas 

as opções de caminhos e espaços existentes na guia lateral que utiliza como referência, sem tomar 

conhecimento de outras opções, como seguir reto ou para o outro lado. Em determinada situação, o 

participante tinha a opção de seguir à direita, reto, ou à esquerda, mas seguiu sua guia lateral, 

contornando o canteiro (FIGURA 585), retornando à entrada do parque. Nesse momento o pesquisador 

interferiu e convidou-o a retornar à pista principal e testar outro caminho, mas o participante acaba 

seguindo a guia oposta (FIGURA 586), sem perceber ainda a terceira opção, que seria seguir reto. 

Ou seja, não teria condições de eu achar... pra [você] ver como dá pra perder tranquilamente. 
Se eu estou do lado direito eu saio fora, se eu venho pra esquerda eu contorno, então jamais 
ia achar esse caminho reto. (Informação verbal)93 

                  
Figura 585 – Bifurcação passando despercebida. Figura 586 – Permanecer no caminho (reto) 

não apresenta-se como opção. 

A desorientação se repete quando é formado um ângulo em V, em um dos caminhos (FIGURA 587). 

Somente após insistentes explicações do pesquisador, o participante conseguiu compreender o caminho 

e seguir adiante (FIGURA 588), desabafando: “Mas sabe quando alguém vai pegar isso, esse V sem um 

                                                      
92 Informação fornecida pelo Participante 02 em 09 de junho de 2013, São Paulo. 
93 Idem. 
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mapa tátil? Nunca. Que jamais vai passar na cabeça da pessoa que ela tá voltando pelo mesmo lado 

que ela veio só que em paralelo. É um ângulo mínimo.” 

                   
Figura 587 – Ângulo em V 
formado entre canteiros. 

Figura 588 – Participante 02 tentando 
compreender a configuração da bifurcação. 

Quase todos os caminhos possuem referência lateral, seja meio-fio em concreto (FIGURA 589), de 

diversas alturas, troncos de árvores (FIGURA 590), ou ainda gramados. Mas onde a guia é muito baixa, 

torna-se imperceptível ao participante, que se confunde acreditando tratar-se de uma entrada para algum 

ambiente ou caminho (FIGURA 591). 

Defensor da inserção de um piso tátil direcional centralizado nos caminhos, o participante destaca um 

caminho estreito que teria a dimensão máxima para não haver guia central (FIGURA 592), considerando 

que conseguiria bater a bengala de um lado e do outro, nas duas guias laterais, a cada passo. 

A falta de continuidade de algumas guias laterais (FIGURA 593) foi motivo de desorientação do 

participante algumas vezes, visto que o espaço torna-se amplo e não se sabe ao certo do que se trata, 

surgindo a necessidade de procurar uma outra referência para utilizar. 

Em outras situações, onde a interrupção da guia faz-se necessária para identificação de acessos, ela 

era inexistente, como no Espaço de Leitura em que o participante teve que pular o meio-fio para acessa-

lo (FIGURA 594). O mesmo ocorre no acesso ao Bambuzal. 

   
Figura 589 – Guia lateral: meio-fio em 

concreto. 
Figura 590 – Guia lateral: troncos de 

árvores. 
Figura 591 – Guia lateral muito baixa, 

quase imperceptível. 
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Figura 592 – Caminho com largura 

ideal para não precisar de guia central. 
Figura 593 – Guia lateral interrompida. Figura 594 – Participante 02 

acessando Espaço de Leitura. 

Muitos caminhos e ambientes possuem interrupção ou rebaixamento da guia, mas em alguns casos 

estes passaram despercebidos pelo participante por conta de rachaduras ou defeitos da pavimentação 

(FIGURA 595), ou até sem razão específica (FIGURA 596). 

                  
Figura 595 – Acesso passando despercebido por 

conta de imperfeições na pavimentação. 
Figura 596 – Acesso passando despercebido. 

No acesso para o parquinho infantil (FIGURA 597), bem como na entrada para o Espaço Piquenique 

(FIGURA 598), há rebaixamento de guia, mas o participante se confunde, pois considera “esquisito 

porque simplesmente interrompe de algum modo a referência, então fica meio perdido”, visto que o 

ambiente encontra-se em outro nível e possui outro tipo de pavimentação, e afirma que deveria haver 

uma padronização. 

Pela mesma questão de sempre. Tem uma guia, aí ela some, desce... Porque tem muita falha 
desse tipo aqui, de guia, referência que fica baixa. Então eu não sei, aqui eu acho que não... 
Se fosse no mesmo nível, com certeza, mas baixou né, caiu. [...] e o piso passando a bengala 
é diferente desse, então não teria nenhuma outra referência pra falar Ó, aqui é uma entrada. 
Pra mim é uma falha. (Informação verbal)94 

 

                                                      
94 Informação fornecida pelo Participante 02 em 09 de junho de 2013, São Paulo. 
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Figura 597 – Guia rebaixada no acesso ao 

parquinho infantil. 
Figura 598 – Guia interrompida no acesso ao 

Espaço Piquenique.

Quando a existência de caminhos ou acessos são percebidos, o participante se depara com outro 

problema, saber do que se trata, que ambiente é ou para onde o caminho o levará. Em certo momento, 

seguiu um caminho que o levou até um portão fechado de acesso restrito a funcionários, e declarou que 

esse é o inconveniente da ausência de informações, completando que “pra saber qual é qual só com o 

mapa tátil, porque é de um lado e de outro”, referindo-se ao fato de seguir uma guia lateral e identificar 

apenas os caminhos e entradas que se encontram deste lado. 

Ainda quanto à identificação de acessos, o participante demonstrou extrema dificuldade em encontrar 

caminhos ou ambientes acessados por degraus, passando direto por eles (FIGURA 599). Somente após 

orientação do pesquisador realizou um rastreamento numa cota acima do normal, identificando o acesso 

(FIGURA 600), destacando que se tivesse sozinho não o faria, pois acreditaria ser apenas continuação 

da guia lateral.  

                  
Figura 599 – Acesso elevado passando despercebido. Figura 600 – Participante 02 identificando acesso 

elevado, após informação do pesquisador. 

O mesmo ocorre quando existem dois degraus (FIGURA 601), onde afirma: “Aqui ainda é pior ainda, 

porque ó, se eu for ‘bengalar’ vou achar outra coisa. Eu ía ver mais como uma barreira”. Uma escada 

também não é identificada (FIGURA 602), e o participante se confunde bastante, acreditando ser uma 

barreira e ameaça retornar pelo caminho que veio, necessitando haver interferência do pesquisador para 

que encontre a escada em questão. Quando questionado sobre o que poderia lhe ajudar, afirma que o 
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piso tátil de alerta, mas desconfia de sua eficácia, visto a quantidade de funções do mesmo, destacando 

ainda que essa dificuldade de identificação da escada pode ser em razão de não ter realizado curso de 

orientação e mobilidade. 

Sabe que eu achei meio complicado, viu. [...] Porque tá andando, aí a referência já não é muito 
boa, tá, aí chega aqui tem, eu levanto bato, eu não sei... [...] Tipo, aqui é um degrau, né? Um 
degrau de calçada. Eu não tenho o costume de ficar procurando se é... Tanto que eu ia bater, 
ia ver que tinha algum obstáculo em frente, ia achar que aqui não dava para seguir. (Informação 
verbal)95 

                   
Figura 601 – Participante 02 rastreando acesso elevado. Figura 602 – Escada passando despercebida. 

A pavimentação do parque apresenta-se muito diversificada, destacando-se alguns diferenciados, como 

o piso em pedra portuguesa (FIGURA 603), que não é identificado como tal e por isso o participante 

elogia seu assentamento, mas destaca que sua trepidação pode ser um problema caso haja piso tátil de 

alerta. 

Alguns espaços apresentam uma camada superficial de pedriscos sobre terra batida, o que não é visto 

como empecilho ao rolamento da bengala exatamente por não se tratar de uma grossa camada, mas o 

participante alerta que não se sentiu seguro para entrar na Praça do Idoso, por exemplo, que possui esse 

tipo de piso (FIGURA 604). Segundo ele, a ausência de um caminho definido o faz sentir-se inseguro e 

acreditar estar “entrando pelo meio do mato”.  

O participante percebe facilmente as mudanças de pavimentação, que funcionam como referência para 

identificação de ambientes ou caminhos. Mas ele destaca que isso não é regra, visto que pessoas cegas 

diabéticas podem não perceber o piso devido à diminuição da sensibilidade nos membros. 

Um piso diferenciado foi criticado pelo participante por causar insegurança no deslocamento, 

necessitando de atenção ao caminhar - trata-se de placas de cimento irregulares com grandes espaços 

entre elas (FIGURA 605), presente no Espaço das Figueiras. 

                                                      
95 Informação fornecida pelo Participante 02 em 09 de junho de 2013, São Paulo. 
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Figura 603 – Piso em pedra portuguesa. Figura 604 – Praça do Idoso com piso de pedriscos. 

 
Figura 605 – Piso do Espaço das Figueiras em placas de cimento irregulares. 

A maioria dos bancos existentes no parque não foram detectados por encontrarem-se ladeando o 

caminho, seja em meio à terra e ao gramado (FIGURA 606), seja em platôs elevados (FIGURA 607), ou 

ainda contínuos, funcionando como guia e sendo confundidos com muretas (FIGURA 608). Nesses 

últimos, o participante destaca ainda o fato de pessoas sentadas ficarem com os pés no caminho, 

atrapalhando sua utilização como guia. 

Quando pensa ter identificado bancos ao lado do passeio pela conversa das pessoas, o participante 

engana-se pois tratavam-se de pessoas sentadas no meio-fio conversando. Após o pesquisador 

esclarecer o fato, ele afirma que as vozes realmente estavam vindo muito de baixo, mas os diferentes 

níveis de piso existentes no parque o fizeram acreditar que as pessoas estariam num banco ou numa 

mesa um nível abaixo do que ele se encontrava. 

Os bancos existentes no passeio são identificados, mas funcionam como obstáculos, podendo machucar, 

caso a bengala não os identifique, e ainda tornam o deslocamento desconfortável, visto que é necessário 

desviar-se da guia lateral (FIGURA 609), além da possibilidade de causarem desorientação devido ao 

desvio. A sugestão do participante novamente é a instalação do piso tátil direcional no meio do percurso.  

Atrapalha, porque aí se ele tá numa referência, pode acontecer como aconteceu ontem com 
os carrinhos [do Ibirapuera], vai desviar, perde a noção, vai pro outro lado. Se fosse constante... 
Não, nem constantemente. É... pra ser no meio teria que ter piso no meio. Porque o caminho 
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ele tem que ser confortável, se quando você tá andando, você começa a ter que desviar, ele 
deixa de ser confortável. (Informação verbal)96 

Quando o participante começa a tatear um banco, o pesquisador precisa interferir pois este encontra-se 

repleto de fezes de aves. Diante dessa questão, o participante aproveita para demonstrar sua indignação 

com a questão, e o mesmo ocorre com corrimãos que afirma não utilizar por medo de estarem sujos. 

 Lixeiras não foram identificadas, estando todas fora do passeio, e bebedouros não foram encontrados 

nem mesmo pelo pesquisador, acreditando serem inexistentes no parque. Outros mobiliários também 

não foram identificados pelo participante, como foi o caso das mesas de piquenique, que ele afirma que 

não teria como encontra-las, a não ser pela voz das pessoas sentadas nelas, mas é apenas uma 

possibilidade. O participante destaca que outros ambientes, como os playgrounds, mesmo sem entradas 

identificadas podem ser encontrados e acessados pulando a guia ou contornando-a até encontrar um 

portão. 

Durante o percurso, alguns bueiros fora das normas técnicas são identificados pelo participante quando 

sua bengala engancha-se nas grelhas (FIGURA 610). E a bengala engancha-se também em cercas 

vazadas que ladeiam o caminho (FIGURA 611), e o participante destaca que o percurso torna-se 

desconfortável, pois a bengala entra na cerca e precisa ser retirada por diversas vezes. 

   
Figura 606 – Banco passando 

despercebido. 
Figura 607 – Banco em platô elevado, 

passando despercebido. 
Figura 608 – Banco contínuo sendo 

confundido com mureta. 

   
Figura 609 – Banco como obstáculo. 

                                                      
96 Informação fornecida pelo Participante 02 em 09 de junho de 2013, São Paulo. 

Figura 610 – Bengala enganchada 
entre hastes do bueiro. 

Figura 611 – Bengala enganchada no 
gradil do canteiro. 
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Quanto às sensações, o participante se ateve ao frescor, arborização do espaço e à tranquilidade dos 

espaços, muito relacionada à quantidade de pessoas ou à conversa das mesmas, tentando identificar 

ainda sons ou cheiros característicos. 

As árvores são percebidas apenas por sua percepção de luz, definindo os locais mais escuros, mais 

sombreados, como tendo mais vegetação de grande porte, acima de sua cabeça. Já os arbustos que 

ladeiam o caminho foram identificados pelo toque da bengala, por avançarem um pouco sobre o caminho. 

Mas o participante destaca que, caso avance muito, pode atrapalhar o deslocamento. 

Através de sua percepção de claro e escuro o participante consegue ainda diferenciar sombra de 

vegetação das sombras edificadas, identificando, durante o percurso, uma edificação ao seu lado, 

justificando que não havia “nenhuma frestinha de sol pra dizer que é vegetação”. 

Algumas atrações do parque, consideradas interessantes pelo pesquisador, não provocaram nenhuma 

sensação diferenciada no participante, como foi o caso da Trilha do Pau-Brasil (FIGURA 612), do Espaço 

Piquenique (FIGURA 613) e do bambuzal (FIGURA 614). Na primeira, o participante percebeu alguns 

odores, mas não conseguiu identifica-los, e aproveitou para sugerir que cada árvore tivesse um cheiro 

próprio, de sua fruta, por exemplo, para que seja um espaço diferenciado e atrativo também para as 

pessoas com deficiência visual. Na segunda atração, não percebeu nenhum barulho típico de locais de 

alimentação, apenas vozes de adultos e crianças e um barulho de água não identificável pelo 

pesquisador. Na terceira, o participante não identificou sequer os bambuzais, acreditando que se tratava 

de uma grande árvore, pela escuridão percebida, aproximando-se para toca-lo após informação do 

pesquisador. 

   
Figura 612 – Trilha do Pau-Brasil. Figura 613 – Espaço Piquenique. Figura 614 – Bambuzal. 

O Espaço de Leitura (FIGURA 615), apesar de não proporcionar percepções diferenciadas, apresentou-

se agradável, e o participante demonstrou gostar do ambiente, afirmando ser confortável, inclusive após 

utilização do mobiliário existente. 
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Outros espaços provocam algumas sensações, como o Pergolado que é considerado um ambiente 

tranquilo, com pessoas conversando paradas e relaxadas, semelhante ao bambuzal, pela claridade 

percebida. Nesse espaço, o participante utiliza seus conhecimentos arquitetônicos para identificar que 

se tratava de um pergolado, visto que identificou alguns pilares pelo caminho, através da sombra sonora 

(FIGURA 616) e da bengala. Em certo momento ficou confuso, identificando que existia cobertura, sem 

conseguir definir que se tratava de algo edificado (FIGURA 617), principalmente pela ausência de eco, 

acreditando ser um espaço aberto. 

           
Figura 615 – Espaço de Leitura. 

 
Figura 616 – Participante 02 
percebendo pilar ao seu lado. 

Figura 617 – Participante sob 
cobertura central no Pergolado. 

O caminho em torno da Arena também trouxe percepção diferenciada (FIGURA 618), pois o participante 

identificou que se tratava de local aberto na parte superior e com sombra sonora, por vir pouco som 

dessa direção. 

Como é muito aberto, o som vai embora, ele não fica preso. Quando você falou arena, lá no 
começo, eu pensei que era algum teatro de arena. [...] O negócio de ser aberto deu pra reparar 
pela claridade, que eu acho que é o lugar mais claro que eu passei no parque até agora. 
(Informação verbal)97 

Um último local com sensação específica foi o caminho entre estábulos, onde acontecia uma feira. Nele 

o participante afirmou que o identificaria pelo burburinho característico da feira, além do calor do local, 

visto que a pavimentação é cimentada e não há sombreamento ou vegetação no percurso (FIGURA 619). 

Infelizmente não pode ser considerado referência, visto que a feira não é fixa no parque, ocorrendo 

esporadicamente, mas não deixa de ser uma pista para o deslocamento. 

Outro evento extraordinário serviu de referência para o participante. Como acontecia a Virada 

Sustentável, o parque recebia um grupo musical que realizava apresentação de Maracatu no Espaço de 

Leitura (FIGURA 620). Essa música, ao longe, serviu de referência para o participante encontrar 

                                                      
97 Informação fornecida pelo Participante 02 em 09 de junho de 2013, São Paulo. 
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caminhos e se direcionar, porém, ao aproximar-se o som estava extremamente alto, o que impedia que 

outras referências auditivas fossem percebidas. 

   
Figura 618 – Caminho ao redor da 

Arena Central. 
Figura 619 – Caminho entre estábulos. Figura 620 – Evento cultural ocorrendo 

no Espaço de Leitura. 

A Praça de Alimentação foi identificada por referências auditivas combinadas às olfativas, pois ouviu-se 

barulho de copos de vidro e sentiu-se cheiro de comida. Já o Parque de Diversões pôde ser identificado 

apenas por seus sons característicos como o barulho da espingarda de Tiro ao Álvaro, muito marcante 

para o participante. 

Alguns sons são irrelevantes como os galos cantando que estão presentes em todo o parque, e outros 

auxiliam na localização como o barulho de carros, que faz o participante perceber em que direção 

encontra-se a Avenida Francisco Matarazzo, a mais movimentada no entorno do parque. 

O som das crianças e o “nhec-nhec” característico de balanços confundiram o participante. Durante o 

percurso, ele percebeu que vozes de crianças não podem ser imediatamente associadas a parquinhos 

infantis, visto que no Tanque de Carpas as crianças se divertiam, e o mesmo ocorria no interior da Arena. 

O participante concluiu também que o som característico dos brinquedos de playgrounds, o “nhec-nhec”, 

não está presente apenas nesses espaços, pois na Praça do Idoso os pedais das bicicletas ergométricas 

emitiam o mesmo som. Posteriormente, apenas o conjunto das duas referências sonoras faziam-no 

afirmar tratar-se de um playground infantil. 

O barulho de água corrente foi identificado pelo participante, que conseguiu inclusive sinalizar a direção 

que vinha o som, porém o lago não foi percebido. Apesar de sentir cheiro de peixe, caracterizando-o 

como do lago, isso ocorreu apenas em uma das margens, num curto trecho, e o participante destacou 

que sem barulho de água é impossível identifica-lo com exatidão. 

As sombras sonoras foram identificadas algumas vezes no parque, como nos casos ditos anteriormente 

(pilares no pergolado e Arena), e ainda no portal de entrada no Espaço das Figueiras (FIGURA 621), no 

banner informativo próximo à entrada do parque (FIGURA 622), e em um dos caminhos, ocasionado por 

uma vegetação mais fechada (FIGURA 623). O participante destaca a sombra sonora do portal por 

apresentar-se dos dois lados, podendo tornar-se uma referência para identificação do espaço. 
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Figura 621 – Portal de entrada do 

Espaço das Figueiras – sombra sonora. 
Figura 622 – Participante 02 

identificando banner através de 
sombra sonora. 

Figura 623 – Participante 02 
identificando vegetação fechada à 

esquerda do caminho. 

Os cheiros identificados ao longo do percurso não podem, sozinhos, funcionar como referência, devendo 

sempre ser associados a pistas visuais, sonoras ou táteis. Alguns foram descritos anteriormente, em 

associações desse tipo, outros como cheiro de capim molhado ladeando o bambuzal, de mato no 

caminho das palmeiras, de bacon próximo à casa do caboclo, e de cachorro-quente próximo ao carrinho 

ambulante que o vende, não serviram de orientação ou localização no parque. 

Durante o percurso, alguns obstáculos aéreos exigiram atenção do pesquisador como placas 

informativas (FIGURA 624) e vegetação avançando sobre o caminho (FIGURAS 625 e 626). Esta última, 

quando ladeava o passeio, tocando o participante, não o incomodava, mas também não poderia ser 

considerado referência pois, segundo ele, passaria despercebido por estar caminhando desatento. 

Obstáculos no solo também ofereceram risco ao participante, destacando-se raízes de árvores na Trilha 

do Pau-Brasil e uma estaca de madeira de cerca de trinta centímetros em meio ao Espaço de Leitura. 

                  
Figura 624 – Obstáculo 
aéreo: placa informativa. 

Figura 625 – Obstáculo aéreo: 
vegetação avançando sobre o caminho. 

Figura 626 – Vegetação avançando 
sobre o passeio. 

Uma barraca para venda de coco também funciona como obstáculo (FIGURA 627). O participante se 

desvia tranquilamente por ouvir vozes, mas destaca que é um obstáculo muito grande no caminho, 

impedindo a utilização da guia, o que pode fazê-lo se desorientar e perder a guia ao desviar-se. Mas é 
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observado um exemplo positivo logo à frente, onde um carrinho de cachorro-quente localiza-se fora do 

passeio, deixando de ser um obstáculo para as pessoas cegas (FIGURA 628). 

                   
Figura 627 – Barraca para venda de coco no caminho. Figura 628 – Carrinho de vendedor 

ambulante fora do passeio. 

A disposição dos aparelhos e equipamentos na Praça do Idoso transforma-os em obstáculos visto que 

se apresentam dispersos livremente pelo ambiente, sem qualquer indicação ou sinalização (FIGURA 

629). Além disso, os equipamentos de ginástica não convencionais dificultam a utilização autônoma do 

participante (FIGURA 630), que necessitou do auxílio do pesquisador para compreende-los e utiliza-los 

da maneira correta, visto que não havia qualquer informação que não fosse visual. 

                                   
Figura 629 – Aparelhos dispersos livremente 

pela Praça do Idoso. 
Figura 630 – Participante 02 tentando utilizar 

bicicleta ergométrica não convencional. 

Por fim, procurando a saída do parque, o participante direciona-se e orienta-se pelo som dos automóveis 

e do ônibus na avenida, mas critica a ausência de referências táteis, pois o espaço é muito amplo e o 

confunde (FIGURA 631). Quando pensa ter encontrado uma referência no piso tratava-se apenas de 

uma sarjeta que o desorienta e desvia-o da saída do parque (FIGURA 632), precisando ser orientado 

pelo pesquisador para retomar sua direção correta. Demonstrando desorientação quanto à configuração 

total do parque e o percurso realizado, o participante informa que não saberia dizer se entrou e saiu pelo 

mesmo portão. 
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Figura 631 – Participante 02 orientando-se para 
a saída pelo som dos automóveis na avenida. 

Figura 632 – Sarjeta desorienta o Participante 02, 
desviando-o do portão. 

Finalizado o percurso, o participante informa ter gostado mais da Praça do Idoso pela sua interatividade, 

visto que os demais espaços percorridos não possuem muitos atrativos, funcionando mais como espaços 

de estar, e demonstra insatisfação em relação ao caminho do Espaço das Figueiras, com pedras 

irregulares que tornam o caminhar mais complicado e inseguro. Destaca a falta de uma padronização, 

de uma linguagem única de pisos e acessos, o que o desorienta e confunde, pois não consegue 

diferenciar o que é intencional do que é defeito ou falha. Declara que tudo “é muito irregular, é muito 

aleatório”, mas voltaria ao parque, principalmente pela Praça do Idoso e pelos demais espaços de estar, 

incluindo o de piquenique, mas não sozinho, “sozinho é impossível”. 

Passeio Acompanhado pelo Parque Villa-Lobos 

O passeio acompanhado ao Parque Villa-Lobos com o Participante 02 iniciou-se pela entrada principal 

seguindo o percurso sinalizado na Figura 633. 

Ao entrar no parque, o participante tenta localizar-se buscando referências, mas não as encontra, tendo 

que se orientar pelo fluxo e pelas vozes das pessoas - o que o ajuda mas não é o ideal, visto que não 

poderia contar com esse auxílio em dias de semana quando o parque recebe menos visitantes. Ao 

perceber os barulhos espalhados, chegando até ele por todos os lados, afirma que o ambiente é 

extremamente amplo. 

Estou procurando alguma referência pra seguir aqui dentro. Até agora eu não vi nada que 
pudesse me guiar. Ouvi barulho de carrinho vindo pra cá, pra cá deve ter algum caminho. Mas 
também tem pra cá barulho de bicicleta. Não tem como eu me localizar aqui. Não faço a mínima 
ideia se o espaço tem ruas ou é só um... tudo aberto... Estou procurando, uma hora eu acho 
alguma coisa, eu acho, espero que sim né. Também, daqui eu estou ouvindo vozes, então eu 
acho que estou em algum sentido de caminho, aonde vai dar? Não sei, eu vou indo. Nossa! 
Nossa! O negócio é grande. Porque é grande? Porque eu estou ouvindo barulho vindo de todos 



 282 ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: UMA ANÁLISE DE PARQUES URBANOS 

os lados, e não é só perto de mim, o barulho vem até dos lados, mas meio longe, não colado. 
O negócio aqui é bem grande. Os barulhos são espalhados. (Informação verbal)98 

Quando o participante percebe uma bicicleta passando à sua frente, ainda um pouco distante, o 

pesquisador avisa-o sobre a ciclofaixa existente (FIGURA 634) e este se surpreende e se indigna com a 

situação – “Aí não dá pra saber por nada que tem uma ciclofaixa, então, quer dizer, se vier bicicleta vai 

ter acidente, ou eu atropelo ela, ou ela me atropela”.  

Com auxílio do pesquisador, o participante atravessa a ciclofaixa e depara-se com outro problema, uma 

barreira de tráfego metálica, móvel, que é colocada apenas aos finais de semana e torna a passagem 

estreita. Como não há nenhuma linha-guia é difícil ultrapassa-la sozinho (FIGURA 635).  

 

 

Figura 633 – Percurso realizado pelo Participante 02 no Parque Villa-Lobos – em vermelho. 

                                                      
98 Informação fornecida pelo Participante 02 em 06 de julho de 2013, São Paulo. 
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Figura 634 – Pesquisador precisa intervir no 

momento de atravessar a ciclofaixa. 
Figura 635 – Dificuldade para vencer a barreira de tráfego. 

Quando entra no espaço reservado para os pedestres, ainda existem ciclistas, skatistas e patinadores 

no caminho. O espaço continua muito amplo, as referências táteis continuam ausentes, e o participante 

continua a orientar-se pelo barulho das pessoas, identificando para onde estão indo e se deslocando de 

acordo com essa informação (FIGURA 636) até encontrar uma barreira ou guia (FIGURA 637). 

[...] tem barulho seguindo aqui, tem barulho seguindo ali, só na frente é que não tem, e é pra 

onde eu estou indo. Porque eu estou indo na frente? Porque como tem barulho seguindo na 

minha direita, e na minha esquerda, a impressão que me passa é que o espaço é muito grande, 

então até aqui onde eu estou indo, no meio, também tem caminho, só que um caminho enorme, 

muito largo. E isso eu só vou descobrir se pegar alguma barreira na frente. Se eram dois 

caminhos diferentes ou um único muito grande. Eu acho que são... É um único muito grande, 

porque acabou de passar um barulho assim, cortando a frente, de algum carrinho que foi pra 

lá. (Informação verbal)99 

          
Figura 636 – Participante 02 orientando-se 

pela fluxo de pessoas. 
Figura 637 – Participante 02 encontra uma 

sarjeta para utilizar como guia. 

Encontrando a sarjeta, utiliza-a como guia e segue no sentido das pistas sonoras, onde estaria o maior 

número de pessoas. Mas os canteiros das palmeiras pelo passeio impedem a utilização plena da guia 

(FIGURA 638), sendo necessário contorna-los para seguir adiante (FIGURA 639), o que torna o caminho 

                                                      
99 Informação fornecida pelo Participante 02 em 06 de julho de 2013, São Paulo. 
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desconfortável, confunde e desorienta o participante, que precisa de explicação do pesquisador para 

compreender o percurso. 

Participante 02: O negócio é esquisito, viu. Ó, aqui tem grama, aí a valeta, como tinha lá...  não 
sei se é... porque supostamente não é pra pisar na grama, mas aqui eu vou acabar voltando, 
ó, vou voltar. [...] Pro começo do parque.  

Pesquisador: Então, não. A entrada do parque está à sua direita, pra cá. Você foi 
entrando, chegando, chegando, chegando, e chegou nessa grama, da valeta, né. Reto, 
reto, reto pra sempre.  

Participante 02: Então, aí eu virei à direita... Eu estava vindo, cheguei numa grama, virei à 
direita, aí tinha uma valeta, virei à direita de novo, agora à direita de novo.  

Pesquisador: É porque é um canteiro. Vai seguindo aí em frente. Tem a valeta, valeta, 
valeta...  

Participante 02: Peraí! Eu tô indo uma... duas... é, três vezes à direita. Peraí, uma, duas... não, 
tá certo.  

Pesquisador: Você voltou pra valeta, é aquela mesma valeta do início, você só contornou 
o canteiro. Aí na sua frente, agora, ó, a graminha, é um canteiro que tem uma palmeira. 
Então, a valeta continua reta ali, mas você precisa contornar o canteiro. Entendeu?  

Participante 02: Uhum.  

          
Figura 638 – Canteiros impedindo a utilização 

plena da sarjeta como guia. 
Figura 639 – Participante 02 contornando o canteiro 

para alcançar novamente sua guia lateral. 

Tendo compreendido o espaço, o participante opta por seguir o caminho mais reto possível em relação 

à entrada do parque, visando facilitar sua orientação e seu posterior retorno. Diferente daquele primeiro 

espaço monumental, o caminho é mais estreito e delimitado, possuindo guias laterais, o que tranquiliza 

o participante, mas ao ouvir vozes distantes identifica que também é amplo destacando: “talvez seja o 

percurso mais largo que eu passei em relação aos outros dois parques, os daqui são bem mais largos”. 

A segurança e orientação do participante dura pouco e ele logo demonstra estar totalmente perdido em 

relação à entrada do parque, deixando de lado a ideia de seguir reto e seguindo por espaços com mais 

pessoas, por segurança, visto que teria a quem recorrer em caso de necessidade. 

Durante o percurso, o participante critica a ausência de referências, afirmando repetidas vezes que este 

é o menos perceptível em relação aos outros parques visitados. 
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Olha, ele parece muito menos perceptível do que os outros, porque até agora eu não reparei 
nenhuma árvore, mesmo as que eu tive que desviar delas. Barreira de som, também não 
reparei nenhuma. Então o espaço, ele é muito aberto. [...] Não consegui identificar nada até 
agora por conta dessa barreira de som, ou mesmo pelos volumes de alguma coisa, alguma 
construção, alguma árvore, qualquer coisa que fosse. (Informação verbal)100 

[...] sinceramente, dos três esse é o que menos dá para perceber espaços e ambientes. Não 
existem outras referências, sonoras, caloríferas... Exclusivamente pelo tato da bengala, e pelo 
som ambiente né, vozes, [...] mas aí não te dá certeza de nada, aonde você está. (Informação 
verbal)101 

Em quase todos os caminhos o participante conseguia utilizar alguma delimitação como guia, seja grama, 

vegetação arbustiva (FIGURA 640), sarjeta (FIGURA 641), ou meio-fio em concreto mesmo que baixo 

(FIGURA 642), revelando sempre preferir o meio-fio mais alto. Destaca-se ainda que as juntas de 

dilatação no piso cimentado foram confundidas com guias de balizamento (FIGURA 643). 

          
Figura 640 – Vegetação arbustiva sendo 

utilizada como guia lateral. 
Figura 641 – Sarjeta utilizada como guia lateral. 

          
Figura 642 – Pequeno meio-fio em concreto 

utilizado como guia lateral. 
Figura 643 – Junta de dilatação no piso 

confundindo o Participante 02. 

O maior problema encontrado em relação às guias laterais é o fato de ser possível perceber os caminhos 

e acessos presentes apenas do lado em que segue a guia. Observação recorrente nos outros passeios. 

O participante reflete: “Mas é o tal negócio, eu tô vendo tudo desse lado, não sei se do lado de lá tem 

alguma coisa. Algum desvio ou alguma entrada. Se tiver eu não vou saber chegar”. 

                                                      
100 Informação fornecida pelo Participante 02 em 06 de julho de 2013, São Paulo. 
101 Idem. 
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Os acessos para caminhos e ambientes possuem quase sempre rebaixamento de guia, sendo facilmente 

identificados pelo participante, porém o piso tátil presente em algumas entradas, dando continuidade à 

guia lateral, muitas vezes o confunde e chega até a passar despercebido. 

Utilizados para indicar caminhos (FIGURA 644), ambientes, sanitários (FIGURA 645), lanchonete, 

bebedouros, entre outros equipamentos, o piso tátil de alerta confunde o participante, que não sabe o 

que significa sua instalação, utilizando-o sempre como continuação da guia lateral. Destaca que não há 

um critério coerente de utilização do piso de alerta, e não há uma padronização de fácil compreensão. 

Diante disso, critica esse tipo de instalação, sugerindo que seja instalado piso tátil direcional. 

Mas você vê, sem coerência fica difícil. Porque um lugar tem, outro não tem, um quer dizer 
uma coisa... Precisa ser algo coerente, que tenha a mesma linguagem em todos os lugares. 
Que tanto faz se o deficiente tiver numa calçada, num parque, numa praça, num shopping, 
num aeroporto, ele saiba que aquilo lá quer dizer tal coisa. Aqui nem sei se o caso seria o de 
alerta, talvez o melhor fosse o direcional. (Informação verbal)102 

Em algumas situações, o participante identifica o piso tátil mas acredita ser uma falha por não haver 

caminho nenhum, nem ambiente específico (FIGURA 646). O que na verdade trata-se de uma passagem 

nivelada para acessibilidade das pessoas em cadeira de rodas. Em outras situações a sinalização com 

piso tátil passa despercebida e a entrada não é identificada, como quando o limite do piso, ladeando a 

sarjeta, é utilizado como guia e a bengala não chega a tocar no piso tátil de alerta (FIGURA 647). 

Quando não há piso tátil delimitando o caminho e dando prosseguimento à guia lateral, o parque torna-

se ainda mais confuso. Em algumas situações, em que o acesso era estreito, o participante conseguiu 

permanecer no caminho, sem desviar-se, passando tranquilamente pela entrada, mesmo sem marcação 

alguma no piso (FIGURA 648), porém, quando tratava-se de um ambiente mais amplo, como no caso do 

playground infantil, ele adentrou no espaço do parquinho sem perceber (FIGURA 649). 

   
Figura 644 – Acesso para caminho 
indicado por piso tátil de alerta. 

Figura 645 – Acesso para sanitário 
indicado por piso tátil de alerta. 

Figura 646 – Participante 02 
identificando piso tátil, sem entender o 

motivo de sua instalação. 
 

                                                      
102 Informação fornecida pelo Participante 02 em 06 de julho de 2013, São Paulo. 
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Figura 647 – Limite do piso sendo 

utilizado como guia. 
Figura 648 – Participante 02 seguindo 
adiante, após passar por entrada não 

sinalizada. 

Figura 649 – Participante adentrando 
no parquinho infantil sem perceber. 

Os caminhos possuem basicamente pavimentação em asfalto, cimentado ou bloco intertravado invertido 

(FIGURA 650). Este último é muito elogiado pelo participante que destaca a quase imperceptível 

diferença com o cimentado, com trepidação quase nula. Tamanha a semelhança que em certo momento 

do percurso o participante confunde piso cimentado com o de blocos intertravados devido às suaves 

rachaduras existentes (FIGURA 651).  

O único piso diferenciado que merece destaque é o emborrachado presente no playground infantil 

(FIGURA 652), que não foi identificado pelo participante, que afirmou que a diferença dele para o de 

bloco intertravado ao seu redor é muito pouca e a batida da bengala sobre ele não emite som, o que o 

faz ser percebido somente com a máxima atenção e concentração.  

   
Figura 650 – Pavimentação em bloco 

intertravado invertido. 
Figura 651 – Rachaduras no piso 

cimentado confundem o Participante 02. 
Figura 652 – Piso emborrachado do 

parquinho infantil. 

Os bancos estão quase todos fora do passeio, ladeando-o (FIGURA 653), apresentando-se 

imperceptíveis ao participante, que consegue identifica-los apenas quando estão ocupados. Nem mesmo 

os bancos que se encontram no caminho, no parquinho infantil, foram identificados, pois o participante 

afirma que os confundiria com obstáculos, guardacorpo ou qualquer outro tipo de barreira, visto que 

estavam nos limites de um ambiente voltado às crianças. Após avisado da presença do banco, sentou-

se e criticou a falta de conforto do banco em concreto e sem encosto (FIGURA 654). 

Os bebedouros apresentam-se distribuídos por todo o parque, ao longo das pistas de caminhada, sempre 

fora do caminho, sendo identificados diversas vezes pelo participante através da associação da 
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sinalização de piso tátil de alerta com o barulho de água (FIGURA 655). Além desses, existem 

bebedouros também junto aos sanitários; esses, apesar de serem acessíveis, não possuem sinalização 

alguma (FIGURA 656), necessitando de auxílio do pesquisador para que o participante os identifique. 

As inúmeras lixeiras presentes ao longo dos caminhos em todo o parque não possuem qualquer 

sinalização ou informação tátil, não sendo identificadas pelo participante (FIGURA 657). Os sanitários, 

apesar de terem suas entradas sinalizadas com piso tátil de alerta, também não são identificáveis, pois 

esse tipo de sinalização é utilizado para diversas funções, como dito anteriormente. 

Da mesma forma, o participante somente toma conhecimento da existência de quiosques e mesas em 

meio ao gramado após informado pelo pesquisador (FIGURA 658) – “Você falou que tem os quiosques, 

se você não falasse, pra mim ía passar totalmente despercebido, os quiosques. E aqui nesse espaço de 

quiosque tem bastante criança, eu tô ouvindo várias vozes de crianças diferentes”. 

   
Figura 653 – Banco passando 

despercebido. 
Figura 654 – Participante 02 utilizando banco 
após pesquisador informar sua existência 

Figura 655 – Bebedouro 
identificado. 

   
Figura 656 – Bebedouro 
acessível próximo aos 
sanitários. 

Figura 657 – Lixeiras passando 
despercebidas. 

Figura 658 – Pesquisador informando o Participante 
02 da presença de quiosques no gramado. 

Quanto às sensações, o participante atenta-se frequentemente ao frescor, sombreamento e temperatura 

dos espaços e caminhos, além de mencionar sempre as pistas sonoras relevantes. Unindo sua 

percepção de luz à sua percepção térmica consegue diferenciar locais sombreados (FIGURA 659), de 

locais ensolarados (FIGURA 660), identificando ainda o tamanho ou a densidade da sombra pelo frescor 

que proporciona, e a ausência dela pelo calor do sol incidindo em suas costas.  
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[...] no meu caso, como eu vejo luz e sombra, então primeiro eu percebo pela luz e sombra, 
mas o térmico também percebe. Que antes de eu entrar na sombra, e sentir que estava debaixo 
do sol, eu estou vendo que tem escuro na frente. Com certeza se eu tivesse sem nada, nada, 
de visão eu repararia também, que teria uma área sombreada e grande, porque a gente não 
saiu dela. Como está cada vez mais fresco parece que tá no meio dela. Não é como estar 
numa beiradinha, onde do lado tem sol. (Informação verbal)103 

O participante destaca que a sensação térmica pode não ser muito confiável após certo tempo de 

permanência ao ar livre. 

           
Figura 659 – Caminho sombreado 
identificado pelo Participante 02. 

Figura 660 – Caminho ensolarado percebido 
pelo Participante 02. 

O frescor do ambiente segundo o participante não se encontra diretamente ligado ao seu sombreamento 

pois foram identificados locais muito arborizados mas não muito frescos. Mas ele relaciona a 

tranquilidade e a paz de um ambiente à sombra fechada, ao frescor e ao fato das pessoas falarem baixo.  

Alguns barulhos, combinados, levam à identificação de alguns espaços, como foi o caso da lanchonete 

onde se escutou barulho do facão cortando coco e dos talheres e copos. O playground também foi 

identificado pela união das vozes das crianças com o “nhec-nhec” dos brinquedos (FIGURA 661). 

Porém, ao não se atentar para essa união de pistas, o participante confundiu uma estação de ginástica 

com um parquinho infantil, por ter escutado o “nhec-nhec”, que, nesse caso, pertencia aos equipamentos 

de ginástica. Em outra situação, somente o barulho da criançada não foi suficiente para que identificasse 

um parquinho infantil com brinquedos alternativos, de madeira e pneus, que não produzem os sons 

característicos (FIGURA 662). 

Em um dos parquinhos, havia um som diferenciado que segundo o participante poderia ser utilizado 

como referência para orientação e localização, caso funcionasse constantemente, sendo acionado pelo 

vento ou algo parecido. Trata-se do instrumento alternativo metálico com correntes que emitem sons 

quando tocados (FIGURA 663). Afirma ainda que o barulho é gostoso, lembra os sinos de vento e deveria 

                                                      
103 Informação fornecida pelo Participante 02 em 06 de julho de 2013, São Paulo. 
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ser melhor explorado – “Isso sim, isso aqui, se ele funcionar inclusive só com o vento, é uma boa 

referência, passa ali, já sabe onde tá. Se funcionar só batendo a mão, pra nós não ajuda em nada”. 

Mas ao tentar utilizar o som emitido como referência para chegar até ele, o participante se confunde 

quanto à sua localização e proximidade, culpando o vento pela confusão. O mesmo instrumento é 

encontrado no Memorial Villa-Lobos, junto aos tambores (FIGURA 664) que também emitem sons que 

podem ser utilizados como referência para orientação e localização. 

Ao escutar barulho de bola pela primeira vez, se confunde acreditando não se tratar de uma quadra por 

conhecer o quique da bola, mas em outra situação consegue identificar o som da bola, combinado ao 

apito do juiz, identificando um campo de futebol. 

Em certo momento, o participante confunde barulhos de bicicletas e carrinhos infantis com som de carros, 

mas posteriormente consegue identificar corretamente o som dos automóveis e sua constante 

intensificação à medida que se aproxima dos limites do parque. 

Sombras sonoras quase não são identificadas ao longo do percurso, e quando acredita ter identificado, 

sugerindo que seja uma construção ou árvore grande se engana, pois trata-se da Ilha Musical, ambiente 

completamente aberto (FIGURA 665). Entendendo a confusão, pois espaços abertos não produzem som, 

e por essa razão não vinha som algum naquela direção. 

Outra confusão é observada ao caminhar por um percurso aparentemente normal, mas que o participante 

identifica um espaço fechado, inexistente, ao seu lado direito (FIGURA 666). Após descrição do ambiente 

pelo pesquisador, ele afirma ter escutado eco dessa direção, o que o fez imaginar “um espaço fechado, 

grande, que dá eco”. Essa questão permaneceu sem explicação e não foi muito bem compreendida pelo 

pesquisador. 

   
Figura 661 – Parquinho, ao fundo, 

identificado pelo som. 
Figura 662 – Brinquedo não 

tradicional. 
Figura 663 – Participante 02 

produzindo sons no instrumento 
popular do parquinho infantil. 
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Figura 664 – Participante 02 

testando sons nos tambores do 
Memorial Villa-Lobos. 

Figura 665 – Ilha Musical. Figura 666 – Caminho ladeado por 
gramado, à direita, e vegetação de 

grande porte, à esquerda. 

Os únicos odores identificados no parque foram de vegetação molhada e mato, não se apresentando 

como referência ou pista confiável, como o próprio participante afirma: “É um cheiro de mato, mas eu 

não sei de que que é. Pau molhado. Não dá pra identificar... não é mato molhado, é árvore molhada. 

Mas é o tal negócio, molhado tá hoje, amanhã pode tá seco, aí o cheiro foi embora”. 

Como obstáculos destacam-se, a vegetação avançando sobre o passeio (FIGURA 667), configurando-

se como obstáculo aéreo, e os diversos obstáculos móveis como velotrol e bicicletas distribuídos pelos 

espaços (FIGURA 668) e também interrompendo a linha-guia (FIGURA 669). Este último caracteriza a 

falta de conscientização e informação dos visitantes do parque que deixam seus equipamentos e os dos 

seus filhos em qualquer lugar.  

Uma grelha para captação de águas pluviais também funcionou como obstáculo para o participante visto 

que sua bengala entrou na parte danificada, com espaçamento maior entre grelhas causado por falta de 

manutenção (FIGURA 670). 

    
Figura 667 – 

Vegetação avançando 
sobre o passeio. 

Figura 668 – Velotrol e 
bicicleta obstruindo o 

caminho. 

Figura 669 – Bicicleta 
infantil na sarjeta. 

Figura 670 – Bengala 
enganchada na grelha 

danificada. 

O Circuito das árvores é um dos atrativos do parque, merecendo destaque na descrição. Possuindo em 

sua entrada e ao longo de seu percurso placas informativas, estas são apenas visuais, e precisam ser 

lidas pelo pesquisador (FIGURA 671). O piso de madeira possui espaçamento entre as tábuas (FIGURA 
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672) que trava o rolamento da bengala, mas segundo o participante não atrapalha muito o deslocamento, 

apenas incomoda um pouco. 

O percurso em si transmite paz ao participante e apresenta-se agradável, e os alargamentos existentes 

ao longo do caminho não são problema para o participante por serem pequenos trechos e não desviarem 

muito o percurso. Porém, o corrimão apresenta-se danificado em dois pontos do Circuito (FIGURAS 673 

e 674), além de ser interrompido ao chegar no patamar intermediário de observação e no deck de 

observação ao final do percurso. Nesses pontos, o participante tem dificuldade pois quando tenta utilizar 

a bengala ela entra no espaço entre o piso e a tela de proteção (FIGURA 675), precisando utilizar seu 

próprio corpo para guiar-se pela tela de proteção (FIGURA 676). 

Quando chega ao final do percurso o participante não percebe nada de diferente, mas afirma ter gostado 

da experiência, sugerindo que tenha um caminho de volta diferente através de uma rampa em outra 

direção ou algo parecido, e ainda critica a falta de informações sonoras ou táteis. 

   
Figura 671 – Pesquisador realizando 

leitura das placas. 
Figura 672 – Piso de madeira do 

Circuito das Árvores. 
Figura 673 – Corrimão interrompido. 

   
Figura 674 – Corrimão solto. Figura 675 – Bengala entre tela de 

proteção e piso. 
Figura 676 – Participante 02 utilizando 

seu próprio corpo como guia. 

O Espaço Ouvillas também é uma atração à parte, possuindo atrativo especial para as pessoas com 

deficiência visual visto que se baseia nas composições do maestro Heitor Villa-Lobos. Seu acesso é 

identificado pelo participante através do piso tátil, mas ele sugere que o som escutado no interior do 



 293 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

ambiente chegue até a pista de caminhada funcionando como uma referência para localização do 

espaço, mesmo que fosse necessário instalar caixas de som voltadas para o percurso. 

No caminho de acesso, tem dificuldade em seguir a guia feita por troncos de árvores, visto que a 

pavimentação em pedriscos não permite o perfeito rolamento da bengala (FIGURA 677). Ao fim da guia, 

sente-se perdido no amplo espaço e o pesquisador precisa impedir o seu choque com duas lixeiras que 

se encontram no meio do caminho (FIGURA 678). 

          
Figura 677 – Trilha de acesso ao Espaço Ouvillas. Figura 678 – Lixeiras como obstáculo ao deslocamento. 

Sem referências, o pesquisador precisa descrever o ambiente para que o participante o compreenda, 

informando-o sobre sua configuração circular, o mobiliário e as caixas de som ali presentes e os painéis 

contendo a história do maestro, lendo um deles para que soubesse do que se trata (FIGURA 679). O 

participante demonstrou interesse em utilizar uma das espreguiçadeiras existentes no espaço, 

procurando-as nos espaços sombreados por intuição. Como as espreguiçadeiras desocupadas 

encontravam-se todas no sol, o pesquisador precisou orienta-lo verbalmente para que as encontrasse. 

Porém, ao encontra-la teve dificuldades em utiliza-la de forma correta e confortável, necessitando ainda 

de informações para seu uso (FIGURA 680). Quanto à dificuldade em localiza-las, o participante não tem 

sugestão, pois acredita ser necessário manter o caráter móvel do mobiliário, e dessa forma nem um 

mapa tátil resolveria a situação. 

Ao tentar sair do espaço, encontra as mesmas dificuldades da chegada, pois o espaço é amplo e não 

possui qualquer referência a seguir, direcionando-se para o meio do mato, necessitando de interferência 

do pesquisador para conseguir encontrar o caminho correto (FIGURA 681). 
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Figura 679 – Pesquisador 
realizando leitura do painel. 

Figura 680 – Participante 02 utilizando 
a espreguiçadeira para relaxar. 

Figura 681 – Participante retomando o 
caminho após informação do pesquisador. 

 Finalizando o percurso, são observadas as mesmas dificuldades do início do passeio, pois não existem 

referências e o participante utiliza sua noção de direção para manter-se o mais reto possível no sentido 

do maior fluxo de pessoas. Quando encontra a guia lateral e tenta segui-la, depara-se novamente com 

os canteiros iniciais das palmeiras que tornam o percurso desconfortável, e ainda percebe o piso tátil de 

alerta em L ao redor de um dos canteiros (FIGURA 682), o que primeiramente pensa tratar-se de um 

aviso do canteiro, mas como não se repete nos demais, não identifica sua função. 

Para o participante passar pelo bloqueio inicial, atravessar a ciclofaixa (FIGURA 683) e chegar até o 

portão principal do parque, o pesquisador precisa guia-lo verbalmente pois o espaço é amplo, sem 

qualquer referência, e apresenta-se muito cheio de pedestres, ciclistas, skatistas e patinadores, fazendo 

com que o participante utilize sua bengala de modo recolhido, sem realizar o rastreio de costume. 

          
Figura 682 – Participante 02 passando pelo piso 

tátil sem compreender sua função. 
Figura 683 – Pesquisador auxiliando o 
Participante 02 a atravessar a ciclofaixa. 

Ao final do percurso o participante afirmou que o que mais gostou no passeio foi o Espaço Ouvillas, e 

criticou o fato de não haver referências, nem maneiras de identificar os ambientes. Quando questionado, 

declara que gostou do passeio e retornaria ao parque, desde que acompanhado. 
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4.4.1.3. Participante 03: Pessoa com baixa visão 

Passeio pela Cidade 

O participante não teve disponibilidade para realização deste passeio. 

Passeio Acompanhado pelo Parque do Ibirapuera 

O passeio acompanhado do Participante 03 ao Parque do Ibirapuera teve início pelo portão 03 seguindo 

o percurso representado abaixo (FIGURA 684). 

 
Figura 684 – Percurso realizado pelo Participante 03 no Parque do Ibirapuera – em vermelho. 
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Inicialmente é fornecido ao participante o mapa oficial do parque, que é disponibilizado pelos vigilantes 

a qualquer visitante que desejar. Com uma lente de aumento, o participante aproxima ao máximo os seus 

olhos do mapa para visualiza-lo (FIGURA 685) e surpreendendo-se com a forma triangular do parque, 

solicita que o pesquisador indique as ruas que o limitam, pois esta informação apresenta-se muito 

pequena no mapa. 

O participante localiza-se no mapa, indicando o percurso que realizava e as referências utilizadas quando 

trabalhava no MAM. Quando solicitado a avaliar o mapa apresentado para uma pessoa com baixa visão, 

o participante critica o tamanho das letras, principalmente na legenda, mas elogia o contraste utilizado, 

sugerindo que fosse utilizado sempre azul e amarelo, preto e amarelo, ou mesmo fundo preto em 

contraste com branco, que tem baixo custo por não gastar cor. 

Assim como a lente utilizada para leitura do mapa, o participante traz consigo outros equipamentos que 

auxiliam na identificação de detalhes (FIGURA 686) como óculos de sol e de grau, dois tipos de binóculo 

(FIGURAS 687 e 688), e a bengala que, apesar de não utilizar frequentemente, afirma carregar consigo 

para situações específicas, como estações de metrô ou outros locais muito cheios, além de situações de 

pânico onde precisa sinalizar sua deficiência visual.  

Este é um problema enfrentado por muitas das pessoas com baixa visão, que não aparentam ter 

deficiência visual, e o participante aproveita para desabafar afirmando que “esse que é o problema. Como 

é que você sinaliza que você é deficiente visual sem usar a bengala? E outra, a bengala pressupõe o 

estereótipo do cego, só que eu não sou cego. Agora, eu vou usar bengala pela sinalização?” 

    
Figura 685 – Participante 03 

visualizando o mapa do parque. 
Figura 686 – Equipamentos que 

auxiliam sua visão e deslocamento. 
Figura 687 – 

Binóculo comum. 
Figura 688 – 

Binóculo especial. 

Como o participante tem um conhecimento prévio do local, ele busca as referências conhecidas, e 

mesmo sem enxerga-las intuitivamente as imagina, em qualquer traço visual identificado. Utilizando sua 

memória, consegue identificar o prédio da Bienal de traços retos (FIGURA 689), e a Oca num borrão 

branco em contraste com o céu azul (FIGURA 690). Quanto à primeira edificação afirma: “[...] eu sei que 

ele tá ali. Eu até tento ver, eu vou tentar ver. Porque eu sei que ele tá ali. Então, alguma coisa reta ali, 

eu tô sabendo que tem. [...] Ah, esse todo aqui escuro, vejo bem, né, na horizontal uma linha branca, 
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outra linha branca, árvores.” E quanto a Oca explica: “Ó o que que eu faço, eu tô aqui eu não tô vendo 

direito, aí eu vou levantar todo o meu olhar pra cima, aí eu vejo um negócio branco aqui. Entendeu? Eu 

sinto que tem um negócio branco aqui. Aí eu falo Será que é? Eu acho que é. Aí eu ligo com a minha 

memória, de... como eu já andei por aqui, e falo é, é sim.” 

Por isso, o participante defende a familiarização dos espaços e a necessidade de se fazer um 

reconhecimento de espaços novos a fim de identificar os melhores e menores caminhos, e as referências 

a serem utilizadas no percurso seguro e orientado. 

                   
Figura 689 – Prédio da Bienal ao fundo. Figura 690 – Oca em meio à vegetação.

Apesar do amplo conhecimento do local e de estar realizando percurso naturalmente definido por ele 

mesmo, o participante confunde-se e desorienta-se por diversas vezes. Consegue chegar facilmente 

apenas do portão de entrada até o MAM, percurso realizado semanalmente a trabalho. Quando tenta 

acessar a pista de caminhada principal do parque, confunde os caminhos e chega até o estacionamento 

(FIGURA 691). Nesse momento, o participante fica sem saber ao certo o que fazer e prefere retornar à 

marquise pelo mesmo caminho, porque a calçada que poderia leva-lo ao seu destino é desconhecida e 

encontra-se sombreada, com trechos escuros não muito bem identificados (FIGURA 692), o que 

transmite insegurança ao seu deslocamento. 

                   
Figura 691 – Participante 03 chegando até o 

estacionamento atrás do MAM. 
Figura 692 – Participante 03 optando por seguir caminho 

menos sombreado. 



 298 ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: UMA ANÁLISE DE PARQUES URBANOS 

A marquise também é um ponto complicado para o participante, que declara ter costume de se perder 

nela por sua amplitude e formato em Y, além das referências visuais se confundirem ao seu olhar, como 

explica: “Aquele fundo infinito do concreto de cima com o de baixo, pra mim junta um pouco lá pra frente, 

entendeu, vira uma coisa... eu não sei definir na linha, então termina... estaria meio que juntando. Tem 

um pedacinho assim que não dá pra definir nada pra lá. Então eu me perco um pouco.” (FIGURA 693). 

Ao lançar mão do recurso óptico (FIGURA 694), que assume não utilizar com frequência, consegue 

identificar detalhes da marquise e se localizar melhor – “Ó, aquilo que era junto eu já remendei, já consigo 

ver. Aquela linha branca que eu falava é uma verde, e ali, se eu não me engano tem um jardim no centro. 

Depois, pra direita vai pro restaurante.” 

O participante decide caminhar até o Museu Afro, que se localiza na extremidade oposta da marquise e 

utiliza como referência os limites laterais da mesma, seu beiral (FIGURA 695). Durante esse percurso, 

preocupa-se principalmente com sua segurança, tentando se atentar aos skatistas e aos eventos 

extraordinários como a tenda armada para distribuição de mudas de plantas (FIGURA 696). Ao se 

distanciar um pouco dos limites da marquise, para desviar da tenda mencionada, sente-se inseguro por 

identificar pinos e pequenos cones coloridos no chão preocupando-se em rapidamente retornar à sua 

guia lateral, visto que poderia estar em meio a um jogo ou patinadores realizando manobras.  

Sem saber se estava no caminho certo, o participante decide pedir informações para um vendedor 

ambulante, e segue sua indicação, mesmo passando pelo meio da marquise, afirmando que as outras 

pessoas é que terão que vê-lo e desviar-se (FIGURA 697). Porém, prefere aproximar-se da outra beirada 

da marquise, por segurança, e pedir novamente informação, seguindo adiante sem confiar muito na 

informação recebida. 

Em certo momento, mesmo com as orientações, apresenta-se totalmente perdido, criticando novamente 

o formato irregular da marquise, que dá voltas nas proximidades de um jardim interno sem uma lógica 

bem definida. O pesquisador precisa interferir e indica o caminho, informando que seguindo sempre em 

frente o participante chegaria até o Museu Afro. Aproximando-se da edificação ainda não consegue 

visualiza-la (FIGURA 698) e preocupa-se com a quantidade de pessoas próximas a ele, sendo orientado 

pelo pesquisador e chegando até o prédio em questão. Questionado, afirma que o posicionamento do 

Museu Afro na ponta da marquise funciona como sinalização e referência para sua orientação, pois sabe 

que se caminhar seguindo a marquise uma hora ou outra vai encontra-lo.  
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Figura 693 – Participante 03 mostrando 
o que consegue enxergar à sua frente. 

Figura 694 – Participante 03 utilizando 
binóculo. 

Figura 695 – Limites laterais da 
marquise sendo utilizados como guia. 

   
Figura 696 – Tenda temporária 
funcionando como obstáculo. 

Figura 697 – Participante 03 
atravessando a marquise. 

Figura 698 – Museu Afro ao fundo, 
ainda não avistado pelo Participante 03. 

Outro momento de desorientação foi observado quando se adentrou o parque propriamente dito. 

Caminhando pela pista principal, o participante afirma não saber onde está e critica a ausência de 

referências significantes, tentando sempre identificar edificações na direção da marquise, mas 

confundindo-se bastante, acreditando estar visualizando-as em meio à vegetação. Em certo momento, 

visualiza uma edificação mas não sabe ao certo do que se trata, solicitando auxílio do pesquisador que 

informa a posição da edificação e ele rapidamente a associa ao antigo prédio da Prodam, mas critica o 

fato de serem muito parecidos, o que dificulta a utilização deles como referência. 

Elementos edificados de grande porte como o Prédio da Bienal e a marquise (FIGURA 699) são utilizados 

como referência, pois podem ser avistados de longe, desde que se tenha conhecimento prévio do local 

e uma noção de direção e orientação básica. Árvores frondosas também tem essa função, mesmo que 

percam suas folhas (FIGURA 700). 

                  
Figura 699 – Participante 03 apontando para a marquise. Figura 700 – Árvore seca utilizada como referência. 
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Apesar de ter baixa visão, o participante declarou utilizar as guias laterais como referência para seu 

deslocamento (FIGURA 701), permanecendo sempre à direita, por convenção. Uma questão 

interessante revelada pelo participante diz respeito às mudanças de direção no percurso. Segundo ele, 

“as pessoas olham no olho pra ver onde a outra pessoa vai. Se eu olho pra lá, a pessoa sabe que eu tô 

indo pra lá.” Como não possui essa visão reta e seu olhar é um pouco desviado, desenvolveu uma 

sinalização gestual para indicar suas mudanças de direção (FIGURA 702), visando evitar acidentes em 

locais movimentados como as pistas dos parques. 

                  
Figura 701 – Participante 03 apontando para a 

guia lateral que utiliza como referência. 
Figura 702 – Participante 03 indicando com o dedo indicador 

da mão esquerda como sinaliza mudança de direção. 

Nas proximidades do lago, o identifica mas não confia em sua visão (FIGURA 703), aproximando-se para 

ter certeza, o que só ocorre quando chega bem próximo à margem. Chegando à ponte não demonstra 

dificuldade alguma em subir a escada que leva à parte mais alta da travessia, mas utiliza seu guardacorpo 

como corrimão (FIGURA 704), afirmando ser extremamente importante em escadas. 

                      

Figura 703 – Participante 03 identifica o 
lago à sua direita. 

Figura 704 – Participante 03 utilizando 
guardacorpo da ponte como corrimão. 

Os degraus vazados não se apresentam como obstáculo, pois possuem sinalizador, o que o participante 

destaca por trazer segurança e demonstrar a preocupação do espaço com as pessoas com deficiência 

visual. Porém, na descida, alerta para a falta de contraste nos degraus (FIGURA 705), o que não permite 

perceber quando ele começa ou termina, criticando o antes elogiado sinalizador, e preocupa-se ainda 

com a sombra existente em parte da escada, que também causa insegurança (FIGURA 706). 
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Agora perigo! Tá sem contraste, quando é que começa o degrau? Entendeu? Aí já vi o cara, 
aí vim pra cá, já vi a linha brilhando, vou pra cá, pra ficar mais tranquilo. Aí vai dá sombra. Essa 
linha aqui tinha que estar mais sinalizada, pelo menos no tampo. Essa aqui, podotátil de 
atenção, não está mais amarela, o suficiente de contraste. Então eu estou garantindo, porque 
eu estou percebendo como as pessoas do lado tão descendo, e segurando no corrimão. Agora 
vai ficar escuro, começou a sombra, ainda estou segurando do lado, mas eu não sei se tem 
muito penhasco pra direita, e está tudo escuro aqui, né. Aí parei, cheguei no chão. Ah, já vi 
que vem um mundo de gente aqui, então acelera! Estou tranquilo. (Informação verbal)104 

                   
Figura 705 – Participante 03 informando sobre a 

falta de contraste nos degraus da ponte. 
Figura 706 – Sombra incidindo sobre os degraus. 

A sombra apresenta-se como obstáculo por diversas vezes, e o participante afirma que precisa caminhar 

devagar em locais sombreados (FIGURA 707), com a atenção redobrada para identificar raízes, 

desníveis ou falhas de pavimentação. No Jardim das Esculturas, por exemplo, a escultura de concreto 

em meio ao gramado é visualizada e percorrida tranquilamente quando se apresenta ao sol, mas os 

trechos sombreados provocam insegurança no deslocamento do participante (FIGURA 708).   

O mesmo ocorre com os bancos que são identificados quando expostos ao sol, mas podem apresentar-

se como obstáculos, caso estejam sob a sombra de uma árvore. No início do percurso, o participante 

demonstra preocupação com possíveis bancos de concreto no caminho, afirmando que antigamente 

existiam e por serem da cor do piso, dificilmente conseguia identifica-los, machucando-se por diversas 

vezes. Quando avista um banco de concreto verde sobre um piso de terra batida, destaca que o 

visualizou sem maiores problemas (FIGURA 709), principalmente por estar bem iluminado e possuir 

contraste com o piso.  

A dificuldade ressurge na identificação de bancos feitos de troncos de árvores (FIGURA 710). Estes não 

foram identificados pelo participante, que declarou ver pessoas ocupando algo indeterminado aos seus 

olhos. 

                                                      
104 Informação fornecida pelo Participante 03 em 08 de setembro de 2013, São Paulo. 
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As lixeiras são facilmente identificadas e não funcionam como obstáculos (FIGURA 711), assim como os 

carrinhos de ambulantes dispostos pelo caminho. Estes últimos exigem apenas um deslocamento mais 

atento para que o participante desvie-se deles (FIGURA 712). 

   
Figura 707 – Participante 03 caminhando 
devagar por confundir sombra de árvore 
com rachadura na pavimentação. 

Figura 708 – Espaços sombreados 
no Jardim das Esculturas: 

insegurança. 

Figura 709 – Banco de concreto 
verde, no sol, identificado. 

   
Figura 710 – Banco feito com tronco 
de árvore, ao fundo, não identificado. 

Figura 711 – Lixeiras identificadas. Figura 712 – Carrinhos de ambulantes 
na sombra exigindo atenção. 

Pequenos desníveis (FIGURA 713) são vistos pelo participante, mas oferecem risco ao seu 

deslocamento, assim como as pequenas rampas (FIGURA 714), onde é possível tropeçar ou pisar em 

falso, como aconteceu durante o passeio. O participante culpa sua distração pelo tropeço, mas destaca 

que rampas e desníveis são situações de risco não só para a pessoa com deficiência visual, mas também 

para idosos ou pessoas com bebê no colo, e devem ser evitadas. Declara que sinalização com cores 

contrastantes poderiam solucionar a questão das rampas. 

                   
Figura 713 – Desnível identificado pelo 

Participante 03. 
Figura 714 – Rampa sem contraste ou 

sinalização no piso. 
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Obstáculos aéreos foram encontrados de duas formas, vegetação espinhosa avançando sobre a pista 

(FIGURAS 715 e 716) e colunas inclinadas sobre o caminho (FIGURA 717). Ambas as situações foram 

percebidas pelo participante, mas trouxeram preocupação ao pesquisador. 

                 
Figura 715 – Vegetação espinhosa 

avançando sobre o passeio. 
Figura 716 – Detalhe da vegetação 

espinhosa. 
Figura 717 – Colunas inclinadas no 

Museu Afro. 

A ciclofaixa existente em todo o parque apresentou-se como um dos maiores perigos sempre que era 

necessário atravessa-la, como para acessar a pista principal de caminhada. O participante aproximava-

se e tentava guiar-se por um grupo de pessoas na mesma situação que ele (FIGURA 718) ou utilizar o 

vácuo de algum vidente. Quando não havia ninguém para servir de escudo, o pesquisador guiou-o na 

travessia, por segurança (FIGURA 719). 

                   
Figura 718 – Participante 03 tentando atravessar a 

ciclofaixa junto com um grupo de pessoas. 
Figura 719 – Pesquisador guiando o Participante 03 

na travessia da ciclofaixa. 

Skatistas e patinadores por diversas vezes passaram muito próximos ao participante, causando 

insegurança, além dos ciclistas por diversas vezes circularem fora da ciclofaixa. Em certo momento, 

chega-se numa bifurcação muito ampla onde as bicicletas invadem totalmente o espaço dos pedestres 

(FIGURA 720), o que também deixa o participante inseguro no deslocamento. Mais à frente, o problema 

se repete e os pedestres precisam dividir seu espaço com os inúmeros ciclistas, não havendo sequer 

faixa de pedestres para atravessar a ciclofaixa em direção ao prédio da Bienal, mesmo em frente a sua 

escada de acesso (FIGURA 721). 
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Figura 720 – Ciclistas dividindo espaço com pedestres. Figura 721 – Inúmeros ciclistas deixando o 

caminho inseguro. 

Para chegar à escada citada, percorre-se um caminho que alterna faixas de placas de concreto e de 

grama (FIGURA 722), sendo elogiado pelo participante por sua beleza, apesar de causar tropeços. O 

participante considera a escada uma referência, pois tem certeza absoluta de sua localização e orienta-

se bem em relação ao parque. 

Quanto à pavimentação, não houve destaques, além do piso tátil encontrado apenas nas proximidades 

do MAM, que é considerado importante pelo participante que afirma ficar sossegado quando avista esse 

tipo de sinalização (FIGURA 723), seguindo o caminho um pouco mais relaxado. 

Cheiros e sons não foram citados durante o percurso, não se apresentando como referências relevantes 

para o deslocamento do participante em questão. 

                   
Figura 722 – Caminho alternado: faixas de 

concreto e de grama. 
Figura 723 – Piso tátil próximo ao MAM, 

utilizado como referência. 

Os sanitários sob a marquise não foram percebidos pelo participante, que desconhecia sua existência, 

identificando-os somente após informação do pesquisador (FIGURA 724). A edificação dos sanitários 

não possui qualquer diferenciação das demais, não sendo facilmente percebida. Na tentativa de 

identificar qual seria o sanitário masculino, o participante aproxima-se bastante das placas (FIGURA 725, 

mas tem muita dificuldade, destacando que a diferença entre as sinalizações é muito pouca, e sugere a 

inserção de placas de cores diversas, como vermelha e azul para indicarem, respectivamente, sanitário 

feminino e masculino. 
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Então, mas por exemplo, essa parte da sainha assim, ó, do ícone, se as duas plaquinhas são 

azuis, e só pra tentar ver essa sainha... [...] Não consigo saber. [...] Ó, então, agora olhando 

assim eu tenho que olhar muito pra ver que é assim. Eu não consigo ver a sainha. [...] Se fosse 

até de relevo aqui, eu sentiria [...] Chega aqui faz um angulozinho, pra mim isso passa reto. 

Então eu não sei se é homem ou mulher. (Informação verbal)105 

                   
Figura 724 – Sanitários ao fundo, não 
identificados pelo Participante 03. 

Figura 725 – Participante 03 tentando 
identificar o sanitário masculino. 

Já os sanitários distribuídos pelo parque apresentam-se mais facilmente identificáveis, pois possuem cor 

característica, todos azuis, destacando-se em meio a vegetação. O participante não tinha conhecimento 

disso, mas quando informado pelo pesquisador aprovou a ideia e declarou ser uma boa referência, 

importante para as pessoas com baixa visão, identificando todos os sanitários presentes em seu caminho 

a partir deste momento (FIGURA 726). 

A simbologia dos banheiros externos também não se apresentou clara, e o participante declarou que 

costuma prestar atenção na situação, no movimento nesses espaços, e principalmente nas pessoas que 

entram e saem dos sanitários para identificar o de uso masculino. Quando não há movimento, afirma 

perguntar, ou arriscar um dos dois, pois raramente consegue perceber a singela diferença entre as 

simbologias. 

Mesmo com cores contrastantes (amarelo e verde) é difícil identificar o desenho devido à altura em que 

se encontra, onde não pode se aproximar para enxerga-lo melhor. Além disso, em alguns casos a placa 

é confeccionada com material reflexivo, e encontra-se exposta à iluminação inadequada e 

sombreamentos (FIGURA 727). 

                                                      
105 Informação fornecida pelo Participante 03 em 08 de setembro de 2013, São Paulo. 
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Figura 726 – Sanitário ao fundo, em meio a 
vegetação, identificado pelo Participante 03. 

Figura 727 – Participante 03 tentando ler placa do sanitário. 

As placas de maneira geral são um problema para o participante, assim como mapas e demais 

informações visuais. No caso do mapa do Jardim das Esculturas (FIGURA 728), afirma ser praticamente 

impossível localizar-se por ele, sugerindo a instalação de mecanismos de áudio. Já o mural existente nas 

paredes do Museu Afro que faz menção à exposição de Mário de Andrade apresenta ilustrações em 

tamanho ampliado, mas a maior parte das partes escritas não são lidas pelo participante que enxerga 

apenas o título “Mário” (FIGURA 729), necessitando que o pesquisador leia o restante. 

                   
Figura 728 – Participante 03 tentando ler 

mapa do Jardim das Esculturas. 
Figura 729 – Participante 03 observando pintura 

externa ao Museu Afro. 

As placas de sinalização espalhadas pelo parque passam despercebidas, mas o pesquisador fez questão 

de informa-lo de uma estação informativa presente em uma encruzilhada (FIGURA 730) para que o 

participante avaliasse sua funcionalidade e acessibilidade para as pessoas com baixa visão. 

Quanto à localização, o participante sugere que seja melhor pensada para ser avistada de longe, 

aproximando-a mais da esquina e dando maior destaque à mesma através de cores de maior contraste 

com o ambiente como laranja, azul ou vermelho. Mas, ao aproximar-se, elogia a funcionalidade, 

consegue ler todas as informações afirmando ter tamanho e contraste muito bons para sua leitura 

(FIGURA 731), não conseguindo identificar apenas os desenhos existentes. 
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Figura 730 – Participante 03 sendo guiado pelo 

pesquisador até uma estação informativa. 
Figura 731 – Participante 03 lendo informações 

contidas nas placas. 

Ao final do percurso, o participante afirmou gostar muito da arborização do parque e dos elementos 

culturais como os museus, destacando que “esse parque tem essa coisa de respirar muita arte”, atraindo-

o, visto sua formação de artista plástico. Questionado sobre o que não gostou, o participante destaca a 

super lotação do parque, afirmando preferir frequenta-lo em dias de semana, quando está mais vazio e 

é possível aproveitar mais sua tranquilidade. O participante destaca, ainda, a sinalização do parque, 

sugerindo que deveriam ser mais acessíveis para as pessoas com baixa visão, apresentando-se melhor 

localizadas, mais evidentes e baixas, visto que algumas já possuem tamanho e contraste adequado. Ele 

sugere, ainda, a presença de monitores, destacados por coletes ou uniformes, que possam auxiliar o 

visitante quando fosse necessário. Por fim, o participante declara que o parque é amplo, muito agradável, 

e sente-se seguro nele, o que possibilita seu retorno sozinho sem problema algum. 

Voltarei sozinho. Se tiver que atravessar o parque que nem eu atravessei e me perdi, vou 
atravessar de novo. Mas eu consigo ter boas referências. Eu poderia trazer alguém que nunca 
veio no parque, e seria vidente? Sim. Eu conseguiria apresentar o parque. (Informação 
verbal)106 

Passeio Acompanhado pelo Parque da Água Branca 

O portão principal do Parque da Água Branca, na Avenida Francisco Matarazzo, foi o ponto de partida 

do passeio acompanhado do Participante 03 que seguiu o percurso apresentado na Figura 732. 

O participante conhece o parque e se lembra de algumas atrações como os Pergolados, o Bambuzal, a 

Arena e o Lago, demonstrando interesse em encontra-las em seu trajeto. Observando o mapa do 

pesquisador, ele se orienta em relação à configuração geral do parque e decide por seguir rumo à maior 

porção de terreno. 

                                                      
106 Informação fornecida pelo Participante 03 em 08 de setembro de 2013, São Paulo. 
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Ele elogia o parque por sua tranquilidade, por ter mais espaços sombreados, sendo mais agradável do 

que o Ibirapuera.  E afirma sentir-se mais seguro, principalmente por ser mais fácil deslocar-se devido à 

ausência de bicicletas, skates e patins disputando o espaço com os pedestres.  

 
Figura 732 – Percurso realizado pelo Participante 03 no Parque da Água Branca – em vermelho. 

Inicialmente, o participante declara localizar-se bem neste parque, principalmente por ser menor - o que 

faz com que os ambientes não estejam tão distantes entre si, mas destaca o fato das edificações serem 

muito parecidas, dificultando um pouco a orientação.  

Em certos momentos, o participante utiliza o relevo do parque para se localizar, tendo consciência de 

que ao descer está direcionando-se para a Avenida Francisco Matarazzo, e consequentemente para a 

saída do parque. Mas, por diversas vezes apresenta-se confuso e tem dificuldades em se localizar, como 

quando toma como referência a Arena, e ao avista-la ao final do caminho em que se encontra, acredita 
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já ter passado por essa travessia, sendo avisado pelo pesquisador que se tratava de um caminho paralelo 

ao percorrido anteriormente. Nesse caso, o participante não se preocupou, pois sua referência principal 

dentro do parque estava mantida, e bastava seguir em direção à Arena para se localizar. 

Outra confusão ocorreu na identificação dos parquinhos infantis. Após ladear o primeiro playground e 

identifica-lo facilmente através do barulho, vozes de crianças e a pavimentação em areia (FIGURA 733), 

percorre grande parte do parque e identifica outro parquinho (FIGURA 734), sem saber se tratava-se do 

mesmo ou de outro, apesar de terem configurações muito diversas. 

                   
Figura 733 – Participante 03 identificando 

o parquinho infantil. 
Figura 734 – Outro parquinho infantil identificado. 

Após conhecer o Espaço de Leitura, também ocorre certa desorientação em relação ao percurso. O 

participante percorre o espaço (FIGURA 735), aproxima-se dos quiosques, se informa com funcionários 

sobre o empréstimo de livros, identifica e realiza a leitura de algumas placas dispersas pelo ambiente, e 

elogia bastante o Espaço e a iniciativa de incentivar a leitura. Porém, o Espaço de Leitura é totalmente 

rodeado por caminhos, e o participante entrou por um lado, atravessou-o completamente, saindo no lado 

oposto, o que o fez confundir-se (FIGURA 736).  

                   
Figura 735 – Participante 03 

percorrendo o Espaço de Leitura. 
Figura 736 – Participante 03 confuso, tentando 

orientar-se ao sair do Espaço de Leitura.

Ao caminhar pelo parque, o participante não apresenta problema algum com a pavimentação e utiliza as 

guias laterais como referência para seu deslocamento. No Espaço Piquenique e na Trilha do Pau-Brasil, 

onde a pavimentação é de pedriscos e a guia lateral em troncos de árvores (FIGURA 737), o participante 
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afirma que “o chão dá pra perceber bem, porque tem pedrinhas [...] e o trajeto tá tranquilo por causa 

desses paus, né, um do lado do outro.” 

Os acessos aos caminhos e ambientes são facilmente percebidos, e mesmo quando inexistentes, o 

participante não vê problema em passar por locais inusitados, como quando adentrou o Pergolado por 

sua lateral, subindo degrau e jardineira (FIGURA 738). 

Não foram observados muitos obstáculos, destacando-se pequenos desníveis e degraus que 

ocasionaram tropeços, além de pequenas rampas com cor semelhante ao piso (FIGURA 739), mas que 

foram identificadas pelo participante. 

    
Figura 737 – Espaço Piquenique. Figura 738 – Participante preparando-se 

para pular a mureta e entrar no Pergolado. 
Figura 739 – Rampa sem sinalização 
nem contraste com a pavimentação. 

Os caminhos são escolhidos pelo participante com base na quantidade de pessoas, preferindo os mais 

movimentados aos mais ermos, por questão de segurança, e na arborização, preferindo passar por entre 

bosques do que ladear muros ou edificações por serem mais agradáveis (FIGURA 740). 

As edificações são sempre percebidas, mas dificilmente identificadas pelo participante que afirma ter 

consciência de que são diferentes, mas a semelhança entre elas é muito grande, apresentando mesmas 

cores e estilo arquitetônico (FIGURA 741), o que torna praticamente impossível diferencia-las. 

A única edificação que se apresentou como exceção à regra foi o Coreto, identificado pelo participante 

devido à sua configuração única, que apesar de manter o estilo das demais, não possui vedações 

laterais, apresentando apenas pilares sustentando a cobertura (FIGURA 742).  

   
Figura 740 – Caminho arborizado 
preferido pelo Participante 03. 

Figura 741 – Edificação típica do 
parque, ao fundo. 

Figura 742 – Coreto ao fundo. 
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Os sanitários não fogem à regra e não são facilmente identificados por configurarem-se como as demais 

edificações do parque (FIGURA 743). Mas sua sinalização apresenta-se em tamanho e contraste 

adequados, além de possuir altura confortável para leitura, sendo visualizados facilmente pelo 

participante quando este se aproxima da placa (FIGURA 744).  

                        
Figura 743 – Edificação dos sanitários à 

esquerda, semelhante às demais. 
Figura 744 – Participante 03 visualizando 

placa indicativa do sanitário. 

Diferentemente dos sanitários, as demais placas informativas espalhadas pelo parque não se encontram 

acessíveis para o participante, que não tenta sequer utilizar algumas delas (FIGURA 745) declarando 

“eu não uso, não adianta”. 

Placas grandes com o mapa completo do parque também não puderam ser utilizadas pelo participante, 

que não conseguiu identificar as informações nele contidas (FIGURA 746) e afirmou que somente com 

sua lupa poderia ver, mas não compensaria por ter muitas informações baixas, tornando desconfortável 

a leitura (FIGURA 747). O participante destaca, ainda, o péssimo estado de conservação da placa que 

se apresenta descascada, dificultando ainda mais o entendimento das informações. 

                       
Figura 745 – Participante 03 tentando 
ler placa informativa do parque. 

Figura 746 – Participante 03 questionando 
o mapa e suas informações. 

Figura 747 – Participante 03 tentando 
visualizar informações do mapa. 

Nas entradas dos ambientes, as placas são padronizadas, apresentando tamanho legível e contraste 

adequado (FIGURA 748), mas posicionados muito abaixo da altura considerada confortável para leitura. 
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Além disso, a direção do título principal, escrito de baixo para cima, também é desconfortável para leitura 

(FIGURA 749). 

As edificações também possuem padronização de sinalização, por meio de totens totalmente ilegíveis 

para o participante (FIGURA 750). Com letras rebuscadas, de tamanho pequeno, com pouco contraste 

entre letra e fundo (laranja e azul claro com fundo branco), e ainda, escritos de baixo para cima. 

Os pórticos de entrada da Trilha do Pau-Brasil e do Espaço Piquenique, apesar de possuírem letras 

grandes, não são muito legíveis pois o escrito está em negrito, e existe sombra sobre os pórticos, 

dificultando a leitura (FIGURA 751). 

    
Figura 748 – Leitura de 
placa indicativa do 

Pergolado. 

Figura 749 – Posição de 
leitura desconfortável. 

Figura 750 – Totem 
indicativo de edificação: 

leitura dificultada. 

Figura 751 –Sombra incidindo sobre o 
pórtico do Espaço Piquenique. 

Na Trilha, as placas de identificação das árvores são percebidas pelo participante mesmo à distância, 

mas não podem ser lidas. Na tentativa de ler uma das placas, ele sai da trilha definida pelas guias laterais 

e aproxima-se da placa, ficando em posição desconfortável para realizar a leitura (FIGURA 752). 

Segundo ele, o ideal seria a instalação de mecanismos eletrônicos e acionamento de botões para 

informações em áudio, ou algo parecido. Ele afirma, ainda, que assim auxiliaria também as pessoas 

cegas, visto que o Braille não funcionaria devido ao posicionamento das placas, que se apresentam fora 

do passeio demarcado.  

O participante utilizou como referência para localização no parque, principalmente, a Arena (FIGURA 

753), mas afirmou que tudo que é grande pode auxiliar, mencionando uma árvore frondosa existente no 

parque (FIGURA 754) e o Pombal (FIGURA 755), destacando a necessidade de se fazer uma 

familiarização com o ambiente e o visitar com frequência.  
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Figura 752 – Placas espalhadas pela 

Trilha do Pau-Brasil. 
Figura 753 – Referência: 

Arena Central. 
Figura 754 – Referência: 

árvore frondosa. 
Figura 755 – Referência: 

Pombal. 

O barulho da água foi referência para identificar o Tanque de Carpas, e o Lago Preto foi identificado 

visualmente pelo brilho e movimento da água, mesmo estando distante (FIGURA 756), mas o participante 

aproximou-se em seguida para confirmar sua impressão (FIGURA 757). Já o Parque de Diversões foi 

identificado pela união de pistas visuais com sonoras. 

                   
Figura 756 – Participante 03 identifica o Lago Preto à sua direita. Figura 757 – Lago Preto. 

Por dois momentos, foram mencionados os cheiros percebidos no parque, um odor desagradável 

próximo ao Espaço Zootécnico e o cheiro de fogão à lenha próximo à Casa do Caboclo. Ambos podendo 

ser utilizados como referência para localização do participante. 

Os bancos foram facilmente identificados ao longo do percurso, mas a sujeira deles não (FIGURA 758), 

o que incomodou o participante que criticou o fato, afirmando que deveria haver uma atenção maior para 

a limpeza do parque, visto o grande número de aves que circulam por ele. Bancos feitos com troncos de 

árvores também foram identificados (FIGURA 759).  

As lixeiras também não foram problema, sendo identificadas em diversos formatos ao longo do passeio 

(FIGURA 760). Porém, o participante critica o fato de haver coleta seletiva de lixo em apenas alguns 

pontos do parque, e não haver uma padronização, isto é, não se consegue identificar quais são 

responsáveis pelo lixo reciclável e quais pelo orgânico, visto que sua sinalização não é acessível. 
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Figura 758 – Participante 03 

aproximando-se de banco sujo. 
Figura 759 – Bancos feitos com troncos 

de árvores identificados. 
Figura 760 – Lixeiras identificadas. 

Ao final do percurso, o participante afirmou ter gostado do sombreamento do parque, da presença de 

árvores e prédios mais velhos, e do fato de “ser um parque mais aconchegante de caminhar”, e não ter 

gostado da quantidade de galinhas, galos e pombos presentes, principalmente por sujarem os bancos. 

O participante destaca, ainda, a necessidade de se ter uma familiarização maior com o espaço para se 

localizar melhor; considerando que ficou “à deriva em alguns momentos” por não conhecer tanto o 

parque. Ele acredita que o tamanho reduzido auxilia na orientação, explicando-se: “não tem essa 

dificuldade de ficar perdido na amplitude, é mais pelo trajeto, eu estou indo na direção certa, aí é aquilo 

que a gente já tinha tratado que os prédios são meio parecidos, isso desloca a referência, né.” 

Questionado pelo pesquisador, o participante afirma que voltaria sozinho ao parque tranquilamente. 

Passeio Acompanhado pelo Parque Villa-Lobos 

O passeio acompanhado do Participante 03 pelo Parque Villa-Lobos teve início pelo portão principal, na 

Avenida Professor Fonseca Rodrigues, e seguiu o percurso sinalizado na Figura 761. 

O conhecimento do participante sobre o parque limita-se a um passeio de bicicleta guiado por um amigo, 

desta forma não possui familiarização com o mesmo. Quando lhe foi entregue o mapa oficial do parque, 

não conseguiu localizar-se bem, questionando principalmente o tamanho do mesmo (FIGURA 762), 

afirmando que não conseguiria se guiar pelo mapa, principalmente por não possuir um mapa mental do 

parque em questão. Declara: “A coisa do mapa pra mim não é uma linguagem que eu uso muito. Não é 

uma linguagem que eu uso como referência. Só se eu for viajar, mas o mapa mental é uma coisa que eu 

tenho muito. Então, eu não tenho nada no meu registro aqui.” Sugerindo que uma familiarização com 

mapa posterior à visita seria interessante, depois de ter conhecido o parque e caminhado por ele. 
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Figura 761 – Percurso realizado pelo Participante 03 no Parque Villa-Lobos – em vermelho. 

Logo na entrada, o participante fez questão de registrar que o parque é muito amplo (FIGURA 763), 

refletindo sobre as soluções para orientação nele, dentre elas o piso tátil, treinamento de funcionários e 

até carrinhos elétricos para condução das pessoas devido à sua amplitude. 

           
Figura 762 – Participante 03 tentando ler o 

mapa do parque. 
Figura 763 – Aglomerado de pessoas na ampla 

entrada do parque. 

Ao adentrar o parque, o participante não tem problemas em identificar a ciclofaixa, mas atravessa-la é 

sempre um risco e ele aproveita o vácuo do fotógrafo para seguir com segurança. A barreira física para 
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ciclistas também é percebida, e percebe-se também que não é respeitada, pois as bicicletas circulam 

livremente pelo interior do parque, quando deveriam estar somente na ciclovia. 

A monumentalidade dessa parte inicial do parque é criticada pelo participante. Ele afirma que a ausência 

de referências exigiria uma maior atenção, declarando, após percorrer uma trilha em meio ao bosque, 

que já estaria perdido se estivesse sozinho. 

No Espaço Ouvillas, a desorientação do participante foi evidente quando, visando deixar o ambiente, se 

dirigiu para os morrotes que o limitavam, sendo que nessa direção estava a ciclovia e os limites do 

parque. Mas o participante explicou posteriormente que, caso estivesse sozinho, “iria até a ciclovia e 

talvez a usasse como referência ou o muro”. 

A preocupação maior quanto à orientação deu-se nas proximidades da Ilha Musical, onde o espaço 

tornou-se muito aberto (FIGURA 764) e o participante, surpreso, exclamou: “Gente! Você vai me fazer 

andar por essa imensidão?”, afirmando que se estivesse sozinho escolheria uma direção e seguiria nela, 

porque não teria outra maneira de se orientar nesse espaço. 

 
Figura 764 – Gramado em frente à Ilha Musical. 

Pouco tempo depois é avistada uma edificação que pode ser utilizada como referência (FIGURA 765); 

trata-se do mirante, que o participante afirma servir como um marco que auxilia no direcionamento e 

orientação no espaço. O Orquidário, no entanto, não é visto à distância pelo participante, provavelmente 

por confundir-se com os edifícios ao fundo (FIGURA 766). 

                
Figura 765 – Mirante, ao fundo, utilizado como referência. Figura 766 – Orquidário, ao fundo, não foi avistado. 
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Nessa parte do percurso, o participante apresenta-se um pouco perdido e o pesquisador o orienta, 

indicando o local arborizado percorrido inicialmente (FIGURA 767), e a direção que o levaria ao portão 

principal do parque, por onde entrou. Dessa forma, o participante consegue se localizar e entender a 

configuração do parque de uma maneira geral, afirmando que está familiarizado e no próximo passeio 

conseguiria se localizar bem em relação aos atrativos do parque. Resume: “Já matei já, a próxima vez 

eu sei que se eu for direto já dou num lugar árido, do lado direito tem um monte de coisa... e à esquerda 

tem o que eu vi nas árvores, que tem o círculo do Villa-Lobos, é tudo pra lá. Agora eu já familiarizei nesse 

sentido”. 

Mas, ele volta a criticar as dimensões exageradas dos caminhos percorridos, revoltando-se: “Agora, 

ainda tem isso, se você tá numa alameda, que já é grande, aí ela desemboca numa outra que é maior 

ainda, que é tudo cimentado, pra mim, eu acho um absurdo, entendeu, achei um absurdo, absurdo”. 

(FIGURA 768). O participante também sugere o plantio de árvores que sombreiem o caminho, para torna-

lo mais agradável, visto que as palmeiras não cumprem essa função. 

            
Figura 767 – Parte arborizada do parque, avistada 

a partir da porção árida. 
Figura 768 – Imenso caminho percorrido 

pelo Participante 03. 

De uma forma geral, o participante não encontra dificuldades em identificar mobiliários, avistando 

inclusive quiosques e mesinhas em meio ao gramado (FIGURA 769). Em certo momento, consegue 

identificar até os bancos localizados numa densa sombra (FIGURA 770), justificando-se: “Sabe porquê? 

Por causa da amplitude do espaço, é facilitador pra minha baixa visão. Por outro lado, pra identificar 

pequenas coisas nesse espaço é complicado.” 

As lixeiras são facilmente identificadas, mas o participante tem dificildades em visualizar as placas 

indicativas de lixo seco e orgânico (FIGURA 771). Estas identificações são muito pequenas, e localizam-

se muito abaixo do ângulo confortável de visualização (FIGURA 772).   
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Figura 769 – Quiosque no gramado avistado pelo 

Participante 03. 
Figura 770 – Sombra densa à direita não impede o 

Participante 03 de identificar bancos ao longo do caminho. 

                                  
Figura 771 – Lixeiras identificadas. Figura 772 – Participante 03 tentando identificar 

qual a lixeira para lixo seco. 

Os bosques da Trilha Vai Pela Sombra e o campo de futebol também são identificados visualmente pelo 

participante, que caracteriza o primeiro como agradável ao olhar, e identifica o segundo pela grande 

extensão verde e as traves avistadas (FIGURA 773). Mas a Casa do João de Barro (FIGURA 774) foi 

confundida com um parquinho infantil ou sanitário, sem se conseguir definir bem do que se tratava: “Pro 

meu lado direito tem dois elementos aqui, um pessoal no meio, e um ali. Será que é banheiro ou é um 

playground?” 

Informado da Casa, segue em sua direção para conhece-la, elogiando bastante o espaço após percorrer 

seu interior (FIGURA 775), achando-a um atrativo interessante e sugerindo que fossem construídas 

outras como esta, espalhando-as pelo parque. Quando interessa-se por saber mais sobre a construção 

da Casa, tenta ler o painel existente mas encontra dificuldades, conseguindo identificar apenas as 

imagens (FIGURA 776), afirmando que por ser pintor tem facilidades em visualizar imagens e senti-las. 

Quando avistou a Casa do João de Barro e acreditou ser um banheiro ou lanchonete, o participante ainda 

não havia encontrado nenhum sanitário, criticando a pouca disponibilidade deste tipo de edificação nos 

parques em geral. Quando avista o primeiro, logo o identifica, unindo a presença do totem à da edificação 

(FIGURA 777) e ao aproximar-se do totem, não tem problemas em visualizar as simbologias nele 

expressas (FIGURA 778). 
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Figura 773 – Participante 03 passando 
pelo Campo de Futebol que identificou. 

Figura 774 – Casa do João-de-
Barro. 

Figura 775 – Participante 03 no 
interior da Casa de João-de-Barro. 

   
Figura 776 – Participante 03 
observando imagem em painel. 

Figura 777 – Sanitário e seu totem de 
identificação avistados pelo Participante 03. 

Figura 778 – Participante 03 
aproximando-se do totem para lê-lo. 

Quanto à placa existente na própria edificação, o participante afirma ser irrelevante para ele, já que está 

muito alta, impossibilitando sua leitura (FIGURA 779). Ele afirma, ainda, que a identificação do banheiro 

masculino somente pode ser realizada através da leitura do ambiente, percebendo onde os homens 

entram e saem. 

Depois do primeiro sanitário, o participante tem grande facilidade em identificar os demais devido à 

sinalização, com totem nas cores azul em cima e verde embaixo, somado à edificação amarela. Mas, um 

pouco adiante, se confunde ao avistar uma lanchonete, acreditando ser outro banheiro, pela prédio ter 

cor semelhante e o totem, nas mesmas cores do anterior, apresentar-se escondido (FIGURA 780). 

            
Figura 779 – Placa do sanitário muito alta, 

indiferente para o Participante 03. 
Figura 780 – Carrinho de coco na frente do totem 

de identificação da lanchonete. 



 320 ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: UMA ANÁLISE DE PARQUES URBANOS 

Os totens indicativos dos ambientes e edificações são padronizados e setorizados por cores, sendo azul 

para serviços, rosa para lazer e cultura e amarelo para esportes. Sem saber dessa classificação, o 

participante acreditava que o azul representava somente os sanitários, o que poderia causar confusão. 

Este tipo de sinalização foi apontada como positiva pelo participante, que os identificava de longe, e 

conseguia ler, elogiando contraste e tamanho das letras (FIGURA 781). Apesar de ter que chegar muito 

perto para realizar a leitura, o único problema apontado refere-se à direção da escrita, de baixo para 

cima, que torna a leitura difícil e desconfortável (FIGURA 782), sugerindo que o totem tenha dimensões 

maiores, podendo ter as informações escritas horizontalmente. 

Em algumas situações, a leitura era dificultada pela iluminação e pelo sombreamento que incidiam sobre 

os mesmos, ou por apresentarem-se desbotados ou desgastados, provavelmente pela exposição ao sol, 

que diminuía o contraste. 

Em outras, o participante questiona a posição dos totens, pois sempre precisa aproximar-se muito deles 

para realizar a leitura, gerando situações como no Circuito das Árvores, onde o totem encontra-se 

afastado do passeio em meio ao gramado (FIGURA 783), e o participante precisa ultrapassar a sarjeta 

ou a guia lateral do caminho, pisando na grama, para conseguir fazer a leitura (FIGURA 784). 

Um outro tipo de totem apresenta o mapa do parque inteiro na parte inferior, e direcionamento dos 

ambientes e edificações mais próximos na parte superior (FIGURA 785). O mapa apresenta-se pequeno 

e muito baixo, desfavorável à leitura confortável, inclusive para o pesquisador, e o participante sugere 

que seja pensada uma solução melhor, seja ao lado das outras informações, ampliando o totem na 

horizontal, seja no verso do mesmo. Já as orientações apresentam-se com contraste e tamanho de letra 

adequados, possibilitando a leitura do participante (FIGURA 786). Mas ele declara não ter muita 

paciência para ler placas de sinalização, afirmando ser desconfortável, além de tomar muito de seu 

tempo, preferindo pedir indicação. 

   
Figuras 781 e 782 – – Participante 03 lendo totens de identificação de 

ambientes. 
Figura 783 – Totem em meio ao 
gramado – difícil aproximação. 
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Figura 784 – Participante 03 próximo 

ao totem para realizar a leitura. 
Figura 785 – Totem com mapa do 

parque. 
Figura 786 – Participante 03 lendo as 
informações adequadas do totem. 

Pelo parque estão distribuídos outros tipos de placas e painéis informativos, pouco acessíveis às pessoas 

com baixa visão e sem uma padronização, como as placas existentes no Circuito das Árvores, que trazem 

recomendações e informações relevantes, mas as únicas partes legíveis ao participante são os títulos, 

com letras em tamanho maior (FIGURA 787) e as imagens dos pássaros (FIGURA 788). No interior do 

Circuito também são encontradas placas indicativas das árvores existentes, que foram percebidas pelo 

participante apenas após serem mencionadas pelo pesquisador. Somente uma placa, mais próxima do 

percurso, pôde ser lida (FIGURA 789), pois as demais não ofereciam possibilidade de aproximação. 

Como o participante demonstrou interesse em saber as informações contidas nas placas, todas foram 

lidas pelo pesquisador. 

Durante o circuito, o participante destacou a importância do corrimão para um percurso seguro e 

confortável, e elogiou o piso em madeira, que possibilitava um deslocamento tranquilo, mas criticou a 

tela de proteção lateral, acreditando ser arame farpado, por ter encostado seu braço em partes 

pontiagudas (FIGURA 790), sugerindo que fosse mais alta para evitar arranhões nos braços das pessoas 

que utilizam o corrimão. 

Chegando ao final do Circuito (FIGURA 791), o participante critica o fato de ter que voltar pelo mesmo 

caminho, mas afirma gostar da paisagem que enxerga: 

[...] o perfil das árvores, essa estrada aqui, esse pedaço, que a gente pode ter passado por aí 
ou não, pessoa embaixo, tudo eu vejo. Só não vejo detalhes, por exemplo, passarinho, passou, 
se é Quero-quero... [...] Eu também percebo o cheiro da grama que foi cortada, e estou vendo 
que aqui também deve ter sido cortada recentemente, ó, que eu estou vendo umas listras 
assim. (Informação verbal)107 

                                                      
107 Informação fornecida pelo Participante 03 em 15 de setembro de 2013, São Paulo. 
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Figura 787 – Participante lendo a 
placa de entrada do Circuito das 
Árvores. 

Figura 788 – Dificuldades para ler a 
placa de recomendações. 

Figura 789 – Participante debruçado 
sobre o guardacorpo para ler placa de 

identificação de árvore. 

            
Figura 790 – Tela de proteção com partes 

pontiagudas e cortantes. 
Figura 791 – Vista a partir do deck de observação 

do Circuito das Árvores. 

A pavimentação não ofereceu problemas para o participante que destacou os pedriscos utilizados nas 

trilhas, afirmando não ter problemas para se deslocar nele, desde que não haja raízes ou tocos de árvores 

nas sombras, pois não conseguiria enxerga-los. A guia de troncos de árvores é utilizada como referência 

(FIGURA 792), mas o participante declara que não precisa utiliza-la sempre, justificando-se: “aqui a trilha 

tá super boa de ver aqui, é pedrinha... uma trilha muito fácil. Só não pode ter degrau né, algum toco de 

árvore misturado na sombra.” 

Em certo momento da trilha Vai Pela Sombra, não sabe ao certo o que se encontra à sua frente, mas 

utilizando o auxílio óptico consegue localizar-se bem no espaço, identificando da onde veio, e onde seria 

a entrada principal do parque.  

Outro destaque foi dado ao piso tátil, identificado por diversas vezes no parque, em frente aos 

bebedouros e para sinalizar entradas e caminhos (FIGURA 793). O participante destaca que este tipo de 

piso ajuda, mas não é essencial ao seu deslocamento, utilizando-o apenas como um sinalizador, visto 

que não confia que sejam colocados corretamente ou atualizados, e refletindo sobre o seu uso sugere 

que seja instalado o piso tátil direcional em todo o parque, desde que seja seguro, correto e sempre 
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atualizado, defendendo ainda a instalação de diagonais para que o deslocamento das pessoas cegas 

fique menos “robóticos”. 

Quanto às sensações proporcionadas pelo parque, o participante destaca poucas questões, como 

quando caminha sem um percurso determinado por guias, em meio às árvores, por opção própria, 

mantendo o único critério de “manter-se na floresta” como ele mesmo declara. Nesse momento, o aroma 

da vegetação é percebido, e destaca-se a sensação agradável de caminhar sobre as folhas secas 

(FIGURA 794), afirmando que não caminharia em locais abertos, sem guias, caso estivesse sozinho. 

    
Figura 792 – Guia de troncos utilizada 

como referência. 
Figura 793 – Participante 03 

identificando piso tátil num acesso. 
Figura 794 – Trilha Vai Pela Sombra. 

Não foi destacado nenhum outro aroma, e foram mencionados apenas sons no Memorial Villa-Lobos e 

no Espaço Ouvillas. No primeiro, o participante experimentou tocar os tambores (FIGURA 795) e os tubos 

metálicos com correntes (FIGURA 796), elogiando a experiência sensorial do espaço. No segundo, 

percebeu todo o espaço, escutando a música de Heitor Villa-Lobos e os pássaros, posicionando-se no 

centro do espaço circular, embaixo de uma árvore para aproveitar-se melhor do som ambiente (FIGURA 

797), elogiando: “Bom, aí já começa a fazer uma composição auditiva. Gosto, relaxa, a música entra em 

mim sossegado. Aí vê grama... Eu ficaria um pouco aqui. Ainda com o som de pássaros, olha que bonito!“ 

   
Figura 795 e 796 – Participante 03 experimentando tocar os 

instrumentos do Memorial. 
Figura 797 – Participante 03 relaxando no 

Espaço Ouvillas. 

Nestes dois espaços é importante destacar a falta de acessibilidade dos painéis existentes, que 

despertam a curiosidade do participante, que não consegue lê-los. No Memorial, apenas as imagens são 
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visualizadas com clareza (FIGURA 798), e em Ouvillas, apenas os painéis são identificados, obrigando 

o pesquisador a realizar a leitura (FIGURA 799), descrevendo todo o ambiente. 

             
Figura 798 – Participante 03 visualizando as imagens 

do painel no Memorial. 
Figura 799 – Pesquisador realizando a leitura do 

painel no Espaço Ouvillas. 

Em algumas situações, o participante encontrou obstáculos no seu caminho, que causaram insegurança 

no deslocamento, como a grelha quebrada (FIGURA 800), os skates passando muito próximo do mesmo, 

e sombras atrapalhando sua visualização, confundindo-o. Além disso, em determinado momento do 

percurso, dois caminhos muito próximos identificados por piso tátil deixaram uma sarjeta de pequenas 

dimensões entre eles (FIGURA 801), possibilitando insegurança e risco de acidentes. 

             
Figura 800 – Grelha danificada causando insegurança. Figura 801 – Desnível causado por sarjeta entre 

caminhos – insegurança. 

Chegando ao final do passeio, o participante desorientou-se novamente, não conseguindo avistar o 

monumental letreiro (FIGURA 802), o que o deixou sem saber onde localizavam-se os portões de 

entrada. Orientado pelo pesquisador, segue rumo à saída, atravessando novamente a ciclofaixa 

(FIGURA 803), destacando a grande quantidade de pessoas, afirmando que não frequenta parques em 

dias de lotação – “Agora, quanta gente! Eu geralmente não venho em parque quando é assim. [...] Muita 

muvuca aqui né, nossa! [...] Domingo de sol, em São Paulo... é muita gente, muita gente!” 
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Figura 802 – Letreiro do parque não avistado pelo 

Participante 03. 
Figura 803 – Participante 03 atravessando a 

ciclofaixa, em meio a uma multidão. 

Percurso finalizado, o participante afirma que gostou da parte arborizada do parque, destacando o 

potencial do Circuito das Árvores e o Espaço Ouvillas, que considera o maior atrativo do parque por sua 

configuração circular e pela possibilidade de escutar músicas, num ambiente totalmente artístico. 

A parte de árvores, e aonde escuta música do Villa-Lobos. Eu achei muito agradável chegar 
ali e ter um círculo, assim, bem mandala, uma coisa, assim, artística, e a presença do Villa-
Lobos suave, eu senti um relaxamento mesmo, na hora que eu entrei naquele círculo. 
(Informação verbal)108 

Quanto ao que não gostou no passeio, o participante critica a amplitude dos caminhos de concreto, que 

o fariam explorar o parque de maneira bem lenta e gradual, mas foca sua reclamação na falta de sombra 

e na aridez da maior parte do parque. 

A obviedade da falta de sombra fica sendo o elemento de preponderância. É preponderante a 
falta de sombra, é absurdo. Se a pessoa não vem com protetor, óculos escuros e boné, sofre. 
Você pula de uma sombra pra outra. Ah, tudo bem a hora que você entra na parte de árvores... 
mas entrar e sair do parque você tem aquela sensação de ardido, meio-dia na praia... [...] Não 
curti não. [...] fica sendo a situação de relevância no passeio. Calor, calor, o tempo todo calor, 
água, calor. Então... e a gente veio num momento que foi bom pra ver isso, sabe. Nós fomos 
na fragilidade do parque. E mesmo assim tá cheio de gente, mesmo com esse incômodo geral, 
tá lotado. (Informação verbal)109 

Questionado se retornaria ao parque, afirma que somente para um passeio de bicicleta ou para eventos 

culturais, o parque por si só não o atrai pelas questões acima descritas.  

Ao longo do passeio o participante realiza algumas considerações relevantes sobre parques de uma 

maneira geral, afirmando que é muito difícil ter o que chama de “autonomia solitária”, onde a pessoa com 

deficiência visual se deslocaria sozinho sem auxílio de ninguém, sugerindo a presença de monitores nos 

parques como acontece nas estações de metrô. Ele destaca, ainda, que é muito difícil ir ao parque 

sozinho, e se o fizesse não o exploraria da mesma forma. Provavelmente, na primeira vez deixaria o 

percurso fluir naturalmente, procurando apenas edificações e equipamentos urbanos básicos como 

                                                      
108 Informação fornecida pelo Participante 03 em 15 de setembro de 2013, São Paulo. 
109 Idem. 
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sanitários, lanchonetes e bebedouros, atentando-se ainda para o caminho até o ponto de ônibus, para 

conseguir ir embora. Caso morasse perto do parque e tivesse a oportunidade de frequenta-lo repetidas 

vezes, realizaria uma familiarização e não teria problema em explora-lo sozinho, tendo sempre a opção 

de perguntar para os transeuntes. 

4.4.1.4. Participante 04: Pessoa com cegueira congênita, acompanhado de psicóloga 

Passeio Acompanhado pelo Parque da Aclimação 

O Participante 04 realizou passeio acompanhado do pesquisador e da psicóloga Eliana Maria Ormelezi 

pelo Parque da Aclimação com percurso definido por ele próprio, a partir da familiarização realizada por 

maquete tátil. Definiu-se percurso com início pelo portão da Rua Muniz de Souza, localizado próximo à 

Rua Pedra Azul, chegando até a Concha Acústica e retornando até o mesmo portão, como sinalizado a 

seguir (FIGURA 804). 

 

Figura 804 – Percurso realizado pelo Participante 04 no Parque da Aclimação – em vermelho. 
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Inicialmente, a maquete do parque foi colocada sobre uma mesa de concreto localizada em um bolsão 

de estar próximo ao portão de entrada, sendo tateado pelo participante para elaboração de seu mapa 

mental (FIGURA 805). No primeiro contato com o material ele elogia a experiência, afirmando que é 

possível ter uma boa ideia da configuração geral do parque, do seu formato, suas curvas e caminhos, 

identificando o lago e sua dimensão (FIGURA 806). Para uma maior compreensão do parque, o 

pesquisador realizou uma descrição geral do mesmo, possibilitando ao participante a identificação dos 

sanitários e edificações importantes, além de ambientes e atrativos. O participante aproveita a 

oportunidade para destacar que essa experiência, em conjunto com uma familiarização do local, pode 

ser muito útil para autonomia e independência da pessoa com deficiência visual. 

Legal! É, isso realmente dá uma bela noção de espaço, da onde a pessoa tá pra onde ela quer 
ir, se ela tem que ir pra esquerda ou pra direita, enfim, né, isso com o tempo, a pessoa usando... 
conforme a pessoa for familiarizando com o espaço que ela quer, ela... [...] Olha eu gostei, bem 
bacana. Interessante. (Informação verbal)110 

                   
Figura 805 – Participante 04 tateando a 

maquete tátil do parque. 
Figura 806 – Participante 04 percebendo 

dimensão do lago na maquete. 

 Familiarizado, o participante seleciona o trajeto a ser realizado e recebe do pesquisador uma descrição 

do caminho, à medida que o percorre com as mãos na maquete tátil, sugerindo que houvesse esse tipo 

de descrição também no percurso real. Infelizmente, não se pôde realiza-la pois durante o caminho, 

pesquisador e psicólogo precisavam escutar o participante, suas sensações, dificuldades, facilidades e 

inseguranças, percebendo como a maquete tátil o auxiliou ou não na realização do percurso, sua 

orientação e localização. 

Enquanto tateava a maquete repetidas vezes, a fim de memorizar o trajeto que faria, o participante 

sugeriu que, na elaboração de um mapa definitivo, fossem colocadas identificações em Braille nas ruas 

existentes nos limites do parque, para uma melhor orientação em relação ao entorno. 

Outra sugestão do participante foi em relação aos parques muito grandes, como o Ibirapuera, onde 

pondera que a maquete, talvez, seja inviável na escala adequada para compreensão tátil. Ele sugere, 

                                                      
110 Informação fornecida pelo Participante 04 em 30 de novembro de 2013, São Paulo. 
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então, que sejam disponibilizados vários mapas, o primeiro apenas com o contorno do parque e 

identificação das ruas no entorno, sem maiores detalhes, apenas para um entendimento geral das 

dimensões, formas e localização no entorno imediato; o segundo, de mesma escala, com delimitação de 

setores do parque que seriam detalhados em outros mapas, em escala maior. Segundo ele, “seria uma 

forma de contornar esse problema do tamanho, né. Se uma pessoa seguir uma maquete muito grande 

ela se perde”. 

Quanto à localização das maquetes no parque, o participante afirma que seria suficiente coloca-las no 

início do parque, próximo à entrada, no prédio da administração, por exemplo. Mas ao longo do percurso 

realizado, solicitou a maquete tátil para localizar-se e orientar-se melhor por cinco vezes.  

No início, o participante se orienta bem pelas informações que obteve na maquete, indicando exatamente 

a posição do lago, da biblioteca, de outro portão de entrada, e de um playground infantil. 

Aqui eu estou indo em direção ao lago, eu vou procurar o meio-fio, e virar pra esquerda. [...] 
Eu sei que o lago está a minha direta, e a biblioteca estaria em frente, à esquerda. Mas o meu 
objetivo hoje é conhecer o percurso que contorna o lago. [...] Pelo que eu lembro da maquete, 
aqui à esquerda seria... a gente tá perto daquele segundo portão? Que teria a biblioteca, o 
playground mais ali pra cima, à esquerda. (Informação verbal)111 

 Pouco mais à frente, ainda se localiza bem, fazendo pequenas confusões por não estar familiarizado 

com o espaço e não ter conseguido memorizar toda a configuração do parque, localizando todos os 

espaços e caminhos existentes, questionando a ausência de referências que lhe auxiliassem nessa 

localização. 

Visando seguir o percurso proposto, o participante procura o Píer visto na maquete, já que o utilizou 

como referência para localizar a longa escada na margem oposta, que daria acesso ao playground infantil 

da parte superior do parque. Tentando localiza-lo, tem dificuldades devido à ausência de rebaixamento 

da guia (FIGURA 807). Sendo informado pelo pesquisador que havia passado de sua entrada, retorna e 

tenta encontrar alguma referência que sinalize a presença do Píer, encontrando-o facilmente ao bater a 

bengala no cimentado ao seu lado (FIGURA 808). Ele afirma que, por ser sua primeira vez no parque, 

acaba passando por situações desse tipo, precisando identificar sempre referências que o auxiliem numa 

segunda visita.  

No deslocamento pelo píer, o participante demonstrou conhecimento prévio sobre a presença de degraus 

(FIGURA 809) e do parapeito, informações fornecidas pela maquete tátil. E, ao percorre-lo, tirou proveito 

da noção que a maquete lhe deu para compreender melhor o ambiente, e imaginar a paisagem à sua 

frente (FIGURA 810). 

                                                      
111 Informação fornecida pelo Participante 04 em 30 de novembro de 2013, São Paulo. 
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Figura 807 – Acesso para o Píer passando 

despercebido. 
Figura 808 – Participante 04 realizando 

rastreamento mais amplo e alto. 

                   
Figura 809 – Participante 04 descendo 

tranquilamente a escada de acesso ao Píer. 
Figura 810 – Participante 04 descrevendo o 

que acredita estar à sua frente. 

Saindo do píer, o participante tem pequenas distorções quanto à localização da escada que acreditava 

estar à sua frente, pois ela já havia ficado um pouco para trás. Mas, quando o pesquisador indica que na 

margem oposta ao píer, exatamente à sua frente, estava a subida rampada, ele logo se localiza e segue 

por este caminho. Porém, quando ele se sente seguro em relação ao trajeto a fazer até o sanitário, o 

participante caminha rápido e confunde os caminhos por não lembrar nem perceber uma bifurcação, 

seguindo a pista mais reservada de caminhada, à direita (FIGURA 811). Neste momento, o pesquisador 

interfere, informando-o de tal confusão, e a maquete tátil é consultada (FIGURA 812) para que a dúvida 

seja sanada e o percurso retomado. 

                  
Figura 811 – Participante 04 se confunde 

seguindo na buifurcação. 
Figura 812 – Participante 04 verificando, na 

maquete, o local exato onde está. 
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Após localizar-se na maquete, o participante opta por retornar à entrada e seguir mais próximo à guia 

lateral esquerda (FIGURA 813), visando não confundir-se novamente com a bifurcação existente à sua 

direita. Passado o início do caminho, aproxima-se da guia lateral direita visando identificar a entrada do 

banheiro, presente nesta margem da pista, localizando-o facilmente apesar de não possuir rebaixamento 

de guia (FIGURA 814). Essa facilidade deve-se ao conhecimento de sua existência, que faz com que 

faça um rastreio diferenciado, tocando a bengala no canteiro que ladeia o caminho frequentemente, 

visando identificar o caminho cimentado de acesso. Já para identificar qual é o banheiro masculino, a 

dificuldade é grande, e o participante afirma que precisaria que algum vidente o informasse. 

Em frente aos sanitários, novamente o participante demonstra ter conseguido familiarizar-se com o 

parque através da maquete, indicando a direção de outro caminho e informando que o levaria até o 

playground superior.  

Enquanto caminhava pela pista de caminhada mais reservada, o participante solicitou a maquete tátil 

pela segunda vez, visando recordar o mapa e identificar o caminho mais curto para retomar a pista 

principal de caminhada. A partir daí, conseguiu facilmente retomar à pista que margeia o lago, 

identificando-a quando a acessa (FIGURA 815) e localizando-se bem no parque, indicando qual o 

próximo ambiente a ser percorrido e sua provável localização. A boa memória do participante surpreende 

a psicóloga e o fotógrafo, e ele explica que fez um mapa mental do parque ao tatear a maquete, 

conseguindo localizar-se bem no espaço através dele. 

   
Figura 813 – Participante 04 
retomando o percurso correto. 

Figura 814 – Acesso elevado do 
sanitário identificado. 

Figura 815 – Participante 04 percebendo 
que chegou à pista principal. 

Apesar de estar bem localizado e realizar o rastreio diferenciado com a bengala visando encontrar a 

entrada para o pergolado, esta não é identificada pelo participante que passa direto pelo acesso 

cimentado (FIGURA 816) e pelo caminho de placas cimentadas em meio à grama (FIGURA 817), 

confundindo este último com divisórias de canteiro. 
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Figura 816 – Acesso para o Pergolado 

passando despercebida. 
Figura 817 – Participante 04 percebe as placas de 

concreto, confundindo-as com canteiros. 

Adentrando o pergolado, explora-o com a bengala (FIGURA 818), conhecendo sua configuração e sua 

estrutura, elogiando o espaço, afirmando ser muito agradável, principalmente para relaxar e ler um livro. 

Antes de sair do ambiente, solicita pela terceira vez a maquete para conferir seu mapa mental (FIGURA 

819), identificando a localização da entrada para a Concha Acústica, seu objetivo no trajeto. 

                   
Figura 818 – Participante 04 explorando a 

estrutura com sua bengala. 
Figura 819 – Participante 04 consultando 

maquete tátil. 

Mesmo imediatamente após visualizar o caminho na maquete tátil, o participante confunde-se e passa 

direto pela entrada que desejava percorrer, mesmo esta possuindo guia rebaixada. Sendo avisado pelo 

pesquisador, afirma ter se distraído por acreditar que o acesso estava um pouco mais longe da saída do 

pergolado. 

Diante desta situação, o pesquisador questiona se essa necessidade de estar sempre atento ao caminho 

percorrido atrapalha no aproveitamento pleno do parque, e o participante afirma que a primeira visita 

normalmente é tensa, pois é necessário redobrar a atenção, mas posteriormente torna-se algo natural. 

Participante 04: A primeira vez, né, é porque eu estou tenso, assim, ligado, mas se é uma outra 
vez, aí já...  

Pesquisador: Já fica mais tranquilo?  

Participante 04: Nossa, já! Por exemplo, o Ibirapuera, como eu trabalhava... eu trabalhei muitos 
anos lá dentro, e na hora do almoço eles faziam um circuito lá com o pessoal que enxerga, 
que lá não tinha referência nenhuma. Quando não tinha companhia eu ia igual todo mundo. 
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Chegando à Concha Acústica, o objetivo foi alcançado e o participante realiza considerações sobre o 

percurso realizado até então, comentando que a experiência foi muito positiva, e destaca a importância 

da maquete: “Eu tenho a comentar que foi muito legal. Sem essa referência da maquete, eu não 

enxergaria nada que tem. Eu não chegaria a ponto nenhum. Sairia de um lugar pra não sei onde, 

entendeu? Agora não, eu já tinha um objetivo que eu queria chegar.”  

Neste momento, visualiza a maquete tátil pela quarta vez para decidir o caminho de volta, e com percurso 

definido caminha confiante e seguro, afirmando que é possível “andar mais rápido, mais descontraído” 

por tratar-se de uma pista de caminhada simples ao redor do lago, onde não precisa atentar-se aos 

acessos ou ambientes a percorrer, visto que objetiva chegar à saída do parque, que está distante, além 

de não haver ciclistas e patinadores pelo caminho, o que o deixa mais seguro. 

Então, pegamos uma pista mais livre e tal, daí eu vou... mais lá pra frente eu vou pegar a 
margem esquerda pra localizar a escadinha, mas como está longe eu vou mais relaxado. [...] 
Num lugar que nem esse eu ando despreocupado. No Ibirapuera eu tinha mais medo por causa 
das bicicletas. [...] Lá no Ibirapuera tinha muito disso, bicicleta, patins, aí havia uma 
preocupação sim, vinham pessoas em velocidade... (Informação verbal)112 

 Quando acredita aproximar-se da saída do parque, o participante sente a necessidade de visualizar o 

mapa novamente, pela quinta e última vez, identificando as referências que utilizaria para encontrar o 

portão e recebendo dicas e orientações do pesquisador e da psicóloga quanto aos obstáculos no 

caminho. 

Como estava próximo de seu destino, o participante demonstrou ter uma noção muito boa de distância 

e de escala, seguindo pela guia direita para fugir dos bolsões com aparelhos de ginástica, e atravessando 

a pista quase exatamente em frente à escada de acesso ao portão de entrada (FIGURA 820). 

Para sair do parque não encontrou dificuldade alguma, orientando-se bem e sabendo exatamente para 

onde deveria seguir, sendo lembrado apenas do fato do portão encontrar-se semiaberto, o que poderia 

configurar-se como obstáculo (FIGURA 821). 

                   
Figura 820 – Participante 04 atravessando bolsão de 

ginástica em direção à escada. 

                                                      
112 Informação fornecida pelo Participante 04 em 30 de novembro de 2013, São Paulo. 

Figura 821 – Participante 04 saindo do parque. 
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O parque, de uma forma geral, facilitou o deslocamento do participante, sempre com guias laterais, 

apesar de, em certos momentos, não serem utilizados por não haver necessidade - como quando ele 

caminha sem procurar acessos, caminhos ou ambientes, desejando apenas seguir a via (FIGURA 822). 

Por outro lado, quase todos os caminhos e acessos a ambientes não possuem rebaixamento de guia ou 

qualquer outra indicação, passando despercebido pelo participante (FIGURA 823) que segue o meio-fio 

por não saber da existência da entrada. 

                   
Figura 822 – Participante 04 caminhando 

sem seguir guia alguma. 
Figura 823 – Acesso elevado passando despercebido. 

Tendo percorrido parte do parque, o participante descobre uma forma de identificar os ambientes e 

percursos que não possuem identificação de entrada por guia rebaixada, pois descobre que todos os 

caminhos são ladeados por gramados ou vegetação rasteira. Dessa forma, sempre que está procurando 

algo inicia um rastreamento diferenciado, como citado anteriormente, elevando frequentemente a 

bengala e tocando o solo ao lado do caminho para verificar se há ou não calçamento (FIGURA 824), 

visto que as partes com pavimentação são sempre caminhos ou acessos. Ele afirma funcionar como uma 

boa referência, e também para identificação dos bancos existentes ao longo da pista principal de 

caminhada (FIGURA 825). 

Porém, utilizando-se dessa técnica em certo momento do passeio, o participante confunde-se ao 

identificar uma placa de concreto elevada e acreditar ser um caminho a seguir, subindo na mesma, que 

estava instável, e levando a lugar nenhum (FIGURA 826), sendo informado pelo pesquisador do que se 

tratava e retornando à pista.  

As lixeiras passaram todas despercebidas e o único bebedouro identificado foi por acaso, por configurar-

se como um obstáculo avançando sobre o caminho, necessitando de interferência do pesquisador para 

evitar o choque (FIGURA 827). Porém, o participante afirma não ser um obstáculo por não apresentar 

risco, visto que não é cortante nem perfurante, mas logo se retrata ao tatear uma quina viva (FIGURA 

828) que poderia causar acidentes inclusive com crianças pequenas. 
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A vegetação também se configura como obstáculo ao longo de quase todo o parque, pois existem plantas 

espinhosas ladeando a pista de caminhada principal (FIGURA 829) e o corrimão da escada lateral à 

entrada (FIGURA 830), além de estar presente ainda na planta que cobre o pergolado. O participante 

sempre é avisado pelo pesquisador de tal obstáculo, e indigna-se com essa situação afirmando que 

oferece risco também para as crianças, e para qualquer pessoa que se desequilibre ou tropece. 

       
Figura 824 – Rastreamento 
diferenciado. 

Figura 825 – Participante 
04 identificando banco. 

Figura 826 – Participante 
04 subindo em placa de 

concreto elevada. 

Figura 827 – Pesquisador evitando 
o choque com o bebedouro. 

   
Figura 828 – Participante 04 tateando 

quina viva do bebedouro. 
Figura 829 – Vegetação espinhosa 

avançando sobre a escada. 
Figura 830 – Vegetação espinhosa 

avançando sobre o caminho. 

Poucas foram as sensações percebidas ou informadas pelo participante, destacando-se a percepção do 

grande espaço livre à sua direita (FIGURA 831), que identificou ser o lago pela familiarização 

proporcionada pela maquete tátil. Ele ainda identificou árvores densas ou muito próximas quando 

fechavam o visual do lago e quando o espaço abria-se novamente. 

Participante 04: É, hoje a percepção auditiva tá meio prejudicada porque tá tendo uma 
apresentação de música. Mas com certeza aqui pra direita já dá pra perceber que tem um 
espaço livre, grande. Eu sei que é o lago porque eu conheci pela maquete. Percebe-se o 
deslocamento do ar, que ele tá livre de barreiras. [...] Agora aqui voltou a abrir o lago.  

Pesquisador: Antes estava mais fechado?  

Participante 04: Estava, por causa do... não sei se eram árvores, tinha alguma construção ali, 
mas eu acho que eram mais árvores. 

Quando passava pela pista de caminhada mais reservada do parque, o participante afirmou que entraria 

pelo meio do gramado e da vegetação, sem um caminho definido, para percorrer e conhecer o espaço, 
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principalmente se o informassem sobre a existência de bancos em meio às árvores e a inexistência de 

obstáculos ou riscos de queda, como precipícios e barrancos. 

Continuando nesse caminho, o participante demonstra interesse em conhecer o espaço a sua volta, 

explorando com sua bengala o ambiente, e identificando a presença de árvores acima de sua cabeça 

através da sombra sonora, mesmo onde a folhagem encontra-se muito acima da sua cabeça, e não muito 

adensada (FIGURA 832). 

Na primeira situação em que a sombra sonora foi percebida também se tratava de um sombreamento 

por vegetação, mas era uma folhagem adensada e próxima a sua cabeça (FIGURA 833), o que leva o 

participante a explicar a sensação do deslocamento do ar. 

O deslocamento do ar mesmo, parece que a gente percebe... Aquela sensação de quando tu 
tá parado, e alguém chega por trás de ti... tu tá sentado, por exemplo, e alguém chega do seu 
lado, e tu não viu a pessoa, mas tu sente uma presença, né. [...] É mais uma percepção tátil 
do que visual, mesmo pra quem enxerga. (Informação verbal)113 

Posteriormente, ele demonstra, através de uma experiência simples realizada com a psicóloga, onde 

pede que ela feche os olhos e posiciona sua mão ao lado de seu rosto, deslocando-a para frente e para 

trás, sem tocá-la (FIGURA 834). Neste momento, a psicóloga percebe a presença de algo ao seu lado, 

e seu deslocamento, mas é importante destacar que ela possui percepção de luz, que a auxilia, mas é 

inexistente no participante. 

                       
Figura 831 – Participante 04 percebendo lago à direita. Figura 832 – Participante 04 erguendo sua bengala acima 

de sua cabeça.  

                             

Figura 833 – Sombra sonora percebida 
acima de sua cabeça. 

                                                      
113 Informação fornecida pelo Participante 04 em 30 de novembro de 2013, São Paulo. 

Figura 834 – Participante 04 demonstrando para a 
psicóloga a sensação causada pela sombra sonora. 
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Durante o percurso, muitos sons são percebidos, alguns confundindo e outros auxiliando o participante. 

O barulho de crianças, por exemplo, faz com que acredite estar próximo do parquinho infantil quando na 

verdade elas estão brincando e correndo na própria pista de caminhada. Em outra situação, o participante 

aproxima-se da onde acredita localizar-se a Concha Acústica, produz sons e através da reverberação 

certifica-se de sua localização. 

O som dos automóveis foi referência para indicar a proximidade da via e consequentemente dos limites 

do parque, servindo como sinalizador da proximidade do portão de entrada. 

Então, isso, agora pra mim, não vai valer como referência de distância, mas eu posso vim 
tranquilo, sem prestar atenção em nada, quando eu disser Opa, tô perto da avenida, então 

agora eu vou começar a me ligar na escadinha, entendeu? Eu sei... Bom, daqui, como aquele 
carro tá indo lá longe, eu sei que até lá ele vai tá perto do parque, e eu vou estar perto da via. 
Aí uma hora que eu começo a perceber que a rua tá mais distante, que eu tenho alguma outra 
referência eu já me ligo, pra perceber a escada. (Informação verbal)114 

O barulho emitido por uma moto na via também foi utilizado para fazê-lo identificar a curva que o caminho 

faria logo à frente, “seguindo o barulho daquela moto”. 

A arquibancada do campo de futebol, que não possui rebaixamento de guia e não é facilmente 

identificada pelo participante, tem um diferencial sonoro por localizar-se ao lado do Reservatório de 

Amortecimento. Segundo o participante, o barulho de água corrente poderia servir de referência, 

indicando a proximidade da arquibancada, numa segunda visita ao parque, já familiarizado. 

Existem ainda aqueles sons que são apenas ignorados, como quando um helicóptero sobrevoava o 

parque, emitindo um som muito alto e a psicóloga perguntou ao participante se o barulho não lhe tirava 

a concentração, tendo como resposta que não interferiu em nada, mas quando é o caso, ele apenas para 

um pouco e espera o som diminuir ou, nesse caso, o helicóptero passar. 

Os odores não foram relevantes no passeio, destacando-se um cheiro forte de jasmim percebido pela 

psicóloga, mas não citado pelo participante, que afirmou ter sentido um cheiro diferenciado, mas não se 

atentou a ele por acreditar tratar-se do perfume da psicóloga. 

Ao final do passeio, o participante declarou ter gostado do parque, definindo-o como fácil de se orientar, 

destacando como pontos positivos do percurso, os recantos mais tranquilos e a proximidade com a 

natureza. Não é apontado nenhum ponto negativo e o participante afirma que voltaria sozinho ao Parque 

da Aclimação após esse primeiro passeio que contou com auxílio da maquete tátil. Ele ainda declara 

que: “é um parque tranquilo, se eu morasse aqui perto eu já faria esse percurso sozinho, com autonomia” 

                                                      
114 Informação fornecida pelo Participante 04 em 30 de novembro de 2013, São Paulo. 
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e defendendo que a vivência de um parque não é apenas visual, o ambiente faz com que queira 

frequenta-lo para relaxar, ler um livro ou caminhar, mesmo que sozinho. 

Psicóloga no Passeio 

A psicóloga acompanhou todo o trajeto, permanecendo sempre ao lado do participante, realizando as 

anotações pertinentes e tendo total liberdade para interferir no passeio, indagando-o ou questionando-o 

a qualquer momento. Posteriormente, ela redigiu breves considerações sobre a experiência, que se 

encontram em anexo. 

As contribuições da psicóloga não se apresentaram somente através do relatório, mas também, e 

principalmente, através das perguntas e comentários pertinentes ao longo do passeio, que fizeram o 

participante falar sobre sensações e explicar algumas questões relevantes. O relatório em si não trouxe 

considerações muito diversas das feitas pelo pesquisador, mas algumas merecem destaque, como a 

observação que fez sobre a audição e o olfato do participante, afirmando que a audição lhe proporciona 

informação à distância, mas não é precisa como a visão, e por isso confunde-o por algumas vezes, e o 

olfato possivelmente não é um sentido preponderante para o participante, ao menos nesta experiência, 

visto que não o citou em momento algum. 

A psicóloga destaca, ainda, a atenção que ele mantinha nas “informações do ambiente que lhe chegavam 

pelos sentidos da audição, do tato, da cinestesia e do olfato, [afirmando que] ele conseguia manter uma 

atenção seletiva em relação àquelas que mais lhe fossem úteis, como apoios para a integração das 

percepções em uma totalidade significativa”. E lembra que a conversa durante a caminhada não lhe 

tirava “a atenção às referências de que precisava para cumprir o objetivo do passeio”. 

A psicóloga menciona a importância de se fornecer noções de comprimento e altura para a formação da 

imagem mental do participante, e declara que a maquete tátil foi essencial para sua autonomia e 

independência, dando-lhe ainda noção de amplitude, como no caso do lago. 

O fato do participante ter boa memória corporal para se localizar no espaço também foi destacado pela 

psicóloga, que lembrou ainda que ele mencionou ter dormido pouco na noite anterior ao passeio, 

revelando estar com sua percepção e atenção prejudicadas. 

A participação da psicóloga no passeio foi interessante e trouxe contribuições relevantes para a pesquisa, 

permitindo ao pesquisador assegurar-se de que seu trabalho estava no rumo certo, visto que as 

observações realizadas pela psicóloga não se distinguiram significativamente das suas. Acredita-se que 

o pesquisador tenha conseguido suprir a ausência desse profissional nos demais passeios, realizando, 
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na medida do possível, considerações importantes sobre a percepção e a cognição dos participantes, 

incentivando-os a mencionar sensações, sons e cheiros a todo momento, ao longo dos percursos. 

4.4.2. Análise dos Passeios Acompanhados 

Para análise dos dados coletados, foram considerados os passeios realizados com os três primeiros 

participantes, visto que o quarto realizou uma única experiência, com foco diverso, onde a psicóloga 

interferiu na realização do mesmo e o percurso foi definido pelo participante após reconhecimento tátil 

de uma maquete do parque. 

Como trata-se de uma análise qualitativa e os participantes possuem qualidades visuais diversas 

(cegueira congênita, cegueira adquirida e baixa visão), todas as questões relevantes foram consideradas, 

mesmo as situações ocorridas apenas com um dos participantes ou em apenas um dos parques. 

Apesar de todos os participantes locomoverem-se com autonomia e independência pela cidade, todos 

tiveram dificuldades em orientar-se nos parques percorridos. Os espaços muito amplos e sem referências 

foram os que mais provocaram desorientação, fazendo-os caminhar sem rumo. A presença de 

aglomerados de pedestres também desorienta e causa insegurança no deslocamento, bem como muitos 

skatistas e patinadores próximos a eles, que dificulta, inclusive, o caminhar em linha reta. 

Em alguns casos, os participantes iniciavam o percurso já perdidos, por falta de referências, falta de 

conhecimento sobre o parque, ou até sem razão evidente. A desorientação tornava-se visível quando os 

participantes confundiam localização de ambientes e caminhos, demonstrando não ter a mínima noção 

sobre a configuração geral do parque. 

A utilização de aparelhos de ginástica ou a realização de um percurso no interior do Brinquedão (Parque 

do Ibirapuera), por exemplo, também deixaram os dois primeiros participantes desorientados ao 

deixarem tais espaços. Bem como entrar por um lado do Espaço de Leitura (Parque da Água Branca) e 

sair pelo oposto, percorrendo o ambiente, desorientou o terceiro participante. 

Percebeu-se que os participantes orientavam-se melhor quando realizavam o mesmo caminho e acesso 

para chegar e sair de determinado espaço, tendo plena consciência da direção a seguir para permanecer 

no percurso proposto.  

O Participante 01, apesar de deslocar-se por toda a cidade de São Paulo sozinho com total autonomia, 

apresentou-se muito inseguro e perdido por diversas vezes dentro dos parques. Já o Participante 02, 

apresentando boa noção de direção, orientou-se bem em muitos momentos, utilizando o sol como 

referência e táticas como tentar seguir o caminho mais reto possível em relação à entrada, visando 

facilitar seu retorno. Mas essa tática não funcionou, e ele optou por seguir por espaços mais 
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movimentados para que, caso haja necessidade, tenha a quem recorrer para pedir informações. A 

configuração orgânica do Parque da Água Branca também foi fundamental para sua desorientação, pois 

são muitos caminhos e bifurcações e poucas as referências. 

O terceiro participante orientou-se muito bem enquanto percorria caminhos de seu total domínio e 

conhecimento, mas demonstrou dificuldades em percorrer a marquise do Ibirapuera por seu formato 

irregular, precisando de informações de videntes e do pesquisador para chegar ao destino proposto; e 

os monumentais caminhos do Villa-Lobos, sem grandes referências e com pavimentação cimentada. Sua 

baixa visão o permite utilizar edificações como referências, mas a semelhança entre elas o desorienta, 

como ocorre no Parque da Água Branca. Este, por ser menor, facilita orientação e localização, mas seus 

trajetos desnorteiam o participante, que confunde caminhos semelhantes e até parquinhos infantis com 

configurações totalmente diversas. 

Para solucionar os problemas de orientação e localização encontrados, os participantes sugerem a 

familiarização com o local; instalação de piso tátil direcional no centro dos caminhos do parque, com 

desvios para os ambientes, e no interior deles para indicar algumas mesas de piquenique e jogos, 

instalando-os de maneira correta e com constante atualização dos percursos, para que seja seguro 

segui-lo; instalação de mapas táteis com indicação de ambientes e caminhos; instalação de totens nas 

entradas dos espaços com informações visuais, táteis e sonoras sobre o ambiente em questão; o 

treinamento de funcionários que atuassem como monitores auxiliando os visitantes; e até a presença de 

carrinhos elétricos que conduzissem as pessoas nos parques maiores. 

As guias de balizamento foram essenciais para o deslocamento independente dos três participantes, e 

se apresentaram eficientes nas suas diversas formas: meio-fio em diversas alturas; troncos de árvores; 

diferença entre o piso e o gramado que o ladeia; desnível para escoamento de água da chuva; sarjetas; 

muretas, bancos contínuos ao longo do caminho e canteiros elevados; e vegetação arbustiva. O 

participante com baixa visão utilizou ainda os limites da marquise do Ibirapuera (beiral) para guiar-se. 

Destaca-se que a melhor opção é uma guia física de altura considerável, pois desníveis podem causar 

acidentes caso a pessoa com deficiência visual pise em falso, se desequilibre ou torça o pé, e guias 

muito baixas podem fazer a pessoa com deficiência visual confundi-las com rebaixamentos de guia. Além 

disso, todos os elementos que possam servir como guias de balizamento devem ter formatos retilíneos 

e contínuos, que evitem quinas ou percursos desconfortáveis para quem os segue. 

Ao seguirem as guias laterais para deslocarem-se pelos parques, alguns problemas foram identificados, 

tais como: 
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� Necessidade de desviar-se de algo presente na guia lateral, afastando-se constantemente de 

sua referência por razões diversas – carrinhos de ambulantes / bicicletas estacionadas / pessoas 

sentadas ou em pé conversando / bancos / canteiros de árvores; 

� Percepção de acessos existentes apenas do lado em que se segue a guia lateral, sem ter 

conhecimento dos presentes na margem oposta do caminho; 

� Desorientação ao encontrar bifurcações, quando a guia é interrompida; o espaço torna-se amplo 

e não há referência alguma a ser seguida, e o participante encontra dificuldade em caminhar em linha 

reta e superar a bifurcação, muitas vezes adentrando o outro espaço ou caminho; 

� Desorientação ao encontrar ângulos acentuados, que muitas vezes não são percebidos e 

depara-se com a ausência de referências a seguir; 

� Ausência de continuidade das guias que muitas vezes se findam repentinamente, deixando o 

participante desorientado; 

� Encaminhamento para locais de acesso restrito ou portões fechados; 

� Dificuldade em perceber caminhos e ambientes elevados, acessados por degraus, onde 

acredita-se que seja apenas a continuação da guia. 

Interrupções frequentes da guia lateral, seja por obstáculos ou mesmo para acessos, tornam o caminho 

desconfortável, confundindo e desorientando o participante cego; e a ausência da guia lateral traz 

insegurança ao seu deslocamento, fazendo-o orientar-se pela voz do pesquisador e sua presença, pelo 

fluxo e conversa das pessoas próximas, para onde o caminho estiver mais livre, visando caminhar sem 

rumo, ou para onde tiver mais pessoas, por segurança, para ter a quem recorrer em caso de necessidade. 

Mas, o que ocorre em situações em que o parque encontra-se vazio? 

Os acessos a caminhos e ambientes, quando não possuíam rebaixamento de guia ou sua interrupção 

dificilmente foram identificados pelos participantes cegos, e quando o possuíam por diversas vezes não 

foram percebidos devido a defeitos na pavimentação, por distração ou até mesmo sem razão específica. 

Quando demarcados por piso tátil, os caminhos apresentam-se mais facilmente perceptíveis, auxiliando 

a orientação inclusive por dar continuidade à guia lateral, mas confundindo o participante devido a uma 

mesma sinalização ser utilizada para identificação de várias informações como localização de 

bebedouros, sanitários, lanchonete, caminhos e ambientes em geral. Além disso, situações diversas 

faziam o participante desligar-se do percurso e passar despercebido pela entrada, seja por mera 

distração ou situações específicas como a presença de pessoas paradas na entrada do ambiente 

conversando, fazendo-o acreditar tratar-se de pessoas na grama. 
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Quando os caminhos eram encontrados, não se sabia para onde os levariam, pois não havia nenhum 

tipo de identificação que não fosse visual. Além disso, a ausência de um padrão, acessos com ou sem 

sinalização tátil e/ou com ou sem rebaixamento de guia, dificultava o entendimento e a orientação dos 

participantes. 

Caminhos e ambientes elevados, que eram acessados por degraus também não eram identificados pelos 

participantes cegos, que acreditavam tratar-se apenas da continuação da guia. Diante dessas questões, 

o piso tátil direcional centralizado no caminho é apontado como a melhor opção pelos participantes, 

somado a outras informações táteis e sonoras. 

A pavimentação também pode interferir e prejudicar a leitura da guia de balizamento, visto que pisos 

muito trepidantes impedem o rolamento da bengala, e juntas de dilatação no piso podem confundir-se 

com a guia. Abaixo, é apresentado um quadro com os tipos de pavimentação identificados nos quatro 

parques percorridos, as condições de deslocamento e as considerações relevantes (QUADRO 7). 

(continua) 

AVALIAÇÃO DOS TIPOS DE PAVIMENTAÇÃO ENCONTRADOS NOS PARQUES 

Tipo de 
Pavimentação 

Ilustração Deslocamento Considerações 

Asfalto 

 

ÓTIMO 
Trincas e imperfeições causam tropeços; 
travamentos da bengala; e o fazem ser confundidos 
com piso tátil; 

Cimentado 

 

ÓTIMO 
Trincas e imperfeições causam tropeços; 
travamentos da bengala; e o fazem ser confundidos 
com piso tátil; 

Bloco intertravado 

 

BOM 
Um pouco desconfortável por prender a bengala 
por diversas vezes; 

Bloco intertravado 
invertidos 

 

ÓTIMO 
Totalmente firme como o cimentado / Quase não 
trepida; 
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(continuação) 

Tipo de 
Pavimentação 

Ilustração Deslocamento Considerações 

Bloco intertravado 
emborrachado 

 

BOM 
Não foi identificado / Confundido com terra batida 
ou grama (firme e duro, mas cede ao toque da 
bengala); 

Emborrachado tátil 

 

BOM 

Não foi identificado / Confundido com blocos 
intertravados invertidos / A batida da bengala sobre 
ele não emite som, necessitando máxima 
concentração para percebe-lo / Não é eficaz para 
alertar dos brinquedos; 

Pedra portuguesa 

 

BOM 
Bem assentada não foi identificada / Trepidação 
pode atrapalhar identificação de piso tátil; 

Placas de concreto 
intercaladas com 
grama 

 

RUIM 

Desconfortável / Torna o caminhar lento, atento e 
tenso / Difícil identificar claramente onde começa e 
termina, sendo confundido com o gramado – risco 
de torcer o pé e tropeçar; 

Placas de cimento 
irregulares com 
grandes espaçamentos 
entre elas 

 

RUIM 
Desconfortável / Causa insegurança no 
deslocamento / Caminhar tenso e atento; 

Grelha de piso-grama 

 

BOM 
Não foi identificada / Confundida com bloco 
intertravado emborrachado por ser trepidante e 
estar ao seu lado; 

Terra batida coberta 
por folhas secas 

 

BOM 
Deve-se atentar para raízes de árvores ou 
desníveis no solo; 

Terra batida coberta 
por fina camada de 
pedriscos 

 

RAZOÁVEL 
Dificulta o rastreio mas não o impede / Trepidante / 
Confundido com piso tátil / Deve-se atentar para 
raízes e tocos de árvores; 
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(conclusão) 

Tipo de 
Pavimentação 

Ilustração Deslocamento Considerações 

Argila Expandida 

 

RUIM Causa desequilíbrios; 

Terra batida / Grama 

 

BOM 
Deve-se atentar para raízes de árvores ou 
desníveis no solo / Confundida com cimentado; 

Tábuas de madeira 

 

BOM 
Incômodo: espaçamento entre as tábuas trava o 
rolamento da bengala 

Piso tátil 

 

------ 

Passou despercebido por diversas vezes / 
Confundido com falhas de pavimentação / Disposto 
sem um objetivo claro ao redor de canteiros de 
palmeiras no Parque Villa-Lobos / Utilizado também 
pelo participante com baixa visão como sinalizador. 

Quadro 7 – Avaliação dos tipos de pavimentação encontrados nos parques. 

É importante destacar que a diferença entre pavimentações trepidantes dispostas lado a lado, como 

argila expandida e pedriscos, dificilmente é percebida, visto que não é possível fazer o rolamento normal 

da bengala. E o piso de terra batida coberto por pedriscos em ambientes maiores pode confundir a 

pessoa cega, fazendo-a acreditar estar saindo dos caminhos tradicionais do parque, por não haver um 

caminho definido, trazendo insegurança.  

O mobiliário urbano dificilmente foi percebido pelos participantes cegos, pois encontravam-se em sua 

maioria fora do passeio, ladeando-o, sem qualquer tipo de identificação ou sinalização. Exceções foram 

observadas como no caso dos bebedouros do Parque Villa-Lobos, que se encontram identificados por 

piso tátil e quando ligados, podiam ser identificados pelo som da água em conjunto com o piso tátil à sua 

frente. Lixeiras foram percebidas também por sombra sonora por um dos participantes, mas é um caso 

particular, onde o ambiente estava muito tranquilo e silencioso e o participante encontrava-se muito 

atento. 

Os bancos merecem destaque, pois alguns encontravam-se no caminho, funcionando como obstáculos 

ao deslocamento, forçando inclusive o desvio em relação à guia lateral, descrito anteriormente. Assim 



 344 ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: UMA ANÁLISE DE PARQUES URBANOS 

como os contínuos, ao longo do trajeto, que também forçavam desvios, visto que as pernas das pessoas 

neles sentadas ficam no caminho. Os únicos que foram identificados pelos participantes cegos mesmo 

sem apresentarem-se como empecilhos ao deslocamento foram os que se encontravam ocupados, 

identificados pelas vozes das pessoas neles presentes. 

Um banco de formato circular e estrutura vazada merece destaque por apresentar-se em um bolsão de 

estar, não oferecendo risco como obstáculo ao deslocamento, mas sendo facilmente encontrado, e muito 

elogiado pelo Participante 01 por favorecer conversas em grupo. 

O participante com baixa visão não teve grandes dificuldades em identificar os equipamentos urbanos, 

encontrando até mesmo quiosques e mesas distribuídos em meio ao gramado. Mas destaca-se a 

necessidade de haver contraste entre o mobiliário e o piso em que se encontram, bem como uma 

iluminação adequada, sem sombreamentos, pois bancos de concreto sobre uma pavimentação 

cimentada dificilmente são identificados por ele, bem como bancos feitos de troncos de árvores sobre 

terra batida. 

Os sanitários também não foram facilmente encontrados pelos participantes cegos, pela falta de 

identificação e sinalização, necessitando sempre de auxílio de algum vidente. Mas o Participante 03 pôde 

identifica-los facilmente quando se apresentavam pintados numa cor específica, como ocorre no Parque 

do Ibirapuera (azul) e no Parque Villa-Lobos (amarelo). Neste segundo, por não ser uma cor de muito 

destaque na paisagem, o participante associou a edificação de cor amarela ao totem nas cores verde e 

azul presente na frente da mesma. 

Já para identificar qual era o banheiro masculino, a dificuldade foi grande, pois em nenhum dos parques 

isso foi possível somente pela observação das placas, visto que apesar de possuírem cores 

contrastantes e tamanho adequado de letras, apresentavam-se altas, não possibilitando aproximação do 

participante para identifica-las facilmente ou distingui-las pela cor. Além disso, algumas placas foram 

confeccionadas em material reflexivo e estavam expostas à iluminação inadequada, com sombreamento 

sobre parte das mesmas. Quando era possível aproximar-se, a diferença entre os desenhos era mínima, 

limitando-se às pernas e à saia do símbolo do sanitário feminino, criticada pelo participante. Somente no 

banheiro do Parque da Água Branca a sinalização possuía tamanho, contraste e altura adequados. 

De uma forma geral, as placas dos parques não foram acessíveis ao participante com baixa visão, e 

percebeu-se a necessidade de melhor localiza-las para que haja iluminação adequada, e não haja 

sombreamentos sobre a escrita, dispondo-as em altura adequada para uma leitura confortável e em local 

de evidência na paisagem, destacando-as com cores como laranja, azul ou vermelho. Além disso, é 
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importante evitar materiais reflexivos, atentando-se para a fonte, o tamanho das letras, o contraste, e a 

direção da escrita, evitando a leitura vertical, de baixo para cima, que apresenta-se desconfortável. 

Os totens indicadores dos ambientes no Parque Villa-Lobos foram identificados pelo participante a longas 

distâncias, devendo apenas ser melhor posicionados, de maneira a permitirem aproximação para leitura. 

A padronização existente, quando informada ao participante, também foi elogiada, onde azul indica 

serviços, rosa, lazer e cultura, e amarelo, esportes. Mas esta informação deve ser repassada aos 

visitantes, caso contrário de nada adianta. 

O participante destacou a necessidade de uma manutenção constante e eficiente nos parques, visto que 

algumas placas e totens encontravam-se desbotados, desgastados e danificados, dificultando ainda mais 

sua leitura. Foi sugerida também a instalação de mecanismos de áudio junto a placas, totens e painéis. 

Para esse participante com baixa visão, elementos grandes, de destaque na paisagem, eram referência 

para sua orientação no parque, entre eles: 

� Prédio da Bienal, Oca, Museu Afro, Marquise, escada do prédio da Bienal – Ibirapuera; 

� Arena, Pombal - Água Branca;  

� Mirante – Villa-Lobos. 

Árvores frondosas também foram consideradas, mesmo que secas, mas o Orquidário presente no 

Parque Villa-Lobos não é identificado à distância, por confundir-se visualmente com os prédios ao fundo. 

Todos os elementos citados podem ser utilizados como referência para orientação e localização desde 

que haja uma familiarização com o local, pois é necessário visualiza-los e associa-los, pela memória, à 

sua localização. Diante desse fato, o participante destaca a importância do reconhecimento de espaços 

novos para identificar referências e os melhores caminhos a seguir. 

Para os participantes cegos, a referência principal era a guia lateral, já mencionada, mas para 

identificação de ambientes e orientação no parque eram consideradas principalmente as referências 

sonoras, algumas vezes em conjunto com as olfativas e outros tipos de sensações, como sombreamento 

e frescor. O participante com baixa visão também utilizou todas essas referências, mas sempre 

associadas às visuais. 

Algumas referências auxiliaram na identificação de ambientes, outras confundiram os participantes, e 

outras ainda foram considerados insignificantes, sendo relevadas, como pode-se observar abaixo. 

Referências sonoras, olfativas e térmicas auxiliando na identificação de ambientes: 

� Burburinho + talheres + copos + facão cortando coco = lanchonete; 
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� Água corrente = Tanque de Carpas (Água Branca) / Estação Tratamento SAPESP – final do lago 

(Ibirapuera); 

� Música Heitor Villa-Lobos = Espaço Ouvillas; 

� Som de skate ecoado + sombra ampla e fresca = marquise; 

� Vozes de crianças + “nhec-nhec” brinquedos = parquinho infantil; 

� Barulho de bola + apito de juiz = Campos de futebol / Quadras; 

� Som de automóveis = via / limites do parque; 

� Som de tambores + som de correntes metálicas = Memorial Villa-Lobos; 

� Vozes das pessoas = bancos; 

� Som de espingarda de Tiro ao Álvaro = Parque de Diversões; 

� Barulho de copos de vidro + Cheiro comida = Praça de Alimentação; 

� Cheiro de bacon + cheiro de fogão à lenha = Casa do Caboclo; 

� Cheiro de cachorro-quente = Carrinho ambulante de cachorro-quente; 

� Cheiro de fezes animais = Espaço Zootécnico. 

Sons desorientando o participante: 

� Música alta: abafando sons de parquinhos infantis e quadras; 

� Inúmeros estímulos sonoros distintos e simultâneos: música + conversas de pessoas + 

bicicletas, triciclos, skates, patins; 

� Skates sob a marquise confundidos com som de montagem e desmontagem de algo e barulho 

de pá pegando concreto; 

� “Nhec-nhec” de bicicleta ergométrica confundido com barulhos de brinquedos de parquinho 

infantil; 

� Som de crianças brincando estão presentes em qualquer lugar confundindo o participante, que 

acredita quase sempre tratar-se de um parquinho infantil; 

� Barulho de bicicletas e carrinhos infantis confundidos com som de carros. 

Sons e cheiros insignificantes: 

� Galos e passarinhos cantando: presentes por todo o parque; 
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� Água corrente no Reservatório de Amortecimento de água: som muito baixo, percebido apenas 

quando muito atento; 

� Cheiro natural das plantas: presentes em todo o parque. 

Diante dessas informações, é importante destacar que um dos participantes afirmou não utilizar o som 

da água como referência, afirmando que lhe indicaria apenas a presença de água nas proximidades. 

Outra questão relevante diz respeito ao barulho de skate sob a marquise que, segundo os participantes 

cegos, não os desorienta visto que conseguem ouvir o toque da bengala e outras pistas sonoras, 

chegando a direciona-los e servir como referência, podendo ajuda-los a manterem-se em linha reta, visto 

que não se dirigiam na direção do barulho. 

Em alguns casos, os sons poderiam ser melhor explorados, fato sugerido pelos participantes no Espaço 

Ouvillas, onde poderia haver caixas de som voltadas para a pista de caminhada, nas proximidades da 

entrada para o Espaço, e no Memorial Villa-Lobos, onde os instrumentos alternativos poderiam emitir 

sons constantemente, talvez até pelo toque do vento. 

Muitas sombras sonoras foram percebidas pelos participantes, sendo detectadas a presença de árvores, 

pilares, muretas, painéis, banner, portal de entrada com pilares laterais, lixeira, vegetação arbustiva, 

vegetação de grande porte mais fechada, a Arena, e a Casa do João-de-Barro. Porém, esse tipo de 

percepção varia de acordo com características pessoais, e com a atenção e concentração momentânea. 

Um barulho muito alto, no entorno, também pode atrapalhar essa percepção de obstáculos, bem como 

locais muito amplos, sem produção de sons, podem ser confundidos com sombras sonoras, como 

ocorrido num dos passeios realizados. 

Durante a realização dos percursos, os participantes cegos diferenciaram facilmente locais ensolarados 

dos sombreados, através da sensação térmica somada à percepção de luz que possuem, destacando 

que a permanência por períodos prolongados ao ar livre pode alterar a sensação térmica, tornando-a 

não confiável. 

Porém, não eram facilmente identificadas as origens desses sombreamentos. Apesar de afirmarem 

conseguir diferenciar sombras naturais (vegetação) das edificadas, não foi o que aconteceu ao longo dos 

passeios. Primeiramente, a sombra natural foi classificada como fresca, e a edificada como quente, mas 

na marquise foi identificada uma sombra fresca e no bambuzal, uma sombra mais quente, anulando a 

teoria. Além disso, a cobertura do pergolado também foi confundida com cobertura vegetal. Essa 

confusão na identificação das sombras permaneceu por todo o percurso, e foram identificadas 

corretamente somente em casos extremos, através da percepção de luz, principalmente. 
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As sensações percebidas em alguns ambientes dos parques não foram muito bem compreendidas pelo 

pesquisador, como as semelhanças encontradas entre a pista de caminhada principal e um caminho sob 

bambuzais no Ibirapuera, bem como entre esse último e a Praça à sua frente. Suas configurações eram 

totalmente diversas - amplitude, cobertura, movimentação de pessoas – mas segundo um dos 

participantes, as sensações nestes ambientes eram muito semelhantes. 

Os lagos não foram identificados pelos participantes cegos, que precisaram ser informados pelo 

pesquisador de sua presença, mas sua amplitude foi percebida, bem como a da Praça da Paz 

(Ibirapuera) e de alguns espaços no Parque Villa-Lobos. A diferença entre espaços amplos e áreas mais 

fechadas por vegetação também era sempre mencionada. 

Os caminhos com guias laterais e percursos retilíneos garantiam o conforto no deslocamento, bem como 

o caminhar em meio à vegetação, percorrendo caminhos naturais, sentando embaixo de árvores e sendo 

tocados pela folhagem da vegetação tornavam o passeio mais agradável. Destacando-se que os 

participantes declararam que, apesar de gostarem muito da experiência, sozinhos não fariam tais 

percursos naturais. 

Aqueles caminhos mais tranquilos, sombreados, frescos, com menos pessoas e mais natureza, presença 

de mais ar puro, onde é possível ouvir o canto dos pássaros e perceber mais sombras sonoras, sem 

ciclistas, skatistas e patinadores disputando espaço com os pedestres, seriam os mais agradáveis para 

os participantes, oferecendo também segurança no deslocamento. 

Dentre os pontos de insegurança apontados pelos participantes ou percebidos pelo pesquisador 

destacam-se: 

� Locais desconhecidos; 

� Eventos extraordinários: são inesperados e podem surpreender; 

� Locais muito amplos e sem referências; 

� Atravessar ciclovia ou ciclofaixa: bicicletas são silenciosas; 

� Caminhar entre ciclofaixa e carrinhos de ambulantes, na parte central da pista de caminhada 

principal: percurso tenso / nenhuma referência que auxilie; 

� Espaço dividido com ciclistas, skatistas e patinadores; 

� Skatistas na ladeira (Ibirapuera): estão em alta velocidade e podem causar acidentes; 

� Skatistas sob a marquise (Ibirapuera): parando de deslocar-se momentaneamente; 

� Vegetação espinhosa ladeando o caminho e avançando sobre o corrimão; 
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� Sombras: tudo que encontra-se na sombra pode virar obstáculo; 

� Desníveis pequenos e/ou pequenas rampas sem contraste: podem causar tropeços; 

� Marquise: sua amplitude e seu formato em Y confundem seu olhar; 

� Estações de ginástica: aparelhos encontram-se distribuídos pelo ambiente sem um padrão ou 

regularidade; 

� Escadas: ausência de corrimão, corrimão frouxo ou que não inicia-se antes do primeiro degrau 

/ degraus irregulares – alguns mais estreitos, outros mais largos / ausência de sinalização / 

ausência de contraste nos degraus / incidência de sombra sobre a escada. 

A insegurança em algumas situações é causada por obstáculos no caminho, que podem ou não ser 

identificados pelos participantes, mas em casos de distração quase sempre ocasionam acidentes. Nos 

passeios realizados foram identificados os seguintes obstáculos: 

� Raízes de árvores nas trilhas; 

� Refletores de iluminação semienterrados; 

� Bambolês, cones e fitas no chão: evento extraordinário - prática de exercícios ao ar livre; 

� Estaca de madeira de 30cm no chão; 

� Gradil /cercas vazadas no canteiro: engancha bengala; 

� Bocas de lobo fora dos padrões exigidos por norma: bengala penetra entre as hastes; 

� Grelha para captação de águas pluviais quebrada: bengala engancha; 

� Árvores, bancos, placas informativas, letreiros, carrinhos e barracas de ambulantes no caminho; 

� Bicicletas e triciclos no caminho - obstáculos móveis; 

� Aparelhos de ginástica distribuídos aleatoriamente por um espaço que é prolongamento de um 

caminho; 

� Colunas inclinadas sobre o caminho; 

� Corrimão das rampas do Brinquedão avançando sobre o caminho com piso tátil de alerta em 

péssimo estado de conservação, que passa despercebido; 

� Barras para crianças pendurarem-se no Brinquedão; 

� Vegetação avançando sobre o passeio; 
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Ao longo dos percursos, foram identificados interesses especiais em conhecer todo e qualquer objeto ou 

elemento que fosse incomum ou desconhecido, ou ainda que simplesmente pudesse ser tocado. Os 

participantes aproximaram-se de esculturas, estátuas, árvores com troncos imensos ou diferenciados, 

painéis, instrumentos musicais alternativos (tambores e tubos metálicos com correntes), 

espreguiçadeiras, canteiros elevados com vegetação ao alcance das mãos, de um tronco imenso de 

árvore tombado transformado em brinquedo de escalada, da estrutura de um pergolado e da Casa do 

João-de-Barro, sempre procurando perceber o objeto ou elemento, tocando-o com o corpo e/ou com a 

bengala. 

Alguns ambientes diferenciados também despertaram interesse dos participantes e entraram nos roteiros 

dos passeios, mas outros não, principalmente por não apresentarem atrativo para pessoas com 

deficiência visual. 

A Trilha do Pau-Brasil, o Espaço Piquenique e o Bambuzal, ambos localizados no Parque da Água 

Branca, não se mostraram atraentes, não sendo identificadas diferenças significativas desses ambientes 

pros demais. No caso da trilha, um dos participantes sugere que sejam evidenciados os cheiros 

característicos das árvores, de seus frutos ou flores, para tornar o espaço mais atraente. 

O Espaço de Leitura e o Pergolado deste mesmo parque foram considerados ambientes tranquilos, 

sendo o primeiro confortável e agradável, bem como o Espaço Ouvillas (Villa-Lobos) que transmite paz 

e é considerado relaxante, unindo a música ambiente ao som dos pássaros. Neste último, destaca-se a 

ausência de referências em seu espaço amplo, que precisou ser descrito pelo pesquisador aos 

participantes cegos. 

Os ambientes que proporcionavam observação do lago ou do parque, como o píer do Parque da 

Aclimação, a ponte do Ibirapuera e o Circuito das Árvores do Villa-Lobos, não trouxeram muitas 

sensações diferenciadas para os participantes, que descreveram apenas a presença do ar livre, e em 

alguns casos o frescor e a brisa – ponte sobre o lago – ou o sol incidindo sobre a pele – píer. Porém 

todos afirmaram gostar da experiência de percorrer a ponte do Ibirapuera e o Circuito das Árvores. 

Neste último, é importante destacar algumas questões de acessibilidade identificadas, como a presença 

do corrimão, que foi essencial para o percurso seguro e confortável dos participantes, mas não estava 

presente em todo o trajeto, fazendo os participantes cegos utilizarem a tela de proteção para guiarem-

se. Sem guia de balizamento, a bengala enganchava na tela e precisava permanecer recolhida, tendo 

que ser utilizado o próprio corpo para rastreamento do espaço. Nesse momento, outro problema é o fato 

da tela de proteção apresentar extremidades pontiagudas que podem arranhar o braço de quem 
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aproxima-se dela. Além dessas questões, o corrimão ainda apresenta-se interrompido e danificado em 

alguns trechos, por falta de manutenção. 

Por fim, dois ambientes ainda merecem destaque, a Praça do Idoso no Parque da Água Branca e o 

Brinquedão no Ibirapuera. No primeiro, os aparelhos de ginástica não são convencionais - o que dificulta 

sua utilização de maneira autônoma pelas pessoas cegas, que não os compreendem. Assim como nas 

demais estações de ginástica espalhadas pelos parques, é difícil localizar os aparelhos, que tornam-se 

obstáculos, e faltam informações táteis ou sonoras sobre seu funcionamento. No Brinquedão estão 

presentes informações em Braille, há corrimão e existem brinquedos sensoriais, mas infelizmente é o 

único ambiente, de todos os parques visitados, que apresenta tais informações, destacando-se a escrita 

em relevo presente no busto de Heitor Villa-Lobos, que pôde ser percebida por um dos participantes, 

apesar de desgastada.  

Ao final dos passeios, os participantes foram questionados sobre o que mais gostaram e o que não 

gostaram no parque, indicando se voltariam ou não sozinhos. Para análise dessas informações é 

importante incluir o quarto participante, e para isso algumas considerações são necessárias. 

O Participante 04 teve um conhecimento prévio do parque através de uma maquete tátil, construindo seu 

mapa mental do parque a partir dela. Essa experiência possibilitou ao mesmo perceber a configuração 

do parque, localizar o lago, edificações, ambientes e até a presença de escadas ao longo do passeio, 

realizando apenas algumas confusões por ser a primeira visita e ter tido pouco tempo para memorizar a 

maquete, podendo, sempre que sentisse necessidade, tateá-la novamente. 

É importante destacar que o participante desenvolveu uma técnica de rastreamento diferenciada, onde 

tocava com a bengala sempre ao lado do caminho para detectar espaços e caminhos, identificando, 

dessa forma, bancos sobre platôs e entradas para ambientes sem rebaixamento de guia. Mas isso 

somente foi possível porque o Parque da Aclimação tem todos seus caminhos ladeados por vegetação, 

dessa forma, sempre que o participante percebia algo pavimentado tinha a certeza de que se tratava de 

mobiliário, caminho ou ambiente. Como havia um conhecimento prévio do parque através da maquete 

tátil, o participante conseguia identificar do que se tratava, e realizava esse tipo de rastreamento somente 

quando se encontrava próximo a locais de seu interesse. 

Os obstáculos encontrados foram os mesmos, as lixeiras e os bebedouros passaram quase todos 

despercebidos, mas foram descritas menos sensações, informando-se apenas espaços vazios amplos, 

algumas sombras sonoras, sons de crianças, eco, carros, água e helicóptero, e odores de plantas, 

irrelevantes à orientação. Essa menor descrição das sensações talvez se deve ao fato do participante 
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estar com atenção redobrada ao caminho, às referências e ao seu mapa mental, apresentando-se tenso 

por ter um objetivo a cumprir. 

Voltando às perguntas realizadas ao final do passeio, é importante destacar que gostar é algo subjetivo 

e pessoal, podendo-se observar no quadro abaixo (QUADRO 8) que a presença de atrações com as 

quais se tem afinidade podem interferir nas respostas, como no caso de gostar de exercitar-se em 

aparelhos de ginástica e o parque contar com equipamentos diferenciados em um local agradável para 

sua prática; ou gostar de frequentar espaços culturais, e o parque possuir inúmeros museus. 

(continua) 
AVALIAÇÃO DOS PARQUES PELOS PARTICIPANTES 

 Parque Mais Gostou Não Gostou Voltaria Sozinho? 

PA
R
TI

C
IP

A
N
TE

 0
1 

Ibirapuera 

Aparelhos de ginástica / Ausência de 
relevos / Contato com natureza (ar 
livre, sombra das árvores, canto dos 
pássaros, cheiro do lago). 

Nada. NÃO 

Aclimação 

Aparelhos de ginástica / Estrutura do 
parque (pistas niveladas, piso 
asfaltado, guias quase sempre 
presentes, limpeza do parque). 

Vegetação espinhosa / Escada 
irregular e sem apoios (corrimão) / 
Dificuldade em localizar bancos e 
banheiros. 

NÃO 

Villa-Lobos Ausência de relevos. 
Ausência de árvores / Aparelhos de 
ginástica expostos ao sol. 

SIM 
(Caso houvesse 

monitor) 

PA
R
TI

C
IP

A
N
TE

 0
2 

Ibirapuera 
Percurso sobre a ponte (sensações 
diferenciadas ao caminhar de forma 
diversa, subindo e descendo). 

Ambiente sob a marquise (ecos e 
reverberação) / Ladeira dos 
skatistas (insegurança). 

NÃO 

Água 
Branca 

Praça do Idoso (interatividade). 

Caminhos de pedras irregulares 
espaçadas (complicado e inseguro) 
/ Falta de padronização e/ou 
linguagem única de pisos e acessos 
(desorienta e confunde) / 
Irregularidade e aleatoriedade dos 
percursos. 

NÃO 

Villa-Lobos Espaço Ouvillas. 
Ausência de referências / Ausência 
de padronização e maneiras de 
identificar os ambientes. 

NÃO 

PA
R
TI

C
IP

A
N
TE

 0
3 

Ibirapuera 
Arborização do parque / Elementos 
culturais. 

Superlotação / Sinalização não 
acessível. 

SIM 

Água 
Branca 

Sombreamento / Presença de árvores 
e prédios velhos / Agradável para 
caminhadas. 

Galinhas e galos soltos / Sujeira 
feita pelos animais. 

SIM 

Villa-Lobos 
Parte arborizada / Circuito das Árvores 
/ Espaço Ouvillas. 

Amplitude dos caminhos de 
concreto / Ausência de sombras / 
Aridez da maior parte do parque. 

SIM  



 353 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

(conclusão) 

 Parque Mais Gostou Não Gostou Voltaria Sozinho? 

PA
R
TI

C
IP

A
N
TE

 0
4 

Aclimação 
Facilidade de orientação e 
deslocamento / Recantos tranquilos / 
Proximidade com a natureza. 

Nada. 

SIM 
(Após esse primeiro 

passeio com 
maquete tátil) 

Quadro 8 – Avaliação dos participantes quanto aos parques percorridos. 

Dessa forma, é possível perceber que a facilidade no deslocamento, a arborização e o contato com a 

natureza, e a presença de atrações que estimulem sensações são necessárias para que um local torne-

se agradável para as pessoas com deficiência visual. Bem como situações de insegurança, com barulhos 

altos ou reverberação, de deslocamento dificultado, em espaços muito amplos, sem referências ou 

sinalização e áridos não são bem vistos por pessoas com deficiência visual. 

Por fim, destaca-se a importância da inserção da maquete tátil na experiência, pois enquanto os dois 

primeiros participantes cegos declararam que não teriam condições de retornar sozinhos aos parques, a 

não ser que tivessem um acompanhamento de algum monitor do parque, o Participante 04, apesar de 

não conhecer o parque previamente, conseguiu percorre-lo, atingindo seu objetivo e declarou, ao final 

do passeio, que poderia retornar sozinho. 

4.5. Grupos Focais 

4.5.1. Descrição dos Grupos Focais 

O primeiro grupo focal foi realizado no dia cinco de outubro de 2013, no CADEVI, com cinco de seus 

frequentadores, sendo três com cegueira e dois com baixa visão. Inicialmente seriam seis participantes, 

mas uma pessoa com baixa visão que havia confirmado presença não compareceu, e o pesquisador 

optou por dar prosseguimento ao grupo focal, haja vista a dificuldade em reunir as pessoas que ali 

estavam. 

O encontro se deu no próprio CADEVI, que disponibilizou sua sala de reuniões, o que contribuiu para 

privacidade dos participantes, deixou-os à vontade, e ainda impediu que ruídos externos atrapalhassem 

o desenvolvimento do grupo focal, que teve duração de uma hora e quarenta minutos. 

O segundo grupo focal ocorreu no dia vinte de outubro de 2013, no Parque da Juventude, com 

frequentadores do Grupo Terra.  Apesar dos ruídos do parque terem dificultado um pouco a transcrição 
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da gravação, o ambiente do parque deixou-os bastante à vontade, um ponto positivo para a discussão 

proposta que teve duração de uma hora.  

Para esse grupo focal foram selecionados três participantes com cegueira e três com baixa visão, visando 

abranger a maior variedade possível de pessoas com deficiência visual.  

Em ambos os casos, após a leitura dos objetivos da pesquisa e do termo de consentimento, foi dado o 

aviso sobre a filmagem e gravação, e foram informadas as regras básicas do grupo focal, que inclui a 

necessidade de que todos falem, que seja um de cada vez, e que não haja conversas paralelas. 

Com todos os esclarecimentos feitos, iniciou-se de fato o grupo focal com a autoapresentação dos 

participantes, que serão aqui chamados por letras para preservação de suas identidades (QUADRO 9). 

PERFIL DOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS FOCAIS 

 Identificação Sexo Idade Qualidade da 
Perda 

Causa da Perda Perda em 
Anos 

Tempo que 
frequenta o 
Centro 

G
R
U
PO
 F
O
C
A
L 
01
 

GF-01 Masc. 35 
anos 

Cego com 
percepção de 
luz 

Retinose Pigmentar 06 anos 10 anos 

GF-02 Masc. 54 
anos 

Baixa Visão Atrofia no nervo 
óptico 

22 anos 08 anos 

GF-03 Fem. 37 
anos 

Cego total Descolamento de 
retina – Diabetes 

12 anos 01 mês 

GF-04 Masc. 58 
anos 

Baixa Visão Diversos problemas Congênito 30 anos 

GF-05 Masc. 62 
anos 

Cego total Acidente com arma 
de fogo 

57 anos 25 anos 

G
R
U
PO
 F
O
C
A
L 
02
 

GF 06 Masc. 37 
anos 

Cego com 
percepção de 
luz e vultos 

Miopia / Glaucoma / 
Descolamento de 
Retina / Catarata / 
Retinopatia 

10 anos 07 anos 

GF 07 Masc. 40 
anos 

Baixa Visão Medicamento 
durante gestação 
da mãe 

Congênito 09 anos 

GF 08 Masc. 46 
anos 

Cego total Glaucoma 11 anos 02 anos 

GF 09 Masc. 65 
anos 

Cego total Queimadura com 
Cal 

58 anos 10 anos 

GF 10 Fem. 23 
anos 

Baixa Visão Meningoencefalite Congênito 08 anos 

GF 11 Masc. 33 
anos 

Baixa Visão Raio X durante 
gestação da mãe 

Congênito 11 anos 

Quadro 9 - Informações referentes aos participantes dos grupos focais. 
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Após as apresentações terem sido realizadas, o pesquisador seguiu seu roteiro, e solicitou que todos 

falassem sobre as seguintes questões envolvendo parques: 

� Gostam de ir a parques? 

� Com que frequência costumam ir a parques? Mudou com a perda da visão? Iam mais? Por quê 
(motivos)? 

� Qual parque  vão com maior frequência? Por quê? 

� Vai sozinho ou acompanhado? 

� Fazem o caminho que querem e realizam as atividades que desejam? Ou seguem as vontades 
do acompanhante? 

4.5.1.1. Grupo 01 

Todos afirmaram gostar de frequentar parques, mas nenhum tem o costume de ir sozinho, com exceção 

de GF-05, que trabalhou durante muitos anos no Parque do Ibirapuera. Mas é o único parque que GF-

05 ía sozinho, e mesmo trabalhando por anos no Ibirapuera, diz nunca ter explorado, sozinho, áreas que 

não correspondessem à região conhecida, próxima ao seu trabalho. 

Eu, particularmente, tive o privilégio de trabalhar dentro do Parque Ibirapuera durante trinta e 
cinco anos. Mas confesso que nunca fui a outro parque sozinho, e mesmo dentro do Ibirapuera, 
andei... fazia um circuito lá de caminhada, que eu já conhecia, inclusive passava sobre aquela 
ponte de metal que tem por cima do lago, andava sozinho por ali na boa. Mas outras regiões 
do parque eu nunca explorei, a não ser acompanhado. (Informação verbal)115 

Os dois participantes com baixa visão também afirmam conseguir ir a parques sozinhos, mas dizem não 

ter o costume de fazê-lo. GF-02 diz não gostar de ir sozinho, e GF-04 fala inclusive que não vê graça em 

ir sozinho ao parque. 

Então, mas eu acho que essa questão do parque, por exemplo, já que você falou, eu acho que 
o legal é a gente ir em grupo, sozinho acho que não tem graça. Assim, por exemplo, a gente 
não foi no parque, mas essa última vez que a gente foi lá no interior, né, uma delícia você ir lá 
no mato lá, com um monte de gente, né, você vai conversando, vai compartilhando, agora 
sozinho... tem que gostar mesmo. (Informação verbal)116 

Quanto à mudança no interesse nos parques, com a perda da visão, os participantes apresentaram 

experiências distintas. Enquanto GF-01 diz gostar muito de parques, mas ter diminuído muito a sua 

frequência nestes locais devido à perda total da visão, GF-03 afirma que passou a frequentar, de fato, 

os parques depois que perdeu a visão. 

                                                      
115 Informação fornecida por GF-03 em 05 de outubro de 2013, São Paulo. 
116 Informação fornecida por GF-04 em 05 de outubro de 2013, São Paulo. 
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Eu gosto bastante de ir em parques, já fui muito, né. [...] Assim, principalmente quando eu 
enxergava mais. Agora... Eu ia sozinho, ia frequentar né. Já fui bastante no Ibirapuera, bastante 
no Parque da Água Branca, que eu morava lá perto. Então gosto bastante de ir em parque, só 
que agora, sozinho eu não vou, só vou com alguém, né, com a minha família, com minhas 
filhas. Mas eu gosto bastante de ir, de frequentar. (Informação verbal)117 

Eu gosto muito de ir ao parque. Assim, antes de perder a visão eu não ia muito não, era muito 
raro. Depois que eu perdi a visão é que eu comecei a ir. Mas, igual todos tão dizendo, sozinha 
eu nunca fui. Sempre acompanhada, com amigos. (Informação verbal)118 

Com esses depoimentos, surge uma discussão na tentativa de entender o porquê de ambas as 

respostas. GF-01 diz que deixou de ir sozinho por questão de mobilidade, porque não conseguiria chegar 

sozinho em um parque e dar uma volta. Como ele tinha o costume de ir sozinho, para caminhar, ou até 

correr no parque, acabou diminuindo muito a sua frequência, com a perda visual. Já GF-03 afirma que, 

com a perda da visão, passou a realizar muitas atividades que antes não a interessavam. GF-04 acredita 

que as opções de atividades para a pessoa com deficiência visual diminuem muito, e com isso ela precisa 

procurar outras atividades, outras possibilidades. 

Pode ser isso também, mas também tem um detalhe, né, você tendo visão, você tem uma 
gama, assim, de atividades, você tem muito mais possibilidades, você tem um carro, você tem 
uma moto, cinema, shopping... O cego pra ir no cinema sozinho, por exemplo, né, primeiro 
você tem que ver se o filme é dublado.... Quer dizer, a gente tem que admitir, a realidade é 
essa, nós temos menos opção, e de repente a gente acorda pra outras que fica meio oculto, 
né, a gente não se dá conta, e de repente você procura outras possibilidades, e elas existem 
né. É questão da gente procurar mesmo. (Informação verbal)119 

Quanto ao fato das pessoas cegas não irem ao parque sozinho, GF-05 reflete, e afirma: 

O pior lugar pra um cego se deslocar é um lugar amplo, descampado. E num parque ele não 
tem referências, como nem sempre tem uma calçada, não tem um muro pra gente ir seguindo 
e se orientando. (Informação verbal)120 

E continua, afirmando que acha importante a pessoa ter uma ideia do local na mente, uma imagem 

mental do lugar onde está, senão caminha sem saber para onde está indo, ou o que tem no entorno, e 

não faz a mínima diferença estar caminhando num parque ou numa esteira, dentro de uma academia. 

[...] acho interessante a gente ter um mapa, pelo menos da planta baixa, de onde é o gramado, 
onde tem árvores, onde tem o lago, onde tem um prédio, porque é importante, ao se deslocar, 
a pessoa imaginar o lugar onde ela está, né. Se não eu tô andando ali feito um tonto, sem 
saber o que tem ali. Mesmo eu não vendo o lago, eu sei que eu estou ao lado do lago, que ali 
tem um espaço, enfim... o barulho das aves, das árvores, da água, quando tem um chafariz, 
alguma coisa. Isso tudo enriquece, mas eu tenho que ter uma ideia já, uma referência de onde 
eu estou. E principalmente ao andar eu tenho que saber se eu não estou numa área onde as 
bicicletas estão correndo, uma época até carros andavam dentro do parque, depois andavam 

                                                      
117 Informação fornecida por GF-01 em 05 de outubro de 2013, São Paulo. 
118 Informação fornecida por GF-03 em 05 de outubro de 2013, São Paulo. 
119 Informação fornecida por GF-04 em 05 de outubro de 2013, São Paulo. 
120 Informação fornecida por GF-05 em 05 de outubro de 2013, São Paulo. 
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muito... enfim. Por isso que eu acho interessante a gente ter uma base de conhecimento pra 
poder explorar melhor aquele lugar. Se não eu vou ficar andando em torno lá, sem sair de um 
lugar exatamente, e sem saber por onde eu tô indo. E andar por andar eu vou pra uma 
academia, pego uma esteira que eu tô muito mais seguro. (Informação verbal)121 

GF-01 concorda, e GF-05 finaliza esse assunto, dizendo que o passeio no parque muitas vezes torna-se 

tenso, preocupante, deixa de ser relaxante como deveria ser.  Nesse momento, GF-04 faz uma colocação 

importante, sobre piso tátil, afirmando que até pouco tempo atrás desconhecia a diferenciação entre a 

função do piso tátil de alerta e do direcional. Por ter baixa visão, e não andar com bengala, GF-04 não 

realizou aulas de mobilidade, e, assim como grande parte da população, desconhecia a função específica 

dos pisos táteis. Ao final da observação, GF-04 sugere que os pisos táteis sejam instalados em parques, 

e GF-05 aproveita a oportunidade para afirmar que o piso tátil, por si só, não é suficiente, e enfatiza a 

necessidade de saber onde está e para onde vai, defendendo a instalação de mapas táteis em parques.  

Podemos fazer um paralelo entre os metrôs e os parques. Não adianta eu ter um piso podotátil 
que me leva aonde eu não sei onde eu vou. Então, se eu conheço previamente o layout 
daquela estação, eu sei que saindo da escada rolante é um piso que, se eu for em frente vai 
me levar pra o sentido contrário do que eu quero; se eu for à esquerda eu vou pegar o caminho 
que eu quero; se eu chegar... Aí eu tô andando, de repente tem lá esse piso de alerta, Olha, 
aqui tem uma bifurcação, agora pra onde que eu vou, pra direita ou pra esquerda? Se eu não 
conheço eu vou pra qualquer lado, né. Aí eu preciso saber do balcão de informações, SSO, 
alguma coisa assim. Por isso que eu digo, tanto nos parques, quanto no metrô, quanto no 
shopping, deveria haver uma planta baixa, alguma coisa assim que eu... em algum momento, 
eu iria lá, Bom, essa é uma estação que eu vou frequentar sempre, ou Esse é um parque onde 
eu vou... que eu gosto de frequentar. Então eu vou lá, conheço o layout, Ah, legal, eu sei que 
se eu entrar por aqui, a hora que eu encontrar o primeiro piso alerta eu vou ter que ir pra direita, 
que é pra onde eu quero. Entendeu? Se não, o piso por si ele me leva, mas pra onde? 
(Informação verbal)122 

Com o início da conversa sobre informações táteis, GF-04 comenta sobre a existência de um corrimão 

com indicações em Braille identificando as aves, no viveiro existente no Sesc Belenzinho. Imediatamente 

GF-05 questiona a identificação em Braille, defendendo que não é todo cego que lê o Braille com fluência 

para ler textos grandes. Além disso, afirma que a leitura em Braille não é rápida, e perde-se muito tempo 

lendo textos grandes. E finaliza dizendo que não é fácil encontrar a informação em Braille, e na maioria 

das vezes é necessário que alguém informe a localização, dessa forma, diz ser mais prático esse alguém 

passar a informação contida em Braille, dizer o que tem de importante no ambiente, seja o nome da ave, 

ou qualquer informação relevante. Em seguida, GF-05 alerta para o fato de não estar fazendo uma crítica 

destrutiva, e sim discutindo as melhores soluções. Após o discurso contra a instalação do Braille nessas 

situações, GF-05 defende a utilização de informações sonoras, não só para as pessoas cegas.  

                                                      
121 Informação fornecida por GF-05 em 05 de outubro de 2013, São Paulo. 
122 Informação fornecida por GF-05 em 05 de outubro de 2013, São Paulo. 
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Hoje em dia esses recursos de voz são muito baratos, esses negócios... Chegaria, apertaria 
um botão e ele te falaria o que que é o setor e tal. Facilitaria pra quem tem baixa visão, pra 
quem... um idoso, enfim, cego... seria uma forma talvez mais fácil. (Informação verbal)123 

Ainda sobre o Braille, GF-05 afirma que as pessoas que perdem a visão depois de adulta dificilmente 

leem o Braille com fluência, e GF-01 confirma, acrescentando que hoje em dia, com o avanço dos 

recursos tecnológicos, mesmo quem nasce cego não está mais aprendendo o Braille, o que acredita ser 

um prejuízo muito grande para estas pessoas. GF-05 defende o Braille, mas afirma que em algumas 

situações ele não se aplica, principalmente por ser volumoso, e por ter uma leitura muito lenta. GF-04 

concorda e faz críticas a localização das informações em Braille, afirmando: “Tem determinados lugares 

que a inscrição em Braille fica no chão, você entendeu? Isso é um absurdo, né.” (Informação verbal)124 

GF-01 volta a falar do porquê deles não irem sozinhos aos parques, afirmando que sempre precisam de 

alguém ao seu lado, descrevendo ou informando o que tem por perto, ou ainda garantindo sua segurança 

no deslocamento. E GF-04 afirma que não só nos parques, pois qualquer local desconhecido é 

complicado para a pessoa com deficiência visual, sozinha. Neste momento, GF-01 complementa, 

dizendo que ao se tratar de parque, até mesmo quando é conhecido, é complicado: “E o Parque da Água 

Branca... eu morei lá perto... oito anos eu morei lá, então eu frequentei muito aquele parque. Eu sei... 

tenho até hoje memorizado o parque inteiro. Eu sei ele inteirinho, mas eu não me aventuro ir lá sozinho.” 

(Informação verbal)125 

Após essa colocação, GF-04 destaca que GF-01 tem essa referência de quando enxergava, memorizou 

o parque de acordo com as referências visuais que tinha, montando o seu mapa mental. 

Complementando, GF-05 conta que quando trabalhava no Parque do Ibirapuera conhecia o circuito que 

fazia para chegar e sair do trabalho, e o entorno mais próximo da edificação em que trabalhava, chegando 

a deslocar-se sozinho por ali. 

Eu, no Ibirapuera, esse circuito que eu fazia, que eu vou dizer não chega à 2% do parque, eu 
sabia que em determinado lugar, se eu quisesse sentar era só eu subir na calçada, andar um 
pouquinho, tinha bancos de pedra ali no meio da grama, embaixo de árvores, entendeu? Por 
quê? Porque eu já tinha passado muitas vezes ali com colegas, íam descrevendo, enfim. Eu 
cheguei até a andar sozinho, assim, terminava o almoço, ía dar uma caminhadinha, se tivesse 
companhia ou não, numa boa. (Informação verbal)126 

Quando o assunto é o mapa mental, GF-04 conta como faz o seu e o utiliza para chegar até a sua casa, 

e afirma que podem acontecer imprevistos, que te desorientem, como, por exemplo, a retirada ou 

acréscimo de uma lombada no caminho do ônibus, que é uma referência para eles. Esta questão é 

                                                      
123 Informação fornecida por GF-05 em 05 de outubro de 2013, São Paulo. 
124 Informação fornecida por GF-04 em 05 de outubro de 2013, São Paulo. 
125 Informação fornecida por GF-01 em 05 de outubro de 2013, São Paulo. 
126 Informação fornecida por GF-05 em 05 de outubro de 2013, São Paulo. 
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reforçada por GF-01, que diz que pode acontecer em parques também, com reformas, onde caminhos 

podem ser desviados, ou mesmo interditados temporariamente. 

GF-01 revela que gosta muito de fazer atividades físicas, e diz que um de seus sonhos é ter uma pista 

em que possa caminhar ou correr sozinho. O pesquisador então pergunta se ele conhece o Parque do 

Trote, onde estudantes de educação física desenvolveram uma pista de caminhada com corrimão, e piso 

tátil, e ele diz não conhecer. Neste momento, GF-05 questiona o fato, e afirma que, muitas vezes quem 

acaba buscando uma solução para as pessoas com deficiência visual são pessoas que não conhecem 

de fato as dificuldades deles. Afirma ainda que o corrimão não possibilita uma caminhada relaxante, pois 

esta deve ser realizada com os braços livres, e diz que nunca se sabe se o corrimão estará limpo. GF-

05 aproveita a oportunidade e fala também dos pisos táteis que são instalados de forma errada, podendo 

causar acidentes. 

É que nem, voltando ao bendito piso podotátil, lá na Barra Funda ainda, eu vou seguindo por 
ele, chega uma hora, sabe onde que ele dá? Num ferro que divide a escada em dois. Então eu 
vou andando, vou andando, no piso podotátil e de repente ele bate, e imagina em que altura? 
Então eu tenho que, chegando um pouquinho antes, eu tenho que tocar com a bengala e sair 
fora. (Informação verbal)127 

O pesquisador precisa intervir, e solicita que GF-03 e GF-02 falem também, pois estão muito quietos. 

Pergunta, então, para GF-03, que perdeu a visão depois de adulta, como é a sua relação com o Braille. 

Ela afirma que conhece o Braille, gosta muito de escrever, mas não tem facilidade em ler, apesar de já 

ter feito exames e não ter nenhuma diminuição da sensibilidade nos dedos, decorrente da Diabetes.  

Surge novamente o assunto, e GF-05 encontra mais um ponto para defender a utilização de informações 

sonoras - o fato das pessoas com diabetes perderem a sensibilidade das extremidades e terem 

dificuldade na leitura do Braille. Mais uma vez enfatiza que não é contra o Braille, mas defende que ela 

é útil para pequenas anotações, como por exemplo para marcar etiquetas de roupas, informando sua 

cor, ou para rotular comidas congeladas, informando do que se trata. E volta a falar do volume dos textos 

em Braille, afirmando que prefere ouvir um texto longo no computador, por questão de praticidade. GF-

04 confirma que para informações curtas o Braille é essencial, como nos painéis dos elevadores, 

exemplifica.  

Quanto às informações sonoras, GF-02 menciona que, mesmo com a baixa visão, prefere utilizar o 

computador para leitura de um texto grande, pois utilizar lente de aumento em textos grandes é muito 

cansativo. GF-04 concorda, dizendo também utilizar o computador para ler textos maiores. 

                                                      
127 Informação fornecida por GF-05 em 05 de outubro de 2013, São Paulo. 
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Como o assunto se tornou a escrita, o pesquisador questiona os participantes com baixa visão sobre a 

sinalização dos parques, se é possível orientar-se pelas placas dos parques. GF-02 afirma que 

dependendo da placa ele não enxerga, diz ainda que consegue ler apenas quando está bem embaixo 

da placa, ou, quando está distante, precisa utilizar uma telelupa. O problema maior, segundo ele, é que 

não costumam levar telelupa para parques. GF-04 concorda, dando o exemplo do metrô, onde precisa 

ficar muito tempo parado, olhando para a placa, tentando ler o que está escrito, correndo o risco de ser 

atropelado em estações muito cheias, e muitas vezes não consegue saber do que se trata. Encerra 

dizendo que, como enxerga melhor à noite, de dia não enxerga nem a placa direito, quanto mais o seu 

conteúdo. Nesse momento GF-02 exclama que para ele é diferente, e a noite é muito pior para enxergar. 

O pesquisador questiona novamente os dois participantes com baixa visão, dessa vez sobre a utilização 

dos pisos táteis, e GF-01 interfere, dizendo que os pisos táteis ajudam não só as pessoas com baixa 

visão, como também pessoas que enxergam, que muitas vezes acabam seguindo o piso - “Isso é 

automático do cérebro, se você tem um negócio... tem um risco preto aqui, o pessoal vai seguindo aquele 

risco. Isso aí pra quem enxerga.” (Informação verbal)128 

Como a audiodescrição ainda não havia sido abordada, o pesquisador solicita que falem sobre o 

assunto, e digam se acreditam que funcionaria em parques, com algum tipo de audioguia que fosse 

possível pegar no início do parque. Todos concordam que ajudaria, e comentam que existem alguns 

projetos em andamento. GF-05 fala que deve-se apresentar as dificuldades para pessoas que dominam 

a tecnologia, que dessa forma as soluções surgem. GF-04 volta a falar sobre a necessidade de se 

conversar com o maior interessado quando deseja-se fazer algo que o auxilie, neste caso, com as 

pessoas com deficiência visual. GF-05 concorda, e complementa.  

Você sabe qual é o problema? Você vê que não é o teu caso, né. Mas existe muito estudante 
de engenharia, por exemplo, que fala assim Não, vamos fazer um equipamento pra cego. Aí 
eu pergunto, ele tá... muitos tentam adivinhar as necessidades, é aquilo que o GF-05 [sic] falou. 
Se ele vier, por exemplo, aqui falar com a gente ele vai mudar tudo, ele vai mudar todo o 
conceito dele, falar Puxa, eu pensei que você precisava disso, e na verdade... né. E as vezes 
a gente precisa de uma coisa muito mais óbvia, que o cara não consegue perceber, porque 
ele jamais tentou andar dez metros com os olhos fechados. (Informação verbal)129 

Não, e se ele tentar, ele não viver a nossa situação, porque é diferente gente. (...) A convivência 
com a dificuldade faz com que tu descubra alternativas e soluções, claro que se você chegar 
pra um cara e colocar uma venda nos olhos ele não vai dar um passo sozinho. Mas se passar 
15 dias com a venda nos olhos, ele já vai começar a se virar. (Informação verbal)130 

                                                      
128 Informação fornecida por GF-01 em 05 de outubro de 2013, São Paulo. 
129 Informação fornecida por GF-04 em 05 de outubro de 2013, São Paulo. 
130 Informação fornecida por GF-05 em 05 de outubro de 2013, São Paulo. 
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Então tá na hora de as pessoas, antes de qualquer projeto, consultar os devidos interessados, 
que são os que conhecem a problemática do dia-a-dia né. (Informação verbal)131 

Sobre o treinamento de funcionários e vigilantes do parque para auxiliarem usuários do parque em caso 

de necessidade, o pesquisador pergunta se algum dos participantes já recebeu esse auxílio em algum 

parque, e o que eles acham de existir um monitor com essa função nos parques. 

GF-03 afirma que sempre que vai a parques está acompanhada de alguém que enxerga, e essa pessoa 

a auxilia no seu deslocamento, mas acredita que se dependesse de algum funcionário seria muito difícil. 

Ela imediatamente faz referência ao metrô, que possui funcionários para ajuda-los. E GF-01 interfere, 

afirmando que o metrô é hoje um dos melhores lugares em relação a treinamentos de pessoal para 

auxilia-los - “Nunca vi nenhum outro lugar público que tenha disponibilidade de auxílio igual tem no metrô. 

Se tivesse no parque esse tipo de treinamento, eu nunca usei, nunca vi... Seria uma ótima solução.” 

(Informação verbal)132 

GF-04 completa, acreditando que a melhor opção seria utilizar os jovens de programas como o de 

“primeiro emprego” e “jovem cidadão”, por serem pessoas acessíveis, sem preconceitos, com quem 

conseguem dialogar. 

Então utilizar a mão de obra desse pessoal seria uma coisa boa pros dois lados, tanto do 
serviço que eles podem prestar pra gente, e eles seriam multiplicadores também, porque vão 
entender que o deficiente visual, o problema dele é que não enxerga, mas é só isso. 
(Informação verbal)133 

GF-05 concorda, somando a essas questões, o fato desses jovens, amanhã ou depois, serem chefes de 

setor, de empresa, diretores de empresa que já terão superado a barreira de aproximar-se da pessoa 

com deficiência visual, e sabem como trata-los. 

Por fim todos concordam que seria muito bom se pudessem contar com o auxílio de um monitor treinado 

nos parques, mas logo iniciam-se os questionamentos. GF-03 diz ir sozinha a shoppings, recebendo 

auxílio de seguranças e bombeiros, mas afirma que em parque seria mais difícil. Já GF-04 afirma ser 

mais complicado, pois as pessoas costumam demorar no parque, e o monitor não terá essa 

disponibilidade de acompanha-lo por duas ou três horas. Nesse momento, GF-05 apresenta-se em 

defesa do monitor, afirmando que ele pode apenas levar a pessoa até o local que ela deseja, mas não 

necessariamente acompanha-la enquanto faz uma caminhada em uma pista como a do Parque do Trote, 

por exemplo. 
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O pesquisador defende que o monitor poderia acompanhar o visitante em uma visita de reconhecimento 

do parque, orientando-o de maneira geral. E GF-04 se recorda de uma situação em que esteve no Horto 

Florestal, sozinho, e não havia nenhum funcionário com quem pudesse contar, choveu, teve que se 

abrigar da chuva, e não apareceu um funcionário perguntando se necessitava de ajuda. Lembrando-se 

dessa situação, afirma que o funcionário com treinamento para auxiliar o visitante seria não só para a 

pessoa com deficiência visual, mas também para o turista que visita o parque pela primeira vez, por 

exemplo. E GF-05 complementa, dizendo que o ideal é que sejam desenvolvidos dispositivos para todas 

as pessoas, inclusive para eles. E GF-04 concorda: “É, porque se não for uma coisa especificamente só 

pra nós, ficaria muito mais barato pro Estado, né, e como vai atender um contingente maior, o Estado 

também vai ter mais ‘boa vontade’ pra poder implantar.” (Informação verbal)134 

Nesse momento, GF-04 declara que o pesquisador escolheu uma das áreas menos assistidas para as 

pessoas com deficiência visual. E GF-01 continua a falar sobre os monitores, argumentando que seria 

necessária uma estrutura muito menor do que a implantada no metrô para realizar esse atendimento, 

sendo apoiado por GF-05. 

Eu acho que pra um parque... você vê toda a estrutura que é montada pra atender o metrô, o 
parque precisaria de uma estrutura muito menor. Você precisaria de um contingente de apoio 
muito menor pra fazer esse atendimento. (Informação verbal)135 

Porque se você tiver, por exemplo, uma meia dúzia de PETs (como são chamados os 
funcionários do Programa de Educação para o Trabalho) no Parque Ibirapuera, eu num... acho 
muito difícil coincidir de no mesmo horário e mesmo dia aparecer seis cegos lá pra conhecer 
o parque, né. Agora, essa pessoa pode acompanhar um idoso, um estrangeiro... pra fazer 
outro serviço também, entendeu? (Informação verbal)136 

Uma questão interessante é levantada por GF-04, que sugere o agendamento de visitas em parques, 

onde a pessoa com deficiência visual tivesse um telefone do parque, que pudesse ligar e solicitar o 

auxílio de um monitor para dia e horário específicos. GF-05 concorda que é algo a se pensar, e que pode 

ser feito, e GF-03 sugere ainda que tenha uma forma de se comunicar ao chegar no parque, informando 

que chegou na portaria e necessita do auxílio de algum funcionário. Imediatamente GF-01 concorda, 

dizendo que as vezes a portaria do parque é tão extensa que fica complicado encontrar um funcionário. 

O grupo foge um pouco do foco da pesquisa quando começa a falar sobre a utilização da bengala por 

pessoas com baixa visão, que na maioria das vezes não a utilizam, mas logo retomam o foco, falando 

sobre pisos táteis. Todos questionam o modo como as pessoas que enxergam desrespeitam o piso tátil, 

talvez até por desconhecimento de suas funções, e GF-04 sugere que seja realizada uma campanha 
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educativa para informar as pessoas, visto que até pouco tempo atrás, ele mesmo desconhecia as funções 

dos pisos táteis. 

Agora eu acho, assim, os caras gastam tanto dinheiro com publicidade, eu acho que poderiam 
fazer uma falando sobre o piso podotátil. Acho que eles deveriam fazer, porque é como vocês 
falaram, muita gente não sabe. Aí os caras ficam lá batendo papo, conversando lá no meio do 
piso lá. (Informação verbal)137 

A conversa se volta para a cidade de maneira geral, e o pesquisador retoma o foco, solicitando que 

opinem sobre a implantação do piso tátil em parques, se posicionando sobre o assunto. GF-04 é enfático 

ao dizer que ajuda, mas é necessário saber para onde o piso está guiando. O pesquisador então pergunta 

se o piso tátil sozinho adianta, e todos respondem, imediatamente, que não. Segundo GF-01 o piso tátil 

sozinho pode possibilitar uma volta ao parque, mas será uma volta como outra qualquer, sem saber ao 

certo onde está, o que acontece ao seu redor, ou que atividades estão disponíveis no percurso. GF-05 

confirma a posição do colega, argumentando que ficaria perdido da mesma forma, pois teria várias 

alternativas, sem saber onde cada uma o levaria. 

É como você entrar numa cidade sem placa nenhuma de rua, você não sabe que nome de 
rua... tira todas as placas das esquinas aí, e manda você dar uma volta. (Informação verbal)138 

É que nem tu estar num lugar diferente, que tu não conhece, dirigindo, tá. Tu vai ver um monte 
de alternativas, cruzamento e tal, mas pra onde? Não tem placa nenhuma indicando. Eu só sei 
que aqui atravessa, agora, pra onde que eu tô indo? (Informação verbal)139 

O pesquisador propõe que ao piso tátil, seja agregado o mapa tátil do parque, e novamente questiona-

os sobre o assunto, se já tiveram contato com mapas e maquetes táteis, e o que acham de tal instrumento 

para auxiliar na orientação e localização em um espaço. Os participantes concordam que seria 

interessante, e GF-04 afirma que tudo que puder ser oferecido de informações é bem-vindo. Junto ao 

mapa tátil e ao piso tátil ele ainda acrescentaria a audiodescrição. 

Eu acho que tudo que você puder dar de informação... por exemplo, você vai num parque, sei 
lá, e eles conseguirem fazer uma maquete pra você, pelo menos você vai ter uma ideia de 
como é que é o parque, como é que é a forma geométrica dele, entendeu? E mais a 
audiodescrição. Tudo que você puder dar deste tipo de informação vai te ajudar na utilização 
do piso podotátil, com certeza. [...] Se você tá andando no piso, por exemplo, aí quando você 
viu na maquete lá que do lado direito tem um lago, aí você tá andando, você escuta aquele 
barulho, fala Ó, eu tô no lugar certo. (Informação verbal)140 

Com a discussão sobre informações táteis finalizada, o pesquisador passa às informações sonoras, 

questionando-os sobre sugestões, e quais sons poderiam auxiliar o deslocamento em um parque. O 
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primeiro a se posicionar é GF-04, que sugere a inserção de piso tátil direcional no parque, e, em certos 

pontos, a colocação do piso de alerta, nesses pontos estaria uma estaca com um aparelho de áudio, que 

te daria a informação necessária. Isso tudo, claro, desde que o sujeito seja informado, anteriormente, da 

existência dessa estaca ao lado do piso tátil de alerta, segundo GF-04. GF-01 concorda, e sugere que 

sejam colocados em pontos estratégicos. Outro a concordar é GF-05, que sugere ainda a utilização de 

recursos de GPS, sendo apoiado por GF-04 e GF-01. 

Continuando a falar sobre sons, GF-05 pensa em alguma referência sonora na pista de caminhada, 

algum som que pudesse ser emitido de tantos em tantos metros. GF-01 afirma ter pensado em algo 

parecido, uma espécie de sequência de sons pela extensão da pista, algo que ficasse no centro da pista, 

suspenso, e emitisse um som constantemente. GF-04 entra na discussão, sugerindo um aparelho que a 

pessoa utilizasse, e emitisse um som, que ficaria mais agudo quanto mais próximo ao centro da pista a 

pessoa estivesse, por exemplo. Mas GF-01 e GF-05 discordam, afirmando que não teria tempo e reação. 

Mas ambos concordam que para caminhada, somente o piso tátil resolveria, mas para corrida não. 

Ainda sobre informação sonora, GF-05 sugere a utilização de sons para indicações diversas, como por 

exemplo para indicar escadas rolantes, e, inclusive, para diferenciar a escada que desce, da que sobe. 

Segundo ele, seria um som diferente para cada escada, o que possibilitaria chegar até elas pela audição, 

e ainda diferencia-las pelo som emitido. 

Ao perceber que o grupo está dispersando, ampliando a discussão para a cidade, o pesquisador retoma 

o assunto, focando nas referências naturais, do próprio parque, sejam sons ou cheiros, que possam 

auxiliar na orientação dentro de um parque. GF-04 revela já ter pensado em cheiros auxiliando no 

deslocamento, mas acredita que, principalmente em parques, seja difícil de identifica-los. Todos 

concordam, e GF-03 afirma ser fácil utilizar odores característicos como referência nas ruas, mas em 

parques não. Já GF-05 afirma que um cheiro ruim pode ocultar os demais, como ocorria no Ibirapuera, 

devido ao mal cheiro do lago. 

É, pra parques eu acho que é mais complicado. Porque por exemplo, na rua eu tô passando 
na calçada eu sei quando eu passo na frente de uma loja de sapatos, na padaria, quando eu 
tô passando numa pastelaria... (Informação verbal)141 

 Com relação aos sons naturais, GF-01 sugere um áudio em locais específicos, que possibilite à pessoa 

com deficiência visual chegar até lá, orientando-se por esse som. Mas o pesquisador argumenta que 

deve ser um som gravado, para que seja constante, e sempre presente, e ele concorda, e afirma que a 

                                                      
141 Informação fornecida por GF-03 em 05 de outubro de 2013, São Paulo. 



 365 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

pessoa também deve se adaptar a utilização desses instrumentos, afirmando que barulho de água caindo 

também seria referência. 

Por exemplo, se eu tenho uma reta, uma reta... e eu tenho na ponta daqui, no meio, e no outro 
lá, um sonzinho lá de um passarinho cantando, por exemplo, eu vou me orientar por esse... 
Daqui eu tô ouvindo o de lá, eu vou pro de lá, eu vou pro de lá. (Informação verbal)142 

Ainda no âmbito natural, o pesquisador pergunta sobre a vegetação, e a percepção deles quanto a locais 

mais ou menos sombreados, e como isso auxiliaria ou não no deslocamento e orientação. Os 

participantes afirmam que dá para perceber quando um local é menos ou mais ensolarado, mas varia 

bastante, e GF-04 destaca que o dia pode não estar ensolarado, e aí a sombra não ajudaria muito. 

Quando questionados sobre a possibilidade de distinguir uma cobertura de concreto, de uma cobertura 

vegetal, por exemplo, GF-04 afirma ser possível distinguir, mas diz depender muito do momento, e da 

atenção da pessoa. O pesquisador destaca que normalmente, em parques, as pessoas estão distraídas, 

pois a ideia é relaxar e não prestar atenção em tudo o tempo inteiro, e GF-01 concorda que em um 

parque, a ideia é estar descontraído. GF-05 então retoma a questão das coberturas, e afirma que quando 

as árvores são muito altas, e a folhagem também, é difícil perceber, mas em uma alameda, toda coberta, 

percebe-se que está andando sob uma cobertura vegetal. Porém, alerta que isso só pode ser utilizado 

como referência em locais muito conhecidos, não pode ser considerado uma referência muito eficaz, 

principalmente por ser comum em parques. 

Mas é aquilo que eu te disse, eu andava por aquele circuito que eu conhecia, eu sabia... uma 
descida... começou a descer aqui eu sei que aqui vai dobrar à direita, vai passar em cima de 
uma pontezinha, rodou aqui... Então, tu acaba usando essas coisas como referência pra mudar 
de sentido, pra saber onde eu estou, tudo bem né. Mas isso é muito incidental, não podia... 
Ah, não, então em todo lugar do parque eu vou colocar uma cobertura de árvores aqui pro cara 
saber que... (Informação verbal)143 

Imediatamente, GF-04 chama atenção para a questão do instinto, que não se explica, e GF-05 

complementa, afirmando que cada um tem um nível de percepção. GF-01 concorda que as percepções 

das pessoas se diferem, e GF-03 afirma ter uma percepção muito aguçada, percebendo quando um 

obstáculo se aproxima, antes de toca-lo com a bengala. Mas GF-05 insiste que isso varia de pessoa para 

pessoa. GF-01 e GF-04 aproveitam a oportunidade para destacar que tudo que é extraordinário vira um 

problema, e deve ser informado, ou sinalizado de alguma forma. 

Uma coisa importante também, né, vira e mexe tão fazendo alguma coisa aí colocam aquela 
caçamba. É importante que façam uma sinalização, porque a caçamba você pode até 
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perceber, mas as vezes ela tá com aquele bico, coincide de você bater justo naquele bico dela, 
entendeu? (Informação verbal)144 

 Eu corria lá no Parque da Água Branca né, quando eu tava começando a ficar num estágio 
mais crítico da visão, eu ía de manhã lá correr. Eu lembro que o primeiro tombo que eu levei 
lá foi exatamente num trecho que eu passava assim... todo dia eu passava lá, todo dia, aí 
quando foi um dia eu passei os caras tinham colocado uma corrente, pra poder fechar pros 
carros não passarem. A corrente tava lá né, eu fui, mas tomei um capote. (Informação verbal)145 

Rumo à finalização do grupo focal, o pesquisador pergunta se algum dos participantes teria algo a 

acrescentar sobre as questões já abordadas, ou se teria alguma outra sugestão que poderia auxiliar no 

deslocamento e orientação no parque, oferecendo mais segurança e autonomia. E todos respondem que 

não, tudo já foi falado. O pesquisador então prossegue com as questões que ainda não foram 

respondidas. 

Já que todos os participantes afirmaram não ir sozinhos aos parques, ou por não conseguirem se orientar 

e localizar – cegos – ou por não verem graça em faze-lo sozinho – baixa visão -, o pesquisador os 

questiona sobre as atividades realizadas quando vão acompanhados aos parques, se costumam falar o 

que querem fazer, e orientar as pessoas que o acompanham para as atividades que desejam, ou se 

sempre acabam fazendo o que os acompanhantes têm vontade. Todos, de uma maneira ou outra, 

acabam afirmando que tudo é conversado e resolvido, e todos os interesses são considerados. 

Como o assunto está se esgotando, e os participantes não estão mais tão falantes como no início, o 

pesquisador continua com as questões que ainda não foram abordadas - perguntas mais diretas do 

roteiro - que necessitam ser respondidas. 

Quando questionados sobre parques que conhecem suficientemente para andar sozinho e guiar alguém 

por ele, GF-01 diz conhecer o Parque da Água Branca, e conseguir dar uma volta por lá, guiando alguém, 

sem maiores problemas, mesmo com a reforma posterior à sua perda visual, caso as trilhas em geral 

não tenham sido alteradas. Além dele, apenas GF-05 diz conseguir guiar alguém por um parque, pelo 

Ibirapuera, onde trabalhou por anos. 

O pesquisador prossegue, perguntando quais atividades eles gostam de realizar no parque, e solicita 

que todos falem, um por um. A caminhada é unanimidade, além disso, GF-01 vai ao parque em busca 

de corrida e as vezes para um piquenique; GF-02 gosta de fazer exercícios matinais; GF-04 e GF-05 

destacam o contato com a natureza, a sombra das árvores e o canto dos pássaros, mas GF-05 declara 

ainda gostar de fazer piquenique e bater papo. 
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Com todos os assuntos do roteiro abordados, o pesquisador libera os participantes para realizarem os 

comentários finais sobre o que foi discutido, e os assuntos são os mais diversos, mas nada muito 

direcionado aos parques. GF-04 insiste na necessidade de se perguntar ao verdadeiro interessado o que 

ele necessita, antes de projetar, planejar, ou colocar algo em execução; já GF-05 elogia o interesse do 

pesquisador, e afirma que quanto mais pessoas estiverem preocupadas e interessadas na 

acessibilidade, mais próximas estarão as soluções ideais para as questões, destacando ainda a 

importância de prever soluções que atendam a maior gama possível de pessoas, visando sempre 

soluções mais econômicas e abrangentes. 

Com essa última colocação de GF-05, discute-se sobre inclusão social, e GF-04 destaca a importância 

de pensar nas necessidades específicas de cada grupo de pessoas, mesmo que sejam bem opostas, 

como as de uma pessoa com deficiência visual, e outra com deficiência auditiva. GF-01 concorda, 

afirmando que a solução para um não precisa ser algo que atrapalhe o outro, a solução deve ser muito 

bem pensada, de maneira a ajudar a todos, ou pelo menos não atrapalhar. Dessa forma encerra-se a 

discussão, e o pesquisador agradece a todos os presentes pela contribuição para a pesquisa. 

4.5.1.2. Grupo 02 

Como esperado, todos responderam gostar de parques, e frequenta-los. A explicação é simples, pois a 

ONG a que estes participantes estão ligados organiza encontros no Parque da Juventude, com intervalos 

de quinze dias, quando são realizadas caminhadas e sessões de alongamento, com acompanhamento 

de voluntários videntes. Mas, além das atividades com o Grupo Terra, GF-10 afirma visitar todo domingo 

o Parque da Independência, por ser próximo de sua casa, sempre acompanhada de sua mãe. 

O parque mais frequentado por eles, no momento, é o da Juventude, mas eles lembram que poucos 

anos atrás, as atividades da ONG eram realizadas no Parque do Ibirapuera. Imediatamente GF-07 

destaca que a acessibilidade no Parque da Juventude é melhor, por ser do lado do metrô, e GF-09 

completa, dizendo que isso se deve, também, ao parque ser menor do que o Ibirapuera. Então GF-07 

explica que para quem não enxerga, a acessibilidade é questão de chegar no lugar, e pondera que nas 

caminhadas organizadas pelo Grupo Terra no Parque da Juventude vão mais pessoas com deficiência, 

e no Ibirapuera iam mais voluntários, porque o acesso à pessoa cega ou com baixa visão é mais difícil 

no Ibirapuera, por ter que pegar ônibus e metrô para acessa-lo. Todos concordam. 

É que você tinha que pegar o ônibus até o metrô. (Informação verbal)146 
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Mas aqui, a acessibilidade acaba sendo melhor, né, que é do lado do metrô. (Informação 
verbal)147 

É porque está do lado do metrô. (Informação verbal)148 

Após uma pequena discussão sobre voluntariado e sua relação com a região onde ocorre, e a cultura da 

população dessa região, antes que o pesquisador retomasse o foco, GF-09 o faz, comentando que 

começou a frequentar parques com o Grupo Terra e o CADEVI, e acredita ser complicado ir sozinho à 

um parque, afirmando: “Eu acho complicado parque assim, que a gente não tem uma referência, é muito 

aberto... pra se locomover, a gente sozinho é complicado.” (Informação verbal)149 

Já GF-07 pensa diferente, acredita que os parques estão prontos e o que falta é preparar os funcionários 

destes parques para receberem as pessoas com deficiência, recepcionando-as logo na portaria, e 

informando onde estão localizados os sanitários, e quais atividades estão sendo desenvolvidas, por 

exemplo. GF-08 resume, afirmando que para ir ao parque, só mesmo estando acompanhado. 

GF-09 afirma que para os cegos, o parque é um ambiente muito complicado, por ser grande, com poucas 

ou nenhuma referência, e ainda ter muitas pessoas se movimentando, além de skate, bicicleta, 

cachorros, e muitas atividades acontecendo ao mesmo tempo. GF-08, que possui cegueira adquirida, 

destaca que os parques são muito amplos, e não são acessíveis para um cego ir sozinho. 

Eu falo porque eu já estive do outro lado também, eu já enxerguei, né. Então, por isso que eu 
falo. Hoje é praticamente inacessível pra gente ir sozinho. Pra quem não enxerga nada, 
sozinho é complicado. Porque é como o GF-09 [sic] falou, a gente não tem referência nenhuma, 
né. (Informação verbal)150 

Todos confirmam só ir acompanhados. Mesmo os que possuem baixa visão, apesar de dois afirmarem 

conseguir ir aos parques sozinhos, eles não costumam fazê-lo. A sugestão de GF-11 é que o Estado e 

a Prefeitura, que administram os parques, contratem profissionais de educação física para assessorar 

as pessoas com deficiência nos parques. Concordando, GF-07 destaca que não são só as pessoas com 

deficiência que precisam, mas idosos também. GF-09 e GF-06 concordam, citando suas dificuldades em 

se locomover e encontrar os espaços desejados, respectivamente. 

Não, então, mas eu levantei a sugestão, de seguinte, assim, de divulgar nas mídias aí da vida, 
que tem os voluntários, os profissionais de educação física, principalmente nos finais de 
semana, sábado e domingo, né, pra incentivar esse deficiente tá indo pro parque. [...] Então 
esses profissionais de educação física, eles estariam sendo pagos pra Ah, você quer fazer 
uma atividade física, então eu vou te auxiliar. Entendeu? O que que você faz? O que você já 
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fez? Então ele vai te instruir, entendeu? E aí contrataria esse pessoal e ficaria nos parques. 
(Informação verbal)151 

Com essa discussão sobre profissionais de educação física auxiliando as pessoas que desejam fazer 

atividades físicas nos parques, GF-07 reflete sobre a questão da obesidade, afirmando que não adianta 

falar dela, se não há preocupação em preveni-la. Neste momento, GF-11 revela sua pesquisa, ainda em 

andamento, onde observou que uma grande parcela das pessoas com deficiência é obesa. Isso se deve, 

segundo ele, à falta de oportunidade e estímulo. GF-06 e GF-07 concordam afirmando, respectivamente, 

que trata-se do sedentarismo e do confinamento. 

O assunto volta a ser a amplitude do parque, que não permite o deslocamento seguro e os deixa 

perdidos, como pode ser observado no diálogo abaixo. 

Não tem alguém pra acompanhar que nem o GF-09 [sic] falou, o parque ele é muito grande, 
você fica vendido no parque, né, você fica... Pra onde eu vou? (Informação verbal)152 

Exposto. (Informação verbal)153 

É, fica sem rumo. Cheguei no parque, e agora? (Informação verbal)154 

Sem referência, né. (Informação verbal)155 

As diferenças entre os que tem cegueira e baixa visão aparecem, e GF-11 pondera que eles conseguem 

se virar, mas para os que tem perda total da visão é mais complicado. Mesmo para ele, que gosta de 

correr, o parque não é uma boa opção, pois o deixa inseguro, não conseguindo desenvolver sua corrida 

como gostaria. Todos concordam com sua colocação.  

 Posso esbarrar em alguém, surge alguém do nada. (Informação verbal)156 

É, vem alguém pela contramão. (Informação verbal)157 

É, você vê que uma vez eu tava correndo lá no Ibirapuera, mesmo, eu tava com um voluntário, 
correndo, né, de repente apareceu um cara e bateu de frente comigo, assim. [...] Não me 
machuquei, nada, mas, assim, mesmo com um voluntário, imagina sem. (Informação verbal)158 

Gera uma tensão, né. (Informação verbal)159 

Não demora a surgir a ideia dos monitores nos parques, comparando-o ao serviço prestado no metrô. 

Sem que o pesquisador mencione o assunto, GF-07 sugere um projeto como o do metrô, que tivesse 

pelo menos dois voluntários, duas pessoas fixas para fazerem a acolhida. GF-09 observa que essa é a 
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ideia de GF-11, aproveitar os profissionais de educação física para realizarem este serviço. E GF-11 

confirma, mencionando que posteriormente poderia haver algum tipo de contato do parque específico 

para o agendamento de visitas. 

Não, e uma coisa acho que depois até poderia ir se aperfeiçoando é você ter um link, um 
contato, alguma coisa de agendar, falar Ó, nesse final de semana eu vou... no caso eu vou 
correr, eu precisaria de um voluntário, um profissional de educação física, que corresse. 
Entendeu? Aí você ía se adaptando Ah, eu vou pra caminhada, entendeu? Então o cara sabe 
Ó, fulano vai chegar pra caminhada, então você vai atender ele, né. (Informação verbal)160 

GF-11 lembra também dos espaços que estão sendo implantados nos parques com aparelhos para 

pessoas com deficiência e idosos, e alerta para a necessidade de se ter algum profissional nesses 

espaços, orientando sobre a utilização dos aparelhos, pois as placas não são suficientes nem para os 

que enxergam, por apresentarem termos técnicos, desconhecidos dos leigos. Imediatamente GF-07 

concorda, destacando os possíveis acidentes que podem ocorrer. 

[...] tem esse problema também de ter um acompanhamento de um profissional, porque é 
exercício e é perigoso. Uma pessoa que nunca faz nada ir lá e começar a fazer aquele 
exercício, pode passar mal. É meio complicado. (Informação verbal)161 

Quando o assunto passa a ser a cidadania e a educação da população, o pesquisador sente a 

necessidade de retomar o foco. Explica-se aos participantes que foram realizadas entrevistas individuais 

com pessoas com deficiência visual e alguns pontos que auxiliariam na orientação nos parques foram 

levantados, um deles é o monitor qualificado, já mencionado também por eles, e os outros serão trazidos 

aos poucos para discussão do grupo. 

Antes que o pesquisador introduzisse outro tópico, GF-11 fala da importância de haver uma divulgação 

sobre a existência desse profissional nos parques, caso a ideia seja implantada. Porque, segundo ele, 

caso contrário ninguém saberá que existe esse serviço disponível, ele não será utilizado, os 

administradores acreditarão ser inútil, e acabarão com o serviço pouco tempo depois. Todos concordam 

que deve haver uma ampla divulgação. 

O pesquisador insere um novo tópico, o Braille, solicitando que opinem sobre a implantação de 

informações em Braille nos parques, se acreditam que funcionaria e em quais situações. O primeiro a se 

expressar é GF-09, afirmando que o Braille é importante, mas é muito difícil existir esse tipo de 

informação nos parques. Ele observa que o problema do Braille é sua localização, destacando a 

necessidade de se divulgar a localização dessa informação. 

Às vezes o problema da informação em Braille, por exemplo, pra gente, a gente não sabe nem 
onde ela tá né. Precisa ter uma divulgação pra gente saber onde tá pra gente poder acessar. 
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Porque as vezes tem lugar que tem informação em Braille, mas você passa lá, você não tá 
sabendo, né. (Informação verbal)162 

Os demais participantes concordam, e GF-07 alerta sobre a necessidade de uma referência ou 

localização, já GF-11 sugere que sempre seja feita uma pesquisa com as pessoas com deficiência visual 

antes de tomar qualquer decisão, visando alcançar um consenso.  

É, eu acho assim, antes de colocar essas informações eu acho que seria legal, que nem você 
tá fazendo, fazer uma pesquisa com os deficientes em qual local é melhor pra colocar essas 
informações. Pra gente chegar num consenso né. De repente o que é bom, de repente pro 
grupo nosso, aqui, pra outro grupo não vai ser. (Informação verbal)163 

Logo, os participantes iniciam uma discussão acerca do melhor local para instalação de tais informações. 

GF-06 acredita que o melhor local para implantação de um mapeamento com informações em Braille 

seria na porta do banheiro, onde quase todos acabam indo. Já GF-07 acredita que o melhor local é a 

entrada do parque, sendo apoiado por GF-09, que completa afirmando que é importante que esteja, 

também, em um lugar acessível. 

Retomando a questão da falta de divulgação sobre as soluções e os dispositivos instalados, GF-11 

comenta sobre a existência de telefones ao lado dos pontos, nos terminais de ônibus, para que o usuário 

possa chamar um funcionário, em caso de necessidade, destacando que ele mesmo não sabia a função 

daquele telefone. GF-09 e GF-07 concordam com a colocação e dão exemplos de outras soluções que 

foram implantadas, mas não foram divulgadas aos maiores interessados: GF-07 cita o aparelho existente 

na estação do próprio metrô Carandiru, com um monitor e teclado, que ninguém sabe ao certo para que 

servem, além de muitos desconhecerem a existência de tal aparelho; e GF-09 comenta sobre os mapas 

táteis que foram instalados em algumas estações do metrô, mas as pessoas com deficiência visual não 

recebem essa informação, e acabam passando por eles sem saber que existem, ou onde estão. GF-08 

complementa, dizendo que nem o próprio funcionário da estação sabe informar. 

Aqui dentro do metrô tem um aparelho, quando você chega pra receber as pessoas não tem 
um monitor, tem um teclado, tem... Mas ninguém sabe pra que que serve. Tá lá. Acho que é 
pra auditivo, pra alguma coisa. (Informação verbal)164 

Tem um exemplo, ó, na Santa Cruz e na Santa Cecilia tinha uns mapas com a topografia da 
região em relevo, tudo anotado em Braille, pro cara se localizar. Você passa na estação, 
ninguém te fala nada, você não sabe que tem. Depois que eu fiquei sabendo. (Informação 
verbal)165 
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Como foi falado dos mapas táteis existentes nas estações, GF-06 recorda-se da existência de uma 

maquete tátil dos arredores do Parque da Juventude, dentro da Biblioteca de São Paulo, edificação 

vizinha ao parque. Todos se surpreendem, pois somente GF-06 sabia de tal maquete. Mas ele destaca 

que a maquete fica no interior da biblioteca, em local escondido, além do acesso ser dificultado, pois 

para entrar na edificação é necessário realizar um cadastro, para depois passar por uma catraca. 

Neste momento, GF-11 se recorda de uma viagem que fez à cidade de Socorro, interior de São Paulo, 

onde, segundo ele, a cidade é inclusiva, e os funcionários de bares, mercados e padarias receberam 

treinamento para atender as pessoas com deficiência. Nos parques existiam monitores, uniformizados 

com cores chamativas como preto e laranja, sempre preparados para auxiliar o visitante que precisasse. 

Meu, você chega no parque, assim, né, os monitores já te levam, falam Ó, aqui tem as placas 
indicando pra onde você vai, né, tem o piso tátil, aí você vai tá lá as placas em Braille, tem 
ampliado... [...] Os funcionários pra receber, nos parques os monitores perguntam, Ó, você 
quer auxílio? Você consegue andar sozinho? Você precisa que a gente... Não, tá tudo 
demarcado? Não, tá tudo demarcado. Sempre aparecia um monitor, Ó, precisa de ajuda? 
Então os caras tavam te monitorando de longe, entendeu? Então se você se perdesse o cara 
já, rapidamente... você podia levantar o braço, gritar, que alguém vinha te ajudar. (Informação 
verbal)166 

Além dos monitores, GF-11 afirma que os parques tinham ainda piso tátil sempre que o caminho era 

asfaltado ou cimentado, e placas acessíveis às pessoas com baixa visão. Segundo ele, o parque contava 

ainda com barras de apoio, como corrimãos, nas pistas de caminhada e em algumas trilhas, para as 

pessoas em cadeiras de rodas, ou para as pessoas com mobilidade reduzida. 

Como as informações em Braille já foram abordadas, o pesquisador pergunta aos participantes com 

baixa visão sobre as placas nos parques, se as letras estão com contraste e tamanho adequados, e se 

é possível localizar-se por elas. Os três participantes com baixa visão afirmam não ser possível, pois são 

muito pequenas, e sugerem que a sinalização seja ampliada, com letras grandes, e cores que chamem 

atenção. 

É muito pequeno. Não dá. (Informação verbal)167 

Não, muito pequeno. (Informação verbal)168 

É muito pequeno. Pra mim, com essas letras, eu tenho que usar uma lupa pra ver. (Informação 
verbal)169 

O pesquisador questiona a todos sobre as informações sonoras, se poderiam auxiliar na orientação e 

localização dentro de um parque, e qual tipo de informação poderia servir para este fim. GF-09, GF-07 e 
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GF-08 dizem que informações sonoras seriam úteis, mas GF-06 afirma existir muita poluição sonora. 

Alguns dos participantes citam locais onde existem caixas de som e auto falantes, que transmitem 

informações relevantes como avisos ou achados e perdidos.  

Visto que os participantes não conhecem nenhum local onde as informações sonoras auxiliam na 

orientação, o pesquisador comenta sobre o Espaço Ouvillas, do Parque Villa-Lobos, onde 

constantemente toca-se músicas do maestro Heitor Villa-Lobos, através de caixinhas de som espalhadas 

pelo ambiente. Sugerindo que esse som pode ser utilizado como referência para reconhecimento do 

espaço, ou até mesmo para encontra-lo, localizando-se no parque, o pesquisador questiona os 

participantes sobre a situação, perguntando se eles acham que esse tipo de informação sonora poderia 

funcionar em parques. Todos acabam concordando que pode ajudar, mas também pode atrapalhar, pois 

se for um som muito alto pode se tornar poluição sonora. 

É, pode ser. Desde que também não seja uma poluição sonora muito grande, né, porque se 
não. (Informação verbal)170 

Tem que ter um propósito né. (Informação verbal)171 

Uma coisa mais objetiva, né. (Informação verbal)172 

Porque poluição sonora também atrapalha a gente, né. (Informação verbal)173 

Como a gente usa mais a audição, né. (Informação verbal)174 

Tem que ser uma coisa equilibrada. (Informação verbal)175 

Num tom que não atrapalhe. (Informação verbal)176 

Pode ajudar, pode ajudar, mas... se for equilibrada eu acho que dá pra ajudar. (Informação 
verbal)177 

O pesquisador prossegue com as questões do roteiro que ainda não foram abordadas e os questiona 

sobre os audioguias com audiodescrição, perguntando o que acham dessa solução. Eles acreditam que 

auxiliaria, e seria interessante, mas dizem não conhecer lugar algum com esse tipo de dispositivo. 

Somente GF-11 parece desconfiado, e afirma ter que conhecer primeiro o projeto, para saber como 

funcionaria, já que nunca viu nada parecido. 
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Ô Virginia, mas esse negócio que você falou ter um aparelho aí, ah, pode ser interessante. 
Nunca vi, assim, em lugar nenhum que tenha. Não conheço, não sei como seria, mas é 
interessante. (Informação verbal)178 

Também não conheço, mas é interessante. (Informação verbal)179 

Sobre pisos e mapas táteis, o pesquisador pergunta se teriam algo a acrescentar, imediatamente GF-09 

e GF-07 afirmam que o piso tátil ajuda, e os mapas táteis precisam ser bem localizados e divulgados. 

GF-11 e GF-07 aproveitam para reforçar a importância da capacitação das pessoas dentro do parque, 

pois um funcionário deve estar sempre orientando os visitantes quanto à existência dos mapas e pisos 

táteis. 

Encerram-se as questões levantadas nas entrevistas individuais para discussão neste grupo focal, e o 

pesquisador pergunta se eles teriam algum outro ponto a destacar, algo que poderia auxilia-los dentro 

de um parque. Mas os participantes voltam a falar sobre os monitores e a capacitação dos funcionários 

do parque, lembrando situações em que necessitaram de ajuda e não a tiveram. Apenas GF-08 sugere 

algo novo, pois reclama da mistura existente nos parques, onde pessoas, bicicletas e skates dividem o 

mesmo espaço, e sugere que o parque dê algum tipo de orientação aos seus usuários, que informe sobre 

a existência de pessoas com deficiência visual, que necessitam de uma maior atenção. GF-09 concorda 

e diz que é questão de educação da população. E aproveita a oportunidade para destacar a necessidade 

de haver um guarda-volumes nos parques, para que possam guardar seus pertences e aproveitar ao 

máximo as atividades, sem maiores preocupações. 

Prosseguindo, o pesquisador pergunta se os participantes iriam ao parque sozinho, caso essas soluções 

fossem implantadas, e ele se tornasse mais acessível. Todos afirmam que, se desse para ir sozinho, 

eles iriam e GF-07 afirma ainda que isso motivaria muita gente. 

Quando questionados sobre a existência de algum parque que conhecem suficientemente para andar 

sozinho, e guiar alguém por ele, a resposta é unânime: nenhum deles se atreve a fazê-lo. Quanto às 

atividades que gostam de fazer nos parques, todos afirmam gostar de caminhadas. GF-09 afirma gostar 

de correr também e fazer exercícios, assim como GF-11, e GF-07 afirma que o que mais gosta nos 

parques é da interação com outras pessoas. 

A última questão é sobre o auxílio que aspectos naturais, como sombra, vegetação, cheiros e sons 

naturais, e locais mais ou menos ensolarados, por exemplo, podem oferecer na orientação dentro de um 

parque. GF-06, GF-09 e GF-08 acreditam que sim, desde que seja algo fixo, uma referência permanente, 

visto que a natureza é meio imprevisível. 
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Ajuda né, sim, qualquer referência é bom né. (Informação verbal)180 

No meu caso, a partir do momento que conhece bem o local ajuda sim. (Informação verbal)181 

Por fim o pesquisador abre a discussão para os comentários finais dos participantes, e a maioria das 

colocações é sobre a cidade de maneira geral, a necessidade de preparar todos os logradouros públicos 

e privados para receber a pessoas com deficiência visual, garantindo o seu direito de ir e vir. Novamente, 

é mencionada a questão da falta de informação e educação das pessoas, e GF-11 destaca que a 

população deve compreender que a pessoa com baixa visão também tem deficiência visual, e também 

precisa de auxílio, apesar de não carregar uma bengala consigo. 

Surge um comentário interessante quanto à padronização dos espaços, sinalizando com cores iguais as 

áreas que englobam as mesmas funções, por exemplo. 

Isso, isso, padronizar, exatamente. Agora tudo isso também partindo da informação, né, tal 
coisa... Por exemplo, o local que vai ter o parque, aí colocava lá uma cor, ah, naquela parte ali 
vai ter um show, né, mas padronizar mesmo, não ficar mudando muito. Naquela parte vermelha 
vai ter o show, naquela parte verde vai ter caminhada, né, alguma coisa assim, mais ou menos. 
(Informação verbal)182 

Padronizar na questão da engenharia de montar um projeto padronizado, ficariam legais. 
Porque o deficiente já sabia onde tava localizada as coisas, todos os espaços. Isso é 
interessante, essas coisas assim. (Informação verbal)183 

Após esta última sugestão, ocorre uma pequena discussão acerca de possíveis campanhas educativas, 

onde a população pudesse ser informada e orientada sobre a deficiência visual, e como se pode ajudar 

pessoas cegas e com baixa visão, além da inserção desse tipo de orientação e informação dentro das 

escolas e do ambiente de trabalho. E encerra-se o grupo focal, seguido do agradecimento do pesquisador 

pela presença e contribuição de todos para a pesquisa. 

4.5.2. Análise dos Grupos Focais 

Com a descrição dos dois grupos focais realizada, partiu-se para a sistematização dos dados, 

agrupando, ordenando e categorizando as informações obtidas em ambos, identificando os temas de 

destaque e os padrões recorrentes. 

                                                      
180 Informação fornecida por GF-09 em 20 de outubro de 2013, São Paulo. 
181 Informação fornecida por GF-06 em 20 de outubro de 2013, São Paulo. 
182 Informação fornecida por GF-08 em 20 de outubro de 2013, São Paulo. 
183 Informação fornecida por GF-07 em 20 de outubro de 2013, São Paulo. 



 376 ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: UMA ANÁLISE DE PARQUES URBANOS 

Participaram dos grupos focais, homens e mulheres, com idades entre 23 e 65 anos, com baixa visão e 

cegueira, seja congênita ou adquirida. As causas das perdas visuais foram as mais diversas, e o tempo 

de perda variou entre a perda congênita e apenas seis anos de perda visual. 

Para facilitar a compreensão da análise, optou-se por seguir a ordem estabelecida no roteiro, visto que 

essa ordem não pode ser seguida na descrição dos grupos, onde todos os assuntos foram abordados, 

mas de acordo com a sequência que apareciam naturalmente na discussão. 

Sobre o interesse dos participantes por parques, todos, sem exceção, afirmaram gostar de parques. 

Independente dos passeios organizados por ONGs ou por centros de apoio, apenas dois participantes 

afirmaram frequentar parques, um por ser próximo à sua casa, outro por ter trabalhado décadas no 

interior de um parque. 

O questionamento sobre a mudança de interesse por parques com a perda visual trouxe um dado 

interessante, pois, dois participantes mostraram ter experiências totalmente opostas. Enquanto um 

frequentador de parques parou de fazê-lo quando ficou completamente cego, outra passou a frequentar 

parques somente após perder a visão por completo. O primeiro justifica a mudança pela falta de 

mobilidade e segurança, já que ía ao parque sozinho, e agora não acredita ser possível fazê-lo. Já a 

segunda afirma que, com a perda visual, passou a se interessar por muitas atividades que antes não 

lhe atraíam, e frequentar parques é uma delas. Outros participantes acreditam que isso se deve ao 

leque de atividades disponíveis para a pessoa cega, que diminui consideravelmente, e ela precisa 

buscar novas alternativas. 

Todos os participantes declararam que não frequentam parques sozinhos, e nenhum se arrisca, nem 

mesmo os que possuem baixa visão. Esses, apesar de afirmarem que conseguem se virar bem nos 

parques, revelam não visita-los sozinhos. Todos, sem exceção, vão aos parques apenas 

acompanhados, e afirmam ser ambientes muito complicados para pessoas com deficiência visual, 

principalmente para os cegos. Eles também afirmam ser espaços muito amplos, abertos, sem pistas, 

referências ou guias de balizamento que possam auxilia-los no deslocamento e orientação. Além disso, 

houve menção à grande movimentação existente nos parques, onde, muitas vezes, pessoas, bicicletas, 

skatistas e patinadores dividem o mesmo espaço. 

Apesar de estarem sempre acompanhados de algum vidente, seja parente, amigo, ou um grupo, eles 

afirmam não ter problemas em realizar as atividades que desejam ou lhe interessam, revelando que 

tudo é sempre conversado, e entra-se num acordo sobre os caminhos e atividades que serão realizadas 

no parque.  



 377 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A atividade que todos os participantes mais gostam de realizar no parque é a caminhada. Outras 

também são mencionadas, como corrida, atividades físicas e piquenique, além de alguns citarem que 

gostam da interação com outras pessoas, de conversarem, e também do contato com a natureza. 

Quando o assunto é a acessibilidade dos parques e o que ofereceria mais segurança e autonomia para 

as pessoas com deficiência visual no seu deslocamento, as soluções surgiram naturalmente ao longo 

da realização do grupo focal, mas serão reunidas aqui para uma melhor leitura e compreensão. 

O ponto mais falado pelos dois grupos foi o monitor qualificado. Os participantes afirmam ser necessário 

treinar os funcionários dos parques, capacitando-os a atender todas as pessoas que necessitam, sejam 

elas com deficiência, idosos, estrangeiros, ou visitantes que estejam indo pela primeira vez ao parque. 

O primeiro grupo sugere que seja feito como no metrô e aproveite-se a mão-de-obra dos jovens, nos 

programas do governo, de Menor Aprendiz e Primeiro Emprego. Já o segundo grupo sugere a 

contratação de profissionais de educação física, que além de auxiliarem na orientação dentro do parque, 

ainda podem auxiliar na realização de atividades físicas da maneira correta, assessorando quem 

precisar, e evitando acidentes na utilização dos aparelhos de ginástica existentes nos parques. E ainda 

menciona a importância desses profissionais utilizarem um uniforme com cores chamativas, para que 

sejam facilmente localizados pelas pessoas com baixa visão.  

Os dois grupos mencionaram também a adoção de algum tipo de agendamento para utilização destes 

serviços, seja por telefone, ou pela internet, garantindo que em dia e horário pré-agendados, terá um 

monitor disponível para atendê-lo.  

As informações táteis, incluindo pisos e mapas táteis, também foram citados por todos. Destacando-se 

a necessidade de instalar os pisos sempre combinados a outros tipos de informações, visto que ele, 

sozinho, não permite à pessoa com deficiência visual saber onde está, para onde vai, ou quais 

atividades estão disponíveis ao seu redor. E quanto aos mapas táteis, destaca-se que deve ter apenas 

as informações principais, para não ficar confuso, e ainda deve estar muito bem localizado, em um local 

de fácil acesso, acessível, e divulgado aos visitantes. 

Uma última sugestão presente nos dois grupos diz respeito à educação da população. Todos concordam 

que deve-se informar e esclarecer melhor a população sobre as pessoas com deficiência visual, suas 

necessidades, e principalmente sobre as peculiaridades relacionadas ao seu deslocamento. Falta 

respeito, mas muito se deve à falta de informação e orientação. Muitos não sabem o que é o piso tátil 

ou para o que serve, e por isso, param sobre eles para conversar ou até mesmo para formar uma fila. 

Os meios-fios laterais, nos parques, são utilizados como guias de balizamento e as pessoas precisam 
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saber disso, pois, caso contrário, continuarão a encostar carrinhos, bicicletas ou brinquedos de crianças, 

além de permanecerem conversando nas laterais, em pé ou sentadas nos meios-fios. As guias e os 

pisos táteis devem ser respeitados e as bengalas também, pois são inúmeras as reclamações de chutes 

ou esbarrões nas bengalas das pessoas cegas, que chegam a amassar ou até quebrar muitas delas. 

Somente informação, educação e conscientização farão com que a população, de maneira geral, 

respeite a pessoa com deficiência visual e seu espaço, e as ajude da maneira correta, quando 

necessário. 

O primeiro grupo falou ainda, por conta própria, das informações em Braille, mencionando a sua 

importância, desde que sejam informações curtas, e falou também das letras ampliadas, que devem 

estar presentes na sinalização do parque, em locais de destaque, com cores contrastantes. O segundo 

grupo apenas se manifestou quando o pesquisador os questionou, mas apresentou posição 

semelhante, afirmando a importância do Braille, desde que esteja bem localizado, e tenha sua 

localização informada, pois, se houver uma inscrição em Braille, mas o cego não souber onde está, de 

nada adianta. 

Quando falava sobre o Braille, o primeiro grupo destacou a importância das informações sonoras, visto 

que muitas das pessoas com deficiência visual desconhecem o Braille, não possuem fluência em sua 

leitura ou apresentam dificuldades devido aos problemas de sensibilidade nas extremidades, causados 

pela diabete. As sugestões que surgiram variavam, desde totens com botões que, quando acionados, 

fornecessem a informação necessária, até uma sequência de sons que fosse emitida em toda a 

extensão da pista de caminhada, permitindo a realização do percurso com autonomia. As informações 

sonoras não apareceram naturalmente na discussão do segundo grupo, mas quando o pesquisador 

propôs este tópico para discussão, todos concordaram que informações sonoras auxiliam no 

deslocamento, porém destacaram a importância de não serem sons muito altos, para que não 

caracterizem poluição sonora. 

O único tópico que havia sido proposto pelo pesquisador para discussão e não surgiu naturalmente em 

nenhum dos grupos focais foi a audiodescrição. Quando o tema é exposto ao grupo, as opiniões são 

muito semelhantes, pois todos concordam que funcionaria em parques, e seria muito interessante existir 

algo desse tipo, mas desconhecem locais que ofereçam audioguias com audiodescrições dos espaços. 

A última questão levantada pelo pesquisador refere-se aos aspectos naturais ligados à percepção, como 

sons e cheiros naturais, sombras e vegetação, e se estes elementos podem auxiliar no deslocamento e 

orientação dentro dos parques. Os dois grupos apresentam opiniões muito semelhantes, afirmando que 
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sons e cheiros naturais poderiam auxiliar, desde que fossem permanentes, e que estivessem sempre 

presentes, e no mesmo local. Visto que a natureza é imprevisível, e quase tudo é passageiro, é difícil 

se guiar ou orientar por esses elementos. No primeiro grupo, os participantes ainda mencionam que 

cheiros, nos parques, não são tão facilmente percebidos como nas vias urbanas. Destacam ainda que 

conseguem identificar locais sombreados ou ensolarados, saber se é uma vegetação arbustiva ou 

árvores grandes, e perceber que tipo de caminho percorrem, mas essas não são referências confiáveis, 

pois o dia pode estar nublado, as árvores podem estar sem folhas, e tudo na natureza acaba sendo 

muito variável. 

Os participantes do primeiro grupo ainda fazem uma colocação muito relevante, em relação à 

percepção, defendendo que é algo que varia muito de pessoa para pessoa, e ainda depende da atenção 

do indivíduo naquele determinado momento. Como nos parques a ideia é estar relaxado e distraído, 

não pode-se contar muito com percepções que exijam muito da atenção. 

O pesquisador acrescentou uma última pergunta ao segundo grupo, perguntando se eles iriam ao 

parque sozinhos, caso as soluções discutidas fossem implantadas. Todos afirmaram que sim, e um 

participante declarou, inclusive, que este fato motivaria muitas pessoas com deficiência visual a 

frequentar parques. 

4.6. Observações Participantes 

4.6.1. Descrição das Observações Participantes 

Foram realizadas três observações de atividades externas desenvolvidas por pessoas com deficiência 

visual, sempre acompanhadas de pessoas videntes. 

A primeira observação foi realizada na manhã de um sábado, (06/04/2013) durante um passeio ao 

Parque do Ibirapuera, organizado por duas professoras do CADEVI. Este Centro oferece aulas de 

condicionamento físico e karatê todo sábado pela manhã, e neste especificamente resolveu realizar uma 

atividade diferente, convidando todos à realizarem as aulas no parque, seguidas de um piquenique para 

descontrair e favorecer a interação entre frequentadores e voluntários videntes. 

Numa manhã de domingo, no dia 28 de abril de 2013, ocorreu a segunda observação participante. Foi 

realizada durante o Caminhantes, evento quinzenal realizado pelo Grupo Terra no Parque da Juventude. 

A terceira observação foi realizada numa viagem à Tapiraí (cidade do interior de São Paulo), organizada 

pelo CADEVI, onde cerca de cinquenta pessoas, mais de trinta com deficiência visual, passaram um final 
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de semana em uma pousada localizada dentro de uma reserva de mata atlântica. O pesquisador 

acompanhou o grupo nessa viagem, e, no dia quinze de junho de 2013, sábado, no período da manhã, 

realizou esta última observação participante, em duas trilhas realizadas no meio da mata. 

Os principais aspectos das três observações são descritos, resumidamente, a seguir. 

4.6.1.1. Atividades físicas e piquenique: Parque do Ibirapuera 

O CADEVI combinou com seus frequentadores e voluntários de se encontrarem nas catracas do metrô 

Santa Cruz, para então, juntos, pegarem um ônibus em direção ao parque. Muitos voluntários videntes 

foram ao passeio como guias, porém o grupo de pessoas com deficiência visual era muito grande, 

superior ao número de videntes, o que deixou o percurso até o ônibus um pouco conturbado. Chegando 

ao parque, outros voluntários juntaram-se ao grupo, facilitando um pouco as atividades. 

Como muitos participantes vêm de longe, com roupas inapropriadas para a prática de exercícios físicos, 

eles trazem mochilas grandes e, além de necessitarem de um sanitário onde possam trocar de roupa, 

precisam ainda de um local para deixar suas coisas, a fim de conseguirem realizar as atividades físicas 

propostas adequadamente – sem bolsas e mochilas. 

Uma das professoras, sabendo dessa necessidade, foi ao parque de carro, para que este funcionasse 

como um guarda-volumes. Todos entraram pelo Portão 03, na Avenida Pedro Álvares Cabral, porém, o 

estacionamento onde o carro estava era distante, fazendo-os perder muito tempo para chegar até lá.  

Chegando ao carro, alguns dirigiram-se até o sanitário mais próximo para trocar de roupa, enquanto os 

demais guardavam seus pertencer no veículo, e aguardaram. Os que seguiram para os sanitários tiveram 

seu percurso dificultado pela necessidade de atravessar a ciclofaixa existente no parque, o que 

preocupou os voluntários, que tiveram que permanecer com a atenção redobrada.  

Por tratar-se de um sábado ensolarado, o parque estava muito cheio, principalmente a pista de 

caminhada principal. Mas como todas as pessoas com deficiência visual estavam acompanhadas de 

videntes, a lotação do parque não foi um empecilho para que se alcançasse a pista de cooper almejada. 

Trata-se de uma pista mais reservada, no meio do bosque, na parte sul do parque. 

Em meio às árvores, o grupo se dividiu em dois, o da aula de condicionamento físico seguiu com uma 

professora, e o da aula de karatê, com a outra. O pesquisador acompanhou o primeiro grupo. 

O grupo do condicionamento físico realizou alongamentos (FIGURA 835), e, posteriormente, iniciou uma 

caminhada acelerada pela pista de cooper, sem bengalas, mas sempre em duplas, sendo um vidente e 

um cego, ou uma pessoa com baixa visão e um cego. Em alguns pontos estratégicos, o grupo se reunia 

para realização de alongamentos e exercícios físicos (FIGURA 836). 
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Figura 835 – Alongamentos. Figura 836 –Exercícios físicos. 

Observou-se que algumas pessoas tiveram dificuldade em realizar algumas atividades que exigiam 

equilíbrio, mas no geral todos alcançaram os objetivos pretendidos, e gostaram muito de realizar 

exercícios ao ar livre. 

A maioria adorou a experiência, e afirmou que desconhecia esta pista de cooper e caminhada mais 

tranquila, que fica em meio a árvores frondosas e é bem sombreada, com menos pessoas do que a 

principal do parque. O piso de pedriscos não trouxe problemas, visto que todos deslocaram-se sem 

bengalas, com o auxílio dos guias videntes ou de baixa visão. 

Ao final das aulas, seguiu-se para onde estava estacionado o veículo da professora, a fim de buscar as 

bolsas e mochilas, e os comes e bebes para realização do piquenique. E novamente os que precisaram 

ir aos sanitários tiveram dificuldade, mesmo estando acompanhados de voluntários, visto que o percurso 

é longo e era necessário atravessar a ciclofaixa. 

Próximo ao local onde o veículo estava estacionado havia um espaço gramado, selecionado para 

realização do piquenique. Os voluntários restantes, junto com as professoras, aproveitaram para arrumar 

as toalhas, comidas e bebidas enquanto os demais não retornavam do sanitário. 

Tendo início o piquenique, a maioria das pessoas sentou no gramado, alguns em cangas e toalhas, e 

outros preferiram ficar de pé (FIGURA 837), mas todos demonstravam estar muito contentes com a 

experiência. Uma senhora chegou a deitar-se na grama, relatando adorar essa oportunidade de contato 

mais próximo com a natureza (FIGURA 838). 

A interação foi intensa entre videntes, cegos e pessoas com baixa visão, todos comeram, beberam, 

conversaram, riram e fizeram piadas, num clima de total descontração. Por diversas vezes o pesquisador 

foi solicitado a realizar registros fotográficos deles (FIGURA 839). 
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Figura 837 – Piquenique. Figura 838 – Clima descontraído e 

pessoas a vontade no gramado. 
Figura 839 –   Foto oficial da atividade.

Ao final do piquenique, todos pegaram seus pertences no veículo da professora e seguiram para o ponto 

de ônibus, ainda acompanhados de guias videntes, que seguiram com eles até a estação Santa Cruz do 

metrô, de onde cada um deles seguiu para suas residências. 

O único problema observado na utilização do parque foi a necessidade de atravessar a ciclofaixa, visto 

que para acessar a pista de caminhada principal do parque, ela é inevitável. Quanto à utilização dos 

demais espaços do parque, não foi observado problema algum. Porém, é importante lembrar que 

nenhuma das pessoas cegas caminhou sozinha pelo parque, todas estavam sempre acompanhadas de 

um guia, vidente ou com baixa visão.  

É importante ressaltar que o pesquisador não pôde realizar registros fotográficos de todos os momentos 

observados, pois participou de todas as atividades como voluntário vidente. Apenas quando as pessoas 

com deficiência visual realizavam alongamentos e exercícios físicos, e no momento do piquenique, foi 

possível fotografa-los. 

4.6.1.2. Caminhadas: Parque da Juventude 

Como de costume, todas as pessoas com deficiência visual encontraram-se nas catracas da estação 

Carandiru do metrô, e seguiram em direção ao parque, caminhando, acompanhadas de guias videntes. 

Como a quantidade de voluntários era compatível ao número de pessoas com deficiência visual, todas 

puderam ser guiadas sem maiores problemas, e o pesquisador ainda teve a liberdade de fotografa-los 

durante a caminhada. 

Ao chegar ao espaço selecionado para realização dos alongamentos, alguns participantes necessitaram 

ir ao sanitário, visto que muitos vêm de ônibus e metrô, de longe, e precisam colocar roupas mais 

confortáveis para realização das atividades propostas. O banheiro não ficava longe dali, e, 

acompanhados de videntes, eles não tiveram dificuldades em encontra-los e acessa-los. 
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O clima era de total descontração, todos conversavam e se divertiam muito. O organizador do evento 

levou sua filha de alguns meses para a caminhada, o que provocou agitação nas pessoas com deficiência 

visual, que desejavam conhece-la. Uma das pessoas cegas foi até a menina e tocou-a para conhecer 

seus traços (FIGURA 840).  

Este mesmo cego tem paixão por fotografias e, quando não estava realizando sua caminhada, registrava 

todos os momentos de seus companheiros (FIGURA 841), inclusive enquanto aguardavam a chegada 

de todos na catraca do metrô. Ele possui um irmão jornalista, que mora nos EUA, e lhe ensinou a arte 

de fotografar. 

Enquanto realizavam os alongamentos, era visível a falta de equilíbrio de alguns, talvez pela idade 

avançada, ou pela perda da visão ser congênita afetar o equilíbrio. Era também perceptível a dificuldade 

que alguns tinham de realizar o alongamento como pedido pelo professor, necessitando de ajuda 

(FIGURA 843).  O professor possui baixa visão, e procurava sempre explicar o movimento, indicando 

posição de pés, braços e pernas, mas algumas vezes as explicações não eram suficientes para o 

entendimento do alongamento a ser realizado. 

   
Figura 840 – Pessoa cega 

conhecendo bebê. 
Figura 841 – Participante cego 

realizando um registro fotográfico. 
Figura 842 – Alongamentos auxiliados 

pelo professor. 

Após os alongamentos, partiu-se para realização dos exercícios de fato. Neste momento, percebe-se a 

necessidade de alguém permanecer no local, para vigiar os pertences de todos enquanto realizam as 

caminhadas e corridas, visto que o parque não possui nenhum tipo de guarda-volumes para este fim. 

Apenas uma dupla com preparo físico melhor corria pelo parque (FIGURA 843), as demais pessoas com 

deficiência visual realizavam caminhadas, sempre acompanhadas de algum vidente (FIGURA 844).  

Havia apenas um trio realizando a caminhada, composto por um vidente, uma pessoa cega e outra com 

baixa visão. Quando este trio aproximava-se de um sino, o pesquisador comentou sobre o mesmo, 

perguntando se o conheciam ou sabiam do que se tratava. Os três disseram que não sabiam, inclusive, 

a pessoa com baixa visão e a vidente nunca tinham percebido a sua existência. Aproximaram-se então 

para tocá-lo e ler as informações contidas, solicitando que tirasse fotos deles junto ao sino (FIGURA 

845). 
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Outra situação interessante ocorreu com um cego acompanhado por um guia vidente que fazia uma 

espécie de audiodescrição do espaço para ele, descrevendo o caminho por onde passavam, deixando-

o feliz e admirado com o que ouvia. Em certo momento, a voluntária apresentou para ele uma estátua 

presente no parque, deixando-o toca-la, e percorre-la com as mãos (FIGURA 846). A medida que o 

participante tateava a estátua, a guia informava do que se tratava, e ele se admirava. Uma criança que 

observava e perguntou ao pai porque ele não abria os olhos, e o pai respondeu que ele não enxergava. 

A guia vidente falou da pergunta do menino para o participante, e ele tentou contato com a criança, sem 

sucesso, pois a criança, que aparentava ter uns 6 anos ficou tímida e não disse mais nada. 

    
Figura 843 – Dupla correndo 

pelo parque. 
 

Figura 844 – Participantes 
fazendo caminhadas.              

Figura 845 – Participantes 
conhecendo um sino 
existente no parque. 

Figura 846 – 
Participante cego 
tateando estátua. 

Após o tempo determinado para as atividades físicas, todos se reuniram novamente no ponto de partida, 

foram realizados mais alongamentos, e todos dirigiram-se à estação do metrô, sempre com guias 

videntes acompanhando-os. Nesse percurso, foi possível observar que todos carregam suas bengalas 

consigo, porém recolhidas, visto que estão acompanhados de guias videntes (FIGURA 847). 

No caminho até a estação do metrô, a vidente que havia realizado uma espécie de audiodescrição do 

espaço para um dos participantes comenta sobre umas flores bonitas que ladeiam o caminho, e pergunta 

a dois outros participantes se eles já haviam tocado e cheirado essas flores. Eles respondem que não e 

a voluntária os leva até a vegetação arbustiva florida (FIGURA 848). A experiência motiva-os, e eles 

ficam felizes, procurando sempre estar próximos desta vidente para receberem novas informações. 

                   
Figura 847 – Caminho de volta ao metrô. Figura 848 – Participantes tocando flores. 
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As atividades foram realizadas sem maiores complicações, o que se deve ao fato deste grupo estar 

familiarizado com o parque, e de todos estarem sempre acompanhados de guias videntes. 

4.6.1.3. Trilha na Mata Atlântica: Tapiraí / SP 

A primeira trilha foi realizada pelas pessoas que apresentavam maiores dificuldades de locomoção e 

pelas demais pessoas que desejavam realiza-la, todos acompanhados de guias videntes. Sendo mais 

simples, essa trilha visava possibilitar uma experiência diferenciada e um maior contato com a natureza 

(FIGURA 849). 

As bengalas foram trocadas por cajados de bambu (FIGURA 850), para que todos se sentissem seguros 

no deslocamento, e não ocorresse nenhum acidente com as bengalas, que poderiam se quebrar, ou 

danificar na mata. 

O maior desafio dessa trilha era superior era superar os obstáculos como galhos e troncos de árvores 

pelo caminho, tanto no chão (FIGURA 851), quando acima de suas cabeças, que exigiam maior atenção 

das pessoas com deficiência visual e de seus guias. (FIGURA 852). 

A princípio, todos foram orientados a não tocar na vegetação, para evitar o contato com insetos ou até 

mesmo para não espetar as mãos em espinhos, mas, em muitas ocasiões, o guia do passeio apresentava 

algum tipo de vegetação ou semente peculiar, oferecendo-a para que os participantes a tocassem. Em 

alguns momentos, os participantes puderam perceber a existência de musgos no caule de árvores 

(FIGURA 853), e em outros, puderam conhecer, por exemplo, flores diferenciadas, como a bico-de-

tucano (FIGURA 854). 

   
Figura 849 – Primeira trilha pela Mata 

Atlântica. 
Figura 850 – Participantes utilizando 
cajados de bambu como bengalas. 

Figura 851 – Participante passando 
por tronco de árvore caído. 
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Figura 852 – Galhos de árvores na 
altura da cabeça dos participantes. 

Figura 853 – Participante percebendo 
musgo no caule de uma árvore. 

Figura 854 – Participante tocando 
uma flor. 

Troncos de árvores cobertos de espinhos, como a paineira, também puderam ser percebidos pelos 

participantes (FIGURA 855), sempre com supervisão dos voluntários (FIGURA 856). 

Alguns chegaram a divertir-se com cipós encontrados pelo caminho (FIGURA 857), e relaxar com o 

barulho do riacho que corria ao lado da trilha (FIGURA 858). 

Laranjeiras também puderam ser percebidas ao longo do caminho, tendo seus frutos tocados (FIGURA 

859). A presença de bananeiras no percurso possibilitaram tatear sua flor (FIGURA 860), chamada de 

umbigo de banana ou coração de bananeira, desconhecida por muitos dos participantes. 

   
Figura 855 – Participante conhecendo 

espinhos da paineira. 
Figura 856 – Voluntário vidente 

supervisionando o toque aos espinhos. 
Figura 857 – Participante 
divertindo-se com cipós. 

   
Figura 858 – Riacho que 

ladeia a trilha. 
Figura 859 – Participante tocando 

laranjas. 
Figura 860 – Participante tocando flor 

de bananeira. 
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Todos retornaram para a pousada, e somente os que possuíam um preparo físico e equilíbrio melhor 

partiram com os demais para a segunda trilha, mais longa, com 4km de extensão. Já na entrada da trilha 

surgem as primeiras dificuldades, um caminho muito íngreme, onde o cajado já precisa ser utilizado como 

apoio na descida (FIGURA 861), e um dos participantes resolve retornar à pousada. 

Logo à frente ocorre a primeira travessia do rio (FIGURA 862), mostrando o porquê da necessidade de 

utilizar as botinas fornecidas pela própria pousada, que, além dessa função, ainda protegem os pés de 

possíveis animais existentes pela mata. Esta travessia no rio ainda é tranquila, por tratar-se de um trecho 

raso, e sem muitas pedras, mas indica que o nível de dificuldade da trilha será elevado, principalmente 

para os que nunca realizaram nenhuma travessia desse tipo. 

Assim como na trilha anterior, em diversos momentos o guia, e gerente da pousada, parava no meio da 

trilha, aguardava a aproximação de todos, e lhes oferecia informações relevantes sobre a mata atlântica, 

suas espécies arbóreas, e os animais existentes, além de curiosidades. Algumas sementes de mata 

atlântica foram disponibilizadas aos participantes durante o percurso, para que tocassem e percebessem 

seus formatos e texturas (FIGURA 863). 

   
Figura 861 – Início da segunda trilha 

pela Mata Atlântica. 
Figura 862 – Primeira travessia do rio. Figura 863 – Participante percebendo 

semente de Mata Atlântica. 

Com um nível de dificuldade elevado, a trilha contava com muitos trechos íngremes (FIGURA 864), 

subidas e descidas que necessitavam não só do auxílio dos guias videntes, mas também do apoio dos 

cajados (FIGURA 865). 

Por diversas vezes, atravessou-se o riacho existente na mata (FIGURA 866), e em alguns locais a 

travessia era difícil inclusive para as pessoas que enxergavam, gerando algumas situações curiosas, 

como o fato de uma guia vidente somente ter conseguido atravessar o rio com o auxílio da pessoa cega 

que ela guiava (FIGURA 867).  

Trechos de lamaçal também estavam presentes (FIGURA 868), onde toda a atenção dos voluntários era 

pouca, e as pessoas com deficiência visual podiam perceber que o solo não era firme, escorregava e 

fazia com que o cajado afundasse em certos momentos (FIGURA 869). 
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Figura 864 – Subida íngreme. Figura 865 – Vidente subindo aclive 

com auxílio do cajado. 
Figura 866 – Participantes 
atravessando o riacho. 

           
Figura 867 – Participante cego guiando um 

vidente na travessia do rio. 
Figura 868 – Lamaçal. Figura 869 – Cajado 

afundando na lama. 

Em alguns trechos da trilha, árvores caídas possibilitavam o toque (FIGURA 870), e a curiosidade fazia 

com que muitos a tateassem para perceber seu real tamanho, e seu diâmetro (FIGURA 871). 

Chegando ao final da trilha, um caminho íngreme levou até uma cachoeira (FIGURAS 872 e 873), onde 

alguns corajosos se aventuraram a se banhar (FIGURA 874), enquanto os demais permaneceram 

sentados nas pedras, conversando e relaxando ao som da água corrente (FIGURA 875). 

   
Figura 870 – Participantes tocando 

árvore caída. 
Figura 871 – Participante percebendo 

o diâmetro de uma árvore caída. 
Figura 872 – Caminho íngreme com 

cachoeira ao fundo. 



 389 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

   
Figura 873 – Descida íngreme 

até a cachoeira. 
Figura 874 – Participantes banhando-se na 

cachoeira. 
Figura 875 – Participantes conversando ao 

som da água corrente. 

Como a trilha era a mesma para voltar, não houve nada de especial no resto do percurso, que 

necessitasse ser observado. No retorno, chegando à pousada, muitos estavam cansados, mas 

realizados com a experiência, e eufóricos, conversando e gargalhando ao relembrar de alguns 

momentos. 

Estas trilhas foram experiências muito ricas para as pessoas com deficiência visual, pois muitos nunca 

tinham tido a oportunidade de fazer algo semelhante. Eles afirmaram gostar muito da experiência, de 

receber as informações fornecidas pelo guia da pousada, no decorrer da trilha, e ainda de terem realizado 

atividades físicas em contato tão próximo com a natureza. Percebeu-se que até a autoestima de muitos 

foi melhorada, e a interação entre eles também se intensificou. 

4.6.2. Análise das Observações Participantes 

Com as descrições realizadas, foi necessário categorizar e agrupar as informações semelhantes e as 

questões observadas em mais de uma situação. Como o pesquisador foi um observador participante, 

este não colheu dados específicos das pessoas envolvidas nas atividades. Porém, é importante 

mencionar que em todos os grupos estavam presentes homens e mulheres, com cegueira e baixa visão, 

das mais diversas faixas etárias. 

Talvez a questão mais relevante observada nas atividades desenvolvidas tenha sido a alegria e a 

descontração dos participantes em frequentar espaços onde possam ter um contato maior com a 

natureza. Nas três situações, os participantes demonstraram gostar muito da oportunidade de interação 

com o meio-ambiente, ouvindo o som dos pássaros e da água, percebendo o frescor das árvores e da 

água, além de sentir os diversos tipos de pavimentações, seja grama, pedriscos, asfalto, terra batida, 

pedras de rio ou lama. 

Outra questão marcante e presente em todos os passeios foi a curiosidade, e a vontade de descobrir 

coisas novas, de obter maiores informações sobre o que lhes é passado, e sobre o ambiente em que se 
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encontram. Muitas vezes, as pessoas com deficiência visual passam pelo mesmo espaço várias vezes, 

mas não sabem o que tem ao seu redor, e foi o que aconteceu na observação do Parque da Juventude, 

onde os participantes descobriram a presença de um monumento, uma estátua e puderam perceber as 

flores que ladeavam o caminho. Mas tudo isso só foi possível devido à descrição realizada por 

voluntários. 

Na trilha pela mata atlântica, os participantes demonstravam-se realizados em conhecer folhagens e 

árvores distintas, percebendo espinhos, flores, frutas e sementes antes desconhecidas. Informações 

novas, sejam elas relevantes ou apenas curiosidades, são sempre bem-vindas, e isso ficou muito claro 

nessas observações. Junta-se a isto a necessidade de descrição dos elementos, de tudo que está ao 

redor deles, para que possam compreender melhor o espaço, e sintam-se bem, elevando sua autoestima. 

O ambiente dos parques e das trilhas também foi muito elogiado e, como dito anteriormente, o contato 

com a natureza torna o passeio mais agradável. O fato dos participantes estarem em meio às árvores, 

com poucas pessoas próximas, como ocorreu na pista de cooper pelo bosque, no Ibirapuera, e na trilha 

de Tapiraí, deixa-os mais à vontade e descontraídos. 

Essas observações não auxiliam muito na avaliação da acessibilidade dos espaços, pois as pessoas 

com deficiência visual apresentaram-se sempre acompanhadas de um guia vidente e, neste momento, 

não utilizavam sua bengala, permanecendo com ela elevada do chão e mais próxima ao corpo, ou até 

mesmo guardada. Porém, o objetivo dessas observações foi avaliar a satisfação das pessoas no contato 

com a natureza, como elas reagem nessas oportunidades, e qual o grau de receptividade diante de 

coisas novas e desconhecidas. 

Concluiu-se que o contato com a natureza faz muito bem a todos, deixa-os alegres, satisfeitos, promove 

a interação com outras pessoas, além de oferecer conhecimentos novos, informações que não teriam se 

estivessem num espaço edificado, ou num clube. 

4.7. Discussão 

4.7.1. Acessibilidade em Parques 

Ao realizar a triangulação de todos os dados coletados, descritos e analisados, percebe-se que 

ambientes muito abertos, amplos e com muitas pessoas são naturalmente de difícil circulação para as 

pessoas com deficiência visual, porém os instrumentos metodológicos utilizados nesta pesquisa também 

possibilitaram perceber que é possível minimizar a desorientação e possibilitar um deslocamento 
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autônomo e independente nos parques. Para alcançar tal objetivo é necessário, no mínimo, atender às 

exigências e recomendações estabelecidas na norma brasileira NBR 9050:2004 (ABNT, 2004). 

Foi possível verificar que os requisitos que constam na referida norma são legítimos, havendo a 

necessidade de transformar algumas recomendações em exigências, modificar alguns pontos existentes, 

tornando-os mais abrangentes ou específicos, dependendo do caso, e acrescentar pontos ainda não 

abordados. 

Nos quadros abaixo são tratados os aspectos de acessibilidade relativos à pessoa com deficiência visual 

identificados por meio dos instrumentos metodológicos aplicados nesta pesquisa, sendo indicados quais 

contribuíram para tal constatação. 

No Quadro 10 apresentam-se os itens da NBR 9050:2004 abordados pela pesquisa e as sugestões para 

acréscimos ao item em questão, destacando-se que as exigências e recomendações não foram 

diferenciadas por acreditar que todas as recomendações citadas devem tornar-se exigências. 

(continua) 

 EXIGÊNCIAS E RECOMENDAÇÕES NBR 9050 X CONSTATAÇÕES DA PESQUISA 

Exigências e Recomendações 
(NBR 9050:2004) 

Instrumentos 
Utilizados  

Sugestões para Acréscimos à 
Norma 

Ite
m

 5
.3

 
In

fo
rm

aç
õe

s 
Es

se
nc

ia
is

 

- Visual: sinalização permanente e temporária, 
direcional e de emergência em edificações, espaços 
e equipamentos; sinalização permanente e 
temporária de mobiliário; 
- Tátil: sinalização permanente, direcional e de 
emergência em edificações, espaços e 
equipamentos; sinalização permanente de 
mobiliário; 
- Sonora: sinalização de emergência em edificações, 
espaços e equipamentos; sinalização permanente 
de mobiliário. 

- Entrevistas 
Especialistas; 
- Entrevistas Público-
Alvo; 
- Passeios 
Acompanhados; 
- Grupos Focais; 
- Observações 
Participantes. 

- Informações em todos os formatos: 
visual / tátil / sonora; 
- Todas as informações visuais devem 
apresentar-se também táteis e sonoras – 
mecanismos de áudio integrados. 

Ite
m

 5
.5

 
Si

na
liz

aç
ão

 V
is

ua
l 

- Textos contendo orientações, instruções de uso de 
áreas, objetos ou equipamentos, regulamentos e 
normas de conduta e utilização devem conter as 
mesmas informações escritas em Braille. 
- Textura, dimensionamento e contraste de cor de 
textos e figuras adequados para baixa visão; 
- Destacada em relação ao plano de fundo – local e 
cores de evidência na paisagem; 
- Textos, figuras e placas devem ter acabamento 
fosco (evitar material brilhante ou reflexivo); 
- Cuidado para que a iluminação não prejudique a 
compreensão da informação; 
- Escrita ampliada recomendada: fonte em tamanho 
16; combinação de letras maiúsculas e minúsculas 
(exceto quando destinadas à percepção tátil); letras 
sem serifa – evitando-se fontes itálicas, recortadas, 
manuscritas, com sombras, com aparência 
tridimensional ou distorcidas. 

- Entrevistas 
Especialistas; 
- Entrevistas Público-
Alvo; 
- Passeios 
Acompanhados; 
- Grupos Focais; 
- Observações 
Participantes. 

- Escrita na horizontal; 
- Altura adequada para leitura confortável: 
estar em conformidade com cones visuais 
não é suficiente para pessoas com baixa 
visão; 
- Deve permitir a aproximação para 
leitura; 
- Boa iluminação e sem sombreamento; 
- Escrita Ampliada obrigatória: sempre em 
locais de destaque; cores contrastantes; 
fonte arial ou verdana; tamanho mínimo 
24; 
- Sinalização geral padronizada, com 
cores específicas para diferentes setores 
do parque ou tipos de informações. 
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(continuação) 

Exigências e Recomendações 
(NBR 9050:2004) 

Instrumentos 
Utilizados  

Sugestões para Acréscimos à 
Norma 

Ite
m

 5
.6

 
Si

na
liz

aç
ão

 T
át

il 

- Informações em Braille posicionadas abaixo dos 
caracteres ou figuras em relevo; 
- Inserção de figuras, textos e pictogramas em 
relevo, associadas aos textos em Braille. 

- Entrevistas 
Especialistas; 
- Entrevistas Público-
Alvo; 
- Passeios 
Acompanhados; 
- Grupos Focais; 
- Observações 
Participantes. 

- Organizar textos em Braille para que 
sejam curtos, estejam bem localizado e 
tenham sua localização informada; 
 

Ite
m

 5
.1

4 
Si

na
liz

aç
ão

 T
át

il 
no

 P
is

o - Alerta - para sinalizar situações que envolvam risco 
de segurança tais como: obstáculos suspensos entre 
60cm e 2,10m de altura do piso / rampas para 
rebaixamento de piso / início e término de escadas e 
rampas / junto aos desníveis. 
- Direcional: espaços amplos / na ausência ou 
interrupção da guia de balizamento; 
- Cor sempre contrastante com a pavimentação 
geral. 

- Entrevistas 
Especialistas; 
- Entrevistas Público-
Alvo; 
- Passeios 
Acompanhados; 
- Grupos Focais. 

- Piso tátil direcional e de alerta em todo o 
parque: direcional no centro do caminho 
principal até principais atrações (desvios 
para ambientes / interior deles levando 
até algumas mesas de piquenique e 
jogos, ou qualquer mobiliário disperso 
pelo ambiente); 
- Mínimo de caminhos, bifurcações, 
ramificações e cruzamentos possível; 
- Ladeado por piso antitrepidante em 
boas condições de conservação; 
- Sugestões: novos códigos para escadas 
e rampas; cores diversas e contrastantes 
para os diferentes tipos; curvas e 
diagonais; 
- Melhor planejamento e instalação; 
- Constante atualização dos trajetos; 
manutenção dos pisos. 

Ite
m

 5
.1

3 
Si

na
liz

aç
ão

 v
is

ua
l 

de
 d

eg
ra

us
 

- Sinalização visual na borda do piso: cor 
contrastante com a do acabamento e comprimento 
mínimo de 20cm. 
 

- Passeios 
Acompanhados 

 

Ite
m

 6
.6

 
D
eg

ra
us

 e
 e

sc
ad

as
 fi

xa
s 

em
 ro

ta
s 

ac
es

sí
ve

is
 

- Não devem ser utilizados espelhos vazados; 
quando for usado becel ou espelho inclinado, a 
projeção da aresta pode avançar no máximo 1,5cm 
sobre o piso abaixo. 
 

- Passeios 
Acompanhados 

- Pequenas rampas e desníveis sempre 
com piso contrastante com a 
pavimentação geral. 

Ite
m

 6
.7

 
C
or

rim
ão

s 
e 

gu
ar

da
co

rp
os

 - Escadas que não forem ladeadas por paredes 
laterais devem dispor de guardacorpo associado ao 
corrimão; 
- Corrimãos e guardacorpos: material rígido / 
firmemente fixados / oferecer condições seguras de 
utilização. 
- Corrimãos devem ser instalados em ambos os 
lados dos degraus isolados e escadas fixas; devem 
prolongar-se pelo menos 30cm antes do início e 
após o término da escada (sem interferir em áreas 
de circulação ou prejudicar a vazão). 

- Passeios 
Acompanhados 
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(conclusão) 

Exigências e Recomendações 
(NBR 9050:2004) 

Instrumentos 
Utilizados  

Sugestões para Acréscimos à 
Norma 

Ite
m

 6
.1

0 
C
irc

ul
aç

ão
 E

xt
er

na
 

- Calçadas, passeios e vias exclusivas de pedestres 
devem ter altura livre mínima de 2,10m - obstáculos 
aéreos como marquises, faixas e placas de 
identificação, toldos, luminosos e vegetação devem 
se localizar a uma altura superior a 2,10m; 
- Completamente desobstruídas e isentas de 
interferências: vegetação, mobiliário urbano, 
equipamentos de infraestrutura urbana, orlas de 
árvores e jardineiras, ou qualquer outro obstáculo 
que reduza a largura da faixa livre. 

- Entrevistas 
Especialistas; 
- Entrevistas Público-
Alvo; 
- Passeios 
Acompanhados. 

 

Ite
m

 6
.1

 
C
irc

ul
aç

ão
 –

 C
on

di
çõ

es
 

G
er

ai
s 

- Superfície regular, firme, estável, antiderrapante e 
antitrepidante; 
- Desníveis de qualquer natureza devem ser 
evitados; 
- Grelhas e juntas de dilatação preferencialmente 
fora do fluxo de circulação: instaladas 
transversalmente, com vãos máximos de 15mm no 
sentido transversal ao movimento; 
- Tampas de caixas de inspeção: niveladas com o 
piso / firmes, estáveis e antiderrapantes. 

- Entrevistas 
Especialistas; 
- Entrevistas Público-
Alvo; 
- Passeios 
Acompanhados. 

- Sem buracos, falhas e rachaduras; 
- Preferência: asfalto / cimentado / blocos 
intertravados invertidos. 

5.
4 

Sí
m

bo
lo

s 

- Sanitários sinalizados com símbolo internacional de 
sanitário, de acordo com cada situação: feminino; 
masculino; familiar; acessível 

- Passeios 
Acompanhados. 

- Indicação da edificação por cor de 
destaque; 
- Sinalização adequada com cores 
diferentes para masculino e feminino; 
- Tendo informações visuais e táteis 
(Braille e relevo), seguindo as 
recomendações para sinalização acima 
citadas. 

Ite
m

 9
.1

0 
Ve

ge
ta

çã
o 

- Ramos pendentes, plantas entouceiradas, galhos 
de arbustos e de árvores não devem interferir na 
faixa livre de circulação; 
- Muretas, orlas, grades ou desníveis no entorno da 
vegetação não devem interferir na faixa livre de 
circulação; 
- Não são recomendadas plantas dotadas de 
espinhos; produtoras de substâncias tóxicas; 
invasivas com manutenção constante; que 
desprendam muitas folhas, flores, frutos ou 
substâncias que tornem o piso escorregadio; cujas 
raízes podem danificar o pavimento. 

- Passeios 
Acompanhados. 

- Vegetação dotada de espinhos devem 
ser abolidas dos parques pois causam 
riscos para todos os visitantes. 

Ite
m

 8
.5

.3
 

Pa
rq

ue
s,

 p
ra

ça
s 

e 
lo

ca
is

 tu
rís

tic
os

 

- Sempre que parques admitirem pavimentação, 
mobiliário ou equipamentos ou montados, estes 
devem ser acessíveis. 

- Entrevistas 
Especialistas; 
- Entrevistas Público-
Alvo; 
- Passeios 
Acompanhados; 
- Grupos Focais; 
- Observações 
Participantes 

 

Quadro 10 – Relação das recomendações relativas à acessibilidade dos parques para as pessoas com deficiência visual 
com a NBR 9050:2004. 

Já no Quadro 11, apresentam-se as recomendações adicionais, resultantes desta pesquisa, que se 

somadas às exigências e recomendações citadas no quadro anterior, aumentariam a possibilidade de 

adequação do ambiente físico, proporcionando a acessibilidade às pessoas com deficiência visual em 
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espaços públicos abertos como os parques. Neste quadro estão dispostas as recomendações 

consideradas medidas de projeto, sendo indicados os instrumentos metodológicos responsáveis por tal 

consideração. 

RECOMENDAÇÕES ADICIONAIS  

Recomendações resultantes da Pesquisa Instrumentos Utilizados  

Mapas táteis / Maquetes táteis 
- Simplificação dos mapas: dimensão do parque, principais atividades e bons pontos de 
referência; 
- Informações em Braille e ampliado com relevo, além de opção sonora; 
- Bem localizado; local de fácil acesso; acessível; informado aos visitantes. 

- Entrevistas Especialistas; 
- Entrevistas Público-Alvo; 
- Passeios Acompanhados; 
- Grupos Focais. 

Totens nas entradas dos espaços com informações visuais, táteis e sonoras 
- Passeios Acompanhados; 
- Grupos Focais. 

Áudio-guias com GPS / Audiodescrição 

- Entrevistas Especialistas; 
- Entrevistas Público-Alvo; 
- Grupos Focais; 
- Observações Participantes. 

Terminais informativos / Base de informações 
- Necessidades básicas do visitante: lanchonete; sanitários; monitores; mapa visual e tátil. 

- Entrevistas Especialistas; 
- Entrevistas Público-Alvo. 

Balizadores concretos / Guias / Linhas-guias 
- Meio-fio; sarjeta; mureta; valeta – contínuo e confiável. 

- Entrevistas Especialistas; 
- Entrevistas Público-Alvo; 
- Grupos Focais. 

Separação física de locais destinados aos ciclistas, skatistas e patinadores 

- Entrevistas Especialistas; 
- Entrevistas Público-Alvo; 
- Passeios Acompanhados; 
- Grupos Focais; 
- Observações Participantes. 

Mobiliário 
- Fixo, contrastante com piso e paisagem ao fundo; 
- Caso haja piso tátil direcional no centro, podem permanecer ao longo do caminho. 

- Entrevistas Especialistas; 
- Entrevistas Público-Alvo; 
- Passeios Acompanhados. 

Parquinho infantil 
- Sinalizar obstáculos;  
- Instalar brinquedos sensoriais. 

- Entrevistas Especialistas; 
- Passeios Acompanhados. 

Estações de ginástica: 
- Aparelhos sinalizados;  
- Orientação de utilização em Braille e ampliado. 

- Passeios Acompanhados; 
- Observações Participantes. 

Atividades acessíveis em geral – esportes / brinquedos. 
- Entrevistas Especialistas; 
- Entrevistas Público-Alvo. 

Boas referências e pistas 
- Sons/ ruídos/ reverberações/ texturas/ cheiros/ temperatura/ vultos/ claridade/ elementos 
concretos e fixos/ pisos táteis/ aclives e declives/ informações sonoras, táteis, olfativas, visuais, 
térmicas e báricas; 
- Árvores grandes/ torres/ edifícios grandes ou coloridos – únicos, diversos dos demais. 

- Entrevistas Especialistas; 
- Entrevistas Público-Alvo; 
- Passeios Acompanhados. 

Inserção de elementos que possam ser tocados e cheirados 
(Para concretizar experiências) 

- Entrevistas Especialistas; 
- Passeios Acompanhados; 
- Observações Participantes. 

Iluminação adequada  
- Sem sombreamentos sobre mobiliários ou placas 
- Artificial: fluorescente atende uma maior gama de pessoas com deficiência visual. 

- Entrevistas Especialistas; 
- Entrevistas Público-Alvo; 
- Passeios Acompanhados. 

Instalação de Guarda-volumes 
- Visto que carregam consigo mochila ou bolsa e necessitam de local para guarda-los com 
segurança e poderem realizarem as atividades que desejam nos parques sem preocupação. 

- Grupos Focais; 
- Observações Participantes. 

Quadro 11 – Recomendações relativas à acessibilidade dos parques para as pessoas com deficiência visual. 
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É importante mencionar que, como dito anteriormente, as normas técnicas de piso tátil, mapas táteis e 

audiodescrição estão sendo elaboradas, destacando-se a importância de tais normas e a necessidade 

de considerar as recomendações acima descritas em sua elaboração. 

Analisando o conjunto de normas de acessibilidade atual, verifica-se que não é dada a devida importância 

aos parques, pois pouco se fala sobre estes espaços, e existem inúmeras aberturas para interpretações 

dúbias. Não se acredita ser necessário elaborar normas específicas para parques, mas as normas 

existentes e futuras precisam aborda-los de maneira significativa, reservando um item específico para 

estes espaços e ditando exigências claras e objetivas, de acordo com as recomendações dos dois 

quadros apresentados acima. 

Além das medidas de projeto, existem as medidas de uso, manutenção e gestão dos parques, que não 

cabem à arquitetura, mas devem ser mencionadas, visto que foram constatadas nessa pesquisa. Nas 

entrevistas com especialistas e pessoas com deficiência visual, nos passeios acompanhados e nos 

grupos focais verificou-se a necessidade de haver um treinamento de funcionários para lidar com a 

diversidade de público que recebem, bem como a contratação de monitores que possam apresentar e 

descrever o parque para as pessoas com deficiência visual, auxiliando quem mais necessitar, estando 

uniformizados com cores de destaque na paisagem. O serviço de acompanhamento poderia ser 

agendado previamente, e esses funcionários poderiam guiar as pessoas com deficiência visual por locais 

que ofereçam riscos, como bosques ou margens de lagos. Além dessa medida de gestão, os 

especialistas destacaram nas entrevistas a necessidade de se realizar uma manutenção adequada e 

constante em todo o parque. A familiarização com o local também foi considerada pelos especialistas, 

entrevistados com deficiência visual e participantes dos passeios acompanhados como essencial para 

um deslocamento autônomo e independente nos parques.  

Esta pesquisa constatou que, consideradas as exigências e recomendações acima citadas, é possível 

que uma pessoa com deficiência visual vá ao parque sozinha e percorra-o, mesmo que não seja 

familiarizada com o espaço. O que não elimina a necessidade de um conhecimento prévio do espaço, 

seja por descrição, maquetes e mapas táteis, ou pela combinação de ambos. 

É necessário ainda destacar algumas características essenciais para tornar o ambiente agradável para 

a pessoa com deficiência visual, questão importante em espaços de lazer e que deve ser considerada 

nos projetos. São elas: 

� Ambiente harmonioso, tranquilo, organizado, de fácil orientação, e conhecido, mesmo que por 

descrição prévia ou pistas e referências que possibilitem o seu conhecimento; 
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� Presença de aromas agradáveis, temperatura amena e pouco barulho, prevalecendo sons 

ambientes compatíveis com conversas; 

� Ambientes alegres e positivos, onde as pessoas sejam receptivas e haja proximidade com a 

natureza, locais sombreados e frescos; 

� Ausência de reverberação do som, desníveis, degraus, buracos e obstáculos (principalmente 

móveis ou aéreos), cheiros desagradáveis, ruídos altos, intensos ou constantes, poluição visual 

e muitos estímulos concomitantes; 

� Ambientes confortáveis e seguros, sem risco de quedas e ferimentos. 

Outras considerações relevantes dizem respeito à insegurança provocada: a) por ambientes desertos, 

onde não há a quem recorrer para solicitar informações ou auxílio; b) pela falta de precisão das 

informações fornecidas pelos videntes, que utilizam muitas referências visuais em suas orientações; c) 

por eventos extraordinários (inesperados). 

Algumas observações merecem ser destacadas, como o fato das sub-habilidades sonoras (sombra 

sonora, reverberação, ecolocalização) não serem desenvolvidas por todas as pessoas, e o sol ou o vento 

serem referências apenas para algumas, assim como cheiros serem melhor percebidos por uns mais do 

que por outros. Além disso, os odores não são facilmente percebidos em parques, e os naturais, assim 

como os sons, podem auxiliar na orientação, mas como tudo na natureza, sofrem variações, não sendo 

muito confiáveis como referência. O mesmo ocorre com as diferenças entre locais sombreados e 

ensolarados, e características específicas de alguns caminhos, como o frescor, que variam de acordo 

com a hora do dia e as condições climáticas. 

Sons e cheiros podem ainda confundir as pessoas com deficiência visual, pois alguns são comuns e 

presentes em diversas situações, como o cheiro das plantas, som dos pássaros e de crianças, 

percebidos em toda a extensão do parque, ou ainda sons semelhantes entre si, como carrinho 

motorizado e automóvel ou bicicleta ergométrica e gangorra de parquinho infantil. Mas, utilizados da 

maneira correta, podem servir de referência para localização e orientação no parque, como, por exemplo, 

para identificação de lagos pelo som da água. 

É importante destacar que apesar de não serem tão confiáveis quanto os elementos físicos concretos e 

permanentes, os elementos naturais são essenciais, principalmente nos parques, pois permitem que o 

visitante perceba o espaço, sentindo o ambiente, e ainda fornecem condições de confirmar localizações, 

atividades, eventos, e sua localização relativa no espaço, desde que se tenha uma noção prévia do local 

por onde a pessoa com deficiência visual se desloca. 
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Os ambientes de observação e contemplação da paisagem nos parques visitados não proporcionaram 

sensações diferenciadas a nenhum dos participantes dos passeios acompanhados, porém em sua 

maioria, foram elogiados pelas experiências proporcionadas, seja pelo caminhar diferenciado, pelo 

frescor ou sensação de ar livre, ou pelo simples fato de realizar atividades que os videntes realizam. 

Atenta-se ainda para o fato da percepção ser algo pessoal e depender da situação de atenção e 

concentração da pessoa na ocasião, apresentando-se muito relativa e subjetiva. Além disso, algumas 

pessoas com deficiência visual desenvolvem maneiras próprias de conhecer e explorar o espaço. Mas, 

independente das particularidades dos indivíduos, suas habilidades ou peculiaridades, o ambiente deve 

proporcionar um maior leque possível de sensações para que consiga passar suas informações e 

características principais a cada um de seus usuários. 

Por fim, destaca-se a importância e a necessidade de consultar profissionais especializados para o 

desenvolvimento de projetos e acompanhamentos das obras de acessibilidade, visto que as normas e 

as diretrizes podem ser mal interpretadas. 

4.7.2. Procedimentos Metodológicos Utilizados 

Durante a aplicação dos instrumentos metodológicos observou-se que todos trouxeram subsídios à 

pesquisa, cada um tendo uma contribuição maior em determinada área, o que confirma a eficácia da 

aplicação de multimétodos. 

As entrevistas, os passeios acompanhados, os grupos focais e as observações participantes 

contribuíram com conhecimentos sobre percepção e cognição das pessoas com deficiência visual, bem 

como para identificação de pontos positivos e negativos dos parques no que tange à acessibilidade, 

chegando às recomendações para os mesmos. 

Somente o walkthrough apresenta função diversa, baseando-se no olhar do próprio pesquisador, que 

avalia os parques segundo seus conhecimentos técnicos anteriores às experiências dessa pesquisa. 

Mas essa ferramenta mostra-se essencial para o trabalho visto que ofereceu um melhor conhecimento 

dos parques a serem percorridos, e possibilitou a elaboração dos roteiros para realização dos passeios 

acompanhados. 

As observações participantes também diferem-se um pouco dos demais instrumentos por não contribuir 

tanto no estudo da acessibilidade, já que os participantes encontravam-se sempre acompanhados de 

videntes e muitas vezes não empunhavam suas bengalas longas. Mas, esse instrumento trouxe 

subsídios para a avaliação da satisfação das pessoas com deficiência visual no contato com a natureza 

e na interação com os parques. 
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As entrevistas com especialistas surgiram como um complemento à revisão teórica, apresentando-se 

como o único instrumento a tratar especificamente da cognição, abordando questões mais técnicas, 

resultantes de anos de conhecimentos teóricos e práticos, de relacionamento e convívio com pessoas 

com deficiência visual. 

Dentre os profissionais entrevistados, os que mais contribuíram foram os especialistas em Orientação e 

Mobilidade e o fisioterapeuta, no que tange à percepção espacial, o deslocamento, orientação e 

localização do público-alvo, mas psicólogos, pedagogos, ortoptistas, terapeuta ocupacional e assistente 

social trouxeram contribuições significativas, principalmente no que diz respeito ao comportamento e às 

questões cognitivas. Apenas o médico oftalmologista não acrescentou muito à pesquisa, visto que 

trabalha com questões estritamente ligadas ao funcionamento do globo ocular. 

Visando obter a maior variedade possível de especialistas discorrendo sobre as mesmas questões, 

optou-se pela utilização de um único roteiro de entrevista, mas não se obteve o resultado esperado, visto 

que os profissionais sabiam que seus colegas de trabalho também responderiam às questões e 

preferiram deixar aquelas mais ligadas à orientação e mobilidade para os especialistas da área. Além 

disso, algumas das questões não diziam respeito às áreas específicas como oftalmologia e fisioterapia, 

e o pesquisador preferiu deixar os especialistas livres para ler todas as questões e responder o que 

achassem conveniente, discorrendo sobre os assuntos abordados na pesquisa de uma maneira geral.  

Uma falha na redação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido entregue aos especialistas 

precisou ser reparada posteriormente pelo pesquisador. Constava a informação de que a identidade do 

entrevistado seria mantida em sigilo, porém para que os dados apresentem-se confiáveis, os dados 

sejam validados e respeitados, foi necessário identifica-los, citando seus nomes e suas especialidades. 

Desta forma, no momento da redação da análise das entrevistas foram enviados e-mails para os 

entrevistados solicitando autorização para divulgação de seus nomes, e apresentando-lhes os trechos 

de suas entrevistas que seriam citados para que aprovassem a divulgação. Com todas as autorizações 

concedidas utilizou-se seus nomes, especialidades, e os trechos de suas entrevistas na dissertação, 

destacando-se que muitos condicionaram a autorização à correção da linguagem coloquial de suas falas, 

corrigindo os trechos em questão sem que o conteúdo fosse alterado e enviando-os ao pesquisador. 

Algo semelhante ocorreu nos passeios acompanhados, onde foram entregues dois documentos para os 

participantes, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e o Termo de Autorização de Uso de 

Imagem e Depoimentos, mas um contradizia o outro. Enquanto o primeiro afirmava que os dados do 

participante seriam mantidos em sigilo, o segundo autorizava a realização de fotografias e obtenção de 

depoimentos, liberando a utilização dos mesmos para fins acadêmicos. Como o equívoco foi percebido 

no momento da redação dos resultados optou-se por contatar os participantes por e-mail e telefone 
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informando do ocorrido e solicitando que o primeiro Termo fosse desconsiderado. Solicitação aceita, os 

participantes autorizaram a divulgação de seus depoimentos e fotografias, bem como sua identificação. 

Em pesquisas posteriores, recomenda-se maior atenção na redação dos termos, principalmente na 

compatibilidade entre documentos entregues aos participantes da pesquisa, visando a preservação e o 

respeito às questões éticas.  

Uma outra observação referente aos termos merece ser destacada, pois o pesquisador disponibilizou 

aos participantes e entrevistados opções em escrita ampliada e Braille, mas verificou-se na pesquisa que 

não são todas as pessoas cegas que conhecem o Braille, e ainda podem haver pessoas com baixa visão 

que não foram alfabetizadas, além da leitura em Braille ou escrita ampliada ser lenta, e tomar muito 

tempo. Desta forma, sugere-se que em pesquisas posteriores seja gravada a leitura do termo de 

consentimento com a autorização verbal do participante ou entrevistado, como forma alternativa de 

registro do consentimento. 

As entrevistas com pessoas com deficiência visual foram essenciais para a pesquisa, e sua organização 

em duas partes (a primeira em forma de questionário aberto e a segunda, entrevista aberta) apresentou-

se muito eficiente pois, apesar de grande não foi cansativa, possibilitando a obtenção de respostas a 

todas as perguntas formuladas pelo pesquisador. Como o objetivo da pesquisa não era quantitativo, a 

primeira parte serviu apenas para obter respostas mais objetivas em relação à orientação e localização 

das pessoas com deficiência visual, bem como sua percepção espacial. 

Outro instrumento fundamental para a pesquisa foi o grupo focal que serviu para aumentar a gama de 

entrevistados, além de possibilitar que fossem exploradas algumas das questões levantadas nas 

entrevistas individuais. Estimulando a discussão e o diálogo entre os participantes, essa ferramenta os 

faz refletir, surgindo novas opiniões e ideias, mais embasadas, que serviram para reforçar e confirmar 

muitas das respostas individuais. 

Os passeios acompanhados tiveram que ser adaptados para ser empregados nesta pesquisa, visto que 

os participantes selecionados demonstraram certa insegurança em percorrer parques sem um guia 

vidente, mesmo em locais conhecidos. O percurso teve, então, que ser previamente definido pelo 

pesquisador e, no momento do passeio, o participante foi guiado com informações verbais de localização, 

assim como da rota a seguir e das atividades a serem realizadas. Dessa forma, as características 

originais desse instrumento foram alteradas – realizar uma rota familiar, por um local conhecido, onde o 

participante não deve ser guiado, conduzido ou auxiliado. 

Dentre os instrumentos aplicados, o passeio acompanhado foi a ferramenta que mais trouxe subsídios 

para a pesquisa, possibilitando ao pesquisador perceber dificuldades ou facilidades de deslocamento 



 400 ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: UMA ANÁLISE DE PARQUES URBANOS 

que nem mesmo os participantes sabiam ou descreviam nas entrevistas. Foram observadas diferenças 

entre o que foi falado nas entrevistas e o que ocorreu de fato nos passeios aos parques, como em relação 

à identificação de escadas, unanimidade nas entrevistas individuais, mas que não foi facilmente 

identificada pelos participantes dos passeios acompanhados; ou em relação à circulação do ar e o vento, 

que foram indicados como auxiliadores na orientação, mas que não o foram nos parques; ou ainda em 

relação aos mapas táteis, que em entrevista afirmaram ser necessária uma familiarização prévia do 

ambiente, mas na prática funcionou bem mesmo sendo uma primeira visita ao parque.  



CONSIDERAÇÕES FINAIS

5
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa ressaltou a importância dos parques como espaços de lazer para pessoas com deficiência 

visual e a atual falta de acessibilidade destes espaços. Normas e regulamentações são ignoradas e 

muitos dos parques paulistanos classificam-se como acessíveis por oferecerem, pontualmente, 

sanitários e entradas acessíveis, vagas de automóveis reservadas para pessoas com deficiência, e 

serem planos ou possuírem rampas que possibilitam o acesso de pessoas com cadeiras de rodas aos 

espaços. Mas a acessibilidade deve ser pensada de forma mais ampla. 

O único parque brasileiro acessível identificado nessa pesquisa, Parque da Água Vermelha, em 

Sorocaba-SP, apresenta-se de acordo com a NBR 9050:2004 e inclusive vai além da norma, 

contemplando ações como a instalação de mapas táteis, informações em relevo e jardim sensorial, mas 

ainda não é o suficiente para garantir que uma pessoa com deficiência visual se oriente, localize e 

perceba o espaço por completo. As questões perceptivas e cognitivas devem ser melhor exploradas, e 

o wayfinding deve ser considerado, fornecendo o máximo de informações e sugestões de orientação 

pelo próprio ambiente - espaços organizados e categorizados, com separação por atividades, sistemas 

de circulação claros e objetivos, elementos referenciais, sem poluição visual e sonora, e bem sinalizados. 

A partir daí basta oferecer referências e elementos espaciais perceptíveis também pelas pessoas com 

deficiência visual, bem como sinalização em todos os formatos para alcançar a maior gama possível dos 

visitantes dos parques. 

As pessoas com deficiência visual demonstraram, nesse trabalho, gostar de frequentar parques e faze-

lo em busca de liberdade, de um maior contato com a natureza, procurando se distrair, divertir, 

descansar, passear ou praticar atividades como caminhada, corrida e exercícios físicos. Consideram um 

local ideal para encontrar amigos, e uma possibilidade de interação com a sociedade de forma gratuita 

e democrática. 

Mas, infelizmente, não é o que ocorre na realidade, pois a maioria dos participantes dessa pesquisa não 

os frequenta por iniciativa própria, fazendo-o somente quando alguma instituição de apoio à pessoa com 

deficiência visual organiza algum evento ou atividade no parque. Visto que, em geral, as pessoas cegas 

e com baixa visão demonstraram ter grande autonomia e independência para se deslocarem pela cidade, 

não teriam dificuldade alguma em chegar aos parques, estando o problema no próprio parque, onde 

necessitam estar acompanhados de pessoas videntes para se deslocarem com segurança. 

Como o leque de atividades disponíveis para o lazer, entretenimento e interação com a sociedade da 

pessoa com deficiência visual é menor, o parque torna-se uma alternativa fundamental. Se o parque é 



 404 ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: UMA ANÁLISE DE PARQUES URBANOS 

acessível, o lazer será garantido a todas as pessoas, inclusive àquelas cegas e com baixa visão, que 

expressam, neste trabalho, seu desejo de frequentar parques sem medo, receio ou insegurança, 

afirmando que parques acessíveis motivariam as pessoas com deficiência visual a frequenta-los. 

É gritante a falta de respeito e preocupação com a acessibilidade, bem como a falta de conscientização 

e atenção da população para com as pessoas com deficiência visual. Infelizmente, muito se fala 

atualmente em acessibilidade mas quase sempre somente as pessoas em cadeiras de rodas são 

consideradas. Não há muita informação sobre as necessidades das pessoas cegas ou com baixa visão, 

muito menos sobre como é realizado seu deslocamento, e dessa forma há muito desrespeito por parte 

da sociedade, que ocupa pisos táteis e guias laterais, sem ter noção da importância desses elementos 

no deslocamento deles, além de não se atentarem para as bengalas longas, muitas vezes chutando-as 

e entortando-as por pressa ou desatenção. 

Esta pesquisa demonstrou que é necessário tornar todo o parque acessível para as pessoas com 

deficiência visual, assim como seu entorno, pois eles desejam chegar ao parque e percorre-lo, com 

autonomia e independência, para assim poderem levar seus filhos ao parquinho infantil, fazer um 

piquenique com outras pessoas com deficiência visual, namorar embaixo de uma árvore, ou 

simplesmente realizar uma caminhada sem precisar convencer alguém a acompanha-lo. É claro que 

existem ponderações a serem feitas e limites de segurança devem ser observados, pois alguns locais 

como bosques e margens de lagos não oferecem segurança às pessoas com deficiência visual, sozinhas. 

Mas, para casos como estes, sugere-se que monitores os auxiliem, visto que os passeios acompanhados 

mostraram o interesse das pessoas com deficiência visual por estes ambientes mais naturais.  

Em relação aos limites de orientabilidade, não se vê a necessidade de se limitar a acessibilidade de um 

parque por sua dimensão, pois se acredita que mapas táteis espalhados por toda sua extensão, em 

conjunto com pisos táteis, audiodescrição ou audioguias, e referências concretas e naturais, junto à 

outras recomendações dispostas neste trabalho podem perfeitamente orientar as pessoas com 

deficiência visual. Dessa forma, afirma-se que, apesar de serem ambientes muito amplos, é possível 

tornar um parque acessível para esse público-alvo, desde que sejam lançadas as normas de pisos táteis, 

representações táteis e audiodescrição, e que elas, junto à revisão da NBR 9050 contemplem os parques 

de maneira mais específica. Além disso, as normas técnicas de comunicação e sinalização precisam ser 

respeitadas, e devem ser consideradas as recomendações descritas no item 4.7.1 desta dissertação. 

O presente trabalho discute a acessibilidade dos parques para um grupo específico de pessoas, 

desejando que sejam realizados estudos semelhantes com pessoas em cadeira de rodas, de baixa 

estatura, pessoas surdas, obesas ou idosas, para que esses trabalhos possam ser unidos e se chegue 

ao parque realmente acessível, nos moldes dos preceitos ditados pelo Desenho Universal. Somente 
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dessa forma seria possível um espaço público ideal, que não segrega, sendo democrático e permitindo 

sua utilização por todas as pessoas, sem distinção. 

Pensava-se, incialmente, em chegar às diretrizes para parques acessíveis às pessoas com deficiência 

visual, o que não foi possível devido ao prazo de realização deste mestrado. Dessa forma, recomenda-

se que um futuro estudo dê prosseguimento a este, buscando determinar diretrizes específicas para 

acessibilidade de parques urbanos para as pessoas com deficiência visual. Partindo da base de dados 

e análises do presente trabalho seria possível realizar experimentos junto às pessoas com deficiência 

visual para saber o que realmente é importante para sua orientação e deslocamento no espaço, 

identificando falhas e acertos nas recomendações fornecidas nesta pesquisa. 
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APÊNDICE A - ROTEIRO DA ENTREVISTA REALIZADA COM A ARQUITETA SILVANA CAMBIAGHI 

 

Entrevistadora: Virginia Magliano Queiroz                             

Orientadora: Profa. Dra. Rosaria Ono  

I - Dados pessoais do entrevistado 

Nome:  

Contato (e-mail): 

Formação acadêmica:  

Cargo na CPA: 

Atividades desenvolvidas: 

II – Acessibilidade em Parques 

01) Qual a posição/ expectativa/ objetivo da CPA quanto à acessibilidade dos parques? 

- Permitir autonomia ou possibilitar o passeio acompanhado? 

- Rota acessível ou tornar todo o parque acessível? 

- Permitir que a pessoa com deficiência chegue sozinha ou percorra o parque sozinha? 

02) Há diferença entre a política de acessibilidade para parques existentes e parques novos? Os novos estão 

nascendo acessíveis? 

03) A CPA regulamenta os parques administrados pela SMA e pela SVMA? 

04) Quais são as recomendações da CPA quanto à acessibilidade dos parques? 

05) Há alguma proposta ou projeto de acessibilidade, que tenha passado pela CPA, para os parques Villa-

Lobos, Ibirapuera, Aclimação e da Água Branca? 

 

MUITO OBRIGADA! 
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APÊNDICE B - ROTEIRO DAS ENTREVISTAS COM ESPECIALISTAS 
 

Entrevistadora: Virginia Magliano Queiroz                               Orientadora: Profa. Dra. Rosaria Ono  

Data: ___/___/______      Local: __________________________ 

Horário de início: _______________   Horário de término: _______________ 

Esclarecimentos aos entrevistados: 

- Realiza-se esta entrevista com objetivo de entender as diferenciações cognitivas e perceptivas das pessoas 
com deficiência visual em relação ao ambiente; 

- Suas respostas serão de grande importância para o desenvolvimento da pesquisa. 

I - Dados pessoais do entrevistado 

Nome:  

Contato (e-mail): 

Formação acadêmica: 

Tempo de formação:  

Pós-graduação / Especialização / Cursos: 

Atividades Atuais / Tipos de Trabalhos Desenvolvidos:  

Tempo de trabalho específico com pessoas com deficiência visual? 

II – Percepção / Cognição - GERAL 

A priori, define-se: 

Percepção: “conjunto de processos psicológicos pelos quais as pessoas reconhecem, organizam, 

sintetizam e fornecem significação (no cérebro) às sensações recebidas dos estímulos ambientais (nos órgãos 

dos sentidos)” (Stenberg, 2000 apud BUSTOS et al, 2004). 

Sistemas perceptivos: visão; audição; sistema háptico/ tato ativo; cinestesia/ propriocepção; memória 

muscular; sentido vestibular ou labiríntico; olfato/ paladar. 

Cognição: Segundo Lima (2005) é um conjunto de atividades e processos pelos quais um indivíduo 

adquire informação e desenvolve conhecimentos.   São “mecanismos mentais que agem sobre a informação 

sensorial, buscando a sua interpretação, classificação e organização”. (LIMA, 2005). Considera, portanto, a 

informação captada do meio pelos sentidos – percepção – e o que se tem registrado na memória.  

Elementos cognitivos: percepção; memória; pensamento; raciocínio; compreensão; aprendizagem; 

planejamento; monitoramento; juízo; imaginação; tomada de decisão; resposta motora; solução de problemas; 

discurso; linguagem; categorização; codificação; decodificação. 
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BUSTOS, Carolina; FEDRIZZI, Beatriz; GUIMARÃES, Lia Buarque de Macedo. A percepção dos Deficientes 

Visuais: Cores x Texturas.I Conferênca Latino-Americana de Construção Sustentável. X Encontro Nacional de 

Tecnologia do Ambiente Construído. São Paulo: julho 2004. 

LIMA, Sergio Luis dos Santos. Introdução à Cognição. Maio de 2005. Disponível em: 

<http://www.slideshare.net/sergiolima/ introduo-a-cognio>. Acesso em: 12 de setembro de 2012. 

01) Você concorda com essas definições? Em sua área de atuação (psicologia/ educação/ terapia ocupacional/ 

etc.) como são definidas a percepção e a cognição? 

02) Quais são os elementos sensoriais utilizados pela pessoa com deficiência visual?  

03) A única alteração na percepção da pessoa com deficiência visual é a ausência da visão?  

04) Essa privação sensorial resulta em alguma mudança comportamental ou funcional na cognição dessas 

pessoas? Quais são as diferenciações na utilização dos elementos de cognição?  

III – Percepção / Cognição - ESPACIAL 

05) Quais os elementos de cognição mais significativos ou mais desenvolvidos pela pessoa com deficiência 

visual na leitura do espaço? 

06) Como é a percepção espacial dessas pessoas? Baseia-se em que referencial?   

07) Quais fatores externos, do ambiente, influenciam na percepção das pessoas com deficiência visual?  

08) Como percebem e qualificam o espaço? O que consideram um espaço agradável, confortável? 

09) Quais elementos utilizam para se orientar e localizar no espaço? 

10) Como explorar a percepção e a cognição na leitura do espaço? Como o ambiente pode estimular essa 

percepção?  

IV – Percepção / Cognição – PARQUES 

11) Tratando-se de espaços abertos, como parques, existem diferenças na percepção e cognição dessas 

pessoas? Quais? 

12) Como você avalia os métodos e elementos atualmente utilizados e projetados para parques? Concorda 

com as especificações das normas vigentes para estes espaços? 

14) Conhece algum exemplo positivo de parque acessível para pessoas com deficiência visual? Qual? 

15) Em sua opinião, o que poderia ser feito para melhorar a independência e autonomia na mobilidade das 

pessoas com deficiência visual em parques? 
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V – Definindo o público-alvo da 2ª etapa da pesquisa 

16) A percepção e a cognição são diferentes para cegos congênitos e pessoas com cegueira adquirida? Quais 

são as diferenças mais significativas? 

17) O desenvolvimento perceptivo e cognitivo da pessoa com deficiência visual é estimulado pela instituição 

de auxílio visando a autonomia? Suas habilidades de orientação e mobilidade são melhoradas? 

18) Quais as diferenças na percepção das pessoas que recebem auxílio de alguma instituição especializada? 

 

MUITO OBRIGADA! 
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APÊNDICE C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO ENTREGUE AOS 

ESPECIALISTAS 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 

 

Título da Pesquisa: “Acessibilidade para Pessoas com Deficiência Visual em Parques” 

 
Pesquisadoras:  

Virginia Magliano Queiroz  

Mestranda 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
Universidade de São Paulo 
e-mail: 
Tel.: 

Profa. Dra. Rosaria Ono  

Professora Livre-Docente 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
Universidade de São Paulo 
e-mail:  
Tel.:  

 

 
Informações aos participantes:  

A pesquisa propõe avaliar a eficácia da acessibilidade implantada em parques para as pessoas com 

deficiência visual, analisando a sua relação com estes espaços livres públicos. A partir de uma revisão 

bibliográfica aprofundada acerca do tema, atentando para as normas e legislações vigentes; de entrevistas 

com especialistas de outras áreas do conhecimento, como psicólogos, educadores e terapeutas ocupacionais; 

e da contribuição de pessoas com deficiência visual por meio da aplicação de ferramentas como entrevistas e 

passeios acompanhados em alguns parques de São Paulo considerados acessíveis, pretende-se compreender 

a percepção do espaço pelo público-alvo, identificando a influência dos elementos cognitivos auxiliares dessa 

percepção. Baseando-se nestas análises e estudos, pretende-se identificar as restrições que o ambiente lhes 

proporciona, bem como a eficácia dos métodos e elementos atualmente utilizados e projetados, conhecendo-

se as limitações, habilidades e necessidades destas pessoas. A partir do entendimento de sua percepção do 

ambiente, pretende-se estabelecer parâmetros para propor adequações às formas de orientação e localização 

no espaço, permitindo às pessoas com deficiência visual serem incluídas plenamente nos espaços públicos 

em questão. 

O objetivo geral deste estudo consiste em perceber as restrições que o ambiente impõe às pessoas 

com deficiência visual, bem como conhecer suas necessidades, habilidades e limitações, compreendendo sua 

percepção do ambiente. Pretende-se verificar a eficácia das questões abordadas nas normas, bem como do 

que está de fato sendo executado nos espaços públicos. E, a partir do conhecimento adquirido, das vivências 

com as pessoas com deficiência visual, e das entrevistas com estas pessoas e com especialistas de outras 

áreas de conhecimento, propor soluções projetuais alternativas, que incluam de forma mais eficiente a 

percepção e os elementos cognitivos na orientação e localização do espaço.  
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Para participar da pesquisa (responder a entrevista), não será necessário que você estude ou 

pesquise sobre qualquer assunto, pois a pesquisa trata-se de informações referentes à sua prática e formação 

profissional.  

Você poderá obter todas as informações que quiser e poderá não participar da pesquisa ou retirar seu 

consentimento a qualquer momento, sem prejuízos. Pela sua participação no estudo, você não receberá 

qualquer valor em dinheiro e terá a garantia de que todas as despesas necessárias para a realização da 

pesquisa não serão de sua responsabilidade. Seus dados pessoais serão mantidos em sigilo.    

 Eu, ________________________________________________________________________, li o 

esclarecimento da Carta-Convite da pesquisa intitulada “Acessibilidade para Pessoas com Deficiência Visual 

em Parques” e estou ciente de que eu faço parte da pesquisa e contribuirei respondendo as questões da 

entrevista. Declaro estar ciente: a) do objetivo do projeto; b) da segurança de que não serei identificado(a) e 

de que será mantido o caráter confidencial das informações que prestarei; c) de que a participação nesta 

pesquisa não é obrigatória e que tenho liberdade de recusar a participar a qualquer momento, retirando meu 

consentimento.  

A explicação que recebi esclarece os benefícios do estudo e os riscos estarão na possibilidade de me 

sentir desconfortável ou constrangido em responder alguma(s) questão(ões), podendo, portanto, tirar dúvidas 

ou não responder a(s) pergunta(s) em caso de tal constrangimento. Eu entendi que sou livre para interromper 

minha participação a qualquer momento, sem justificar minha decisão. Sei que não terei despesas e não 

receberei dinheiro por participar do estudo. 

 

___________________________________ 

(Assinatura do entrevistado) 

 

 

 

 São Paulo, ___ de ___________ de _______. 

 

 

Grata 

Virginia Magliano Queiroz 

______________________ 
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APÊNDICE D - MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO ENTREGUE ÀS INSTITUIÇÕES PARA 

REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS COM ESPECIALISTAS EM DEFICIÊNCIA VISUAL 

 

São Paulo, 2013. 
 
 

Prezados Senhores, 

 

Venho solicitar autorização para que Virginia Magliano Queiroz, aluna de pós-graduação do 

Departamento de Tecnologia da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (USP) 

em nível de Mestrado, realize uma coleta de dados em sua instituição para uma pesquisa de caráter acadêmico 

sob minha orientação. 

A coleta de dados se dará por meio de uma entrevista semiestruturada (roteiro da entrevista em 

anexo) a ser realizada com especialistas desta instituição de áreas como psicologia, terapia ocupacional, 

serviço social e pedagogia. Seu conteúdo se refere a experiência e prática profissional destes especialistas no 

acompanhamento e desenvolvimento das pessoas com deficiência visual. Esta coleta faz parte da pesquisa 

de mestrado da referida aluna, intitulada “Acessibilidade para Pessoas com Deficiência Visual em Parques”, 

cujo objetivo é discutir e propor diretrizes para aprimoramento da acessibilidade de pessoas com deficiência 

visual em parques. 

Agradeço desde já sua atenção e nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos. 

 
 

Atenciosamente, 
 

 
 

_______________________________ 
Prof. Dra. Rosaria Ono 
Professora Livre-Docente 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
Universidade de São Paulo 

e-mail:  
tel.:  

 
 
Contato: 
Virginia Magliano Queiroz  
e-mail:  
tel.:  
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APÊNDICE E - ROTEIRO DAS ENTREVISTAS COM PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL 

 

Entrevistadora: Virginia Magliano Queiroz                                Orientadora: Profa. Dra. Rosaria Ono  

Data: ___/___/______      Local: __________________________ 

Horário de início: _______________    Horário de término: _______________ 

 

Esclarecimentos aos entrevistados: 

- Realiza-se esta entrevista com objetivo de entender as diferenciações cognitivas e perceptivas das pessoas 
com deficiência visual em relação ao ambiente; 

- Suas respostas serão de grande importância para o desenvolvimento da pesquisa. 
 

I - Dados pessoais do entrevistado 

Nome:  

Gênero:            Masc.           Fem.  

Idade:            

Local onde reside: 

Escolaridade: 

*Formação Acadêmica: 

*Ano de Formação:  

*Especialização: 

Profissão / Atividades: 

Você tem algum resíduo visual? Qual a sua acuidade visual? 

Qual a causa da sua perda visual? 

Quando deixou de enxergar? 

Recebeu auxílio de alguma instituição? Qual? Por quanto tempo? 

II – Avaliação Funcional de Orientação e Mobilidade – Questionário [  SIM  /  NÃO ]    

01) Movimenta-se e locomove-se em ambiente externo? 

Comentário: 

02) Percebe o ambiente utilizando pista:  

- visual? 
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- tátil-cinestésica? 

- auditiva? 

- olfativa? 

Comentário: 

03) Detecta sinais acústicos no ambiente externo identificando o que está perto ou longe? 

Comentário:  

04) Localiza e identifica mudança de ambiente pelo:   

 - som?     - cheiro?    - temperatura? 

Comentário: 

05) Desloca-se, utilizando: 

- pista sonora?  - reflexão do som (reverberação)?   - sombra sonora? 

Comentário: 

06) Detecta diferentes tipos de solos?  

Comentário:  

07) Detecta buracos e irregularidades no solo? 

Comentário:  

08) Detecta rebaixamento de: 

- guias?      - rampas?   - escadas? 

Comentário:  

09) Utiliza a percepção tátil-cinestésica para detectar (tato e percepção do movimento de seu corpo): 

- abertura?    - vão?    - ângulo? 

Comentário: 

10) Utiliza sol/ sombra para se orientar e deslocar? 

Comentário: 

11) Reconhece mudança de temperatura térmica com o corpo? 

Comentário:  

12) Orienta-se utilizando a percepção vestibular? (equilíbrio / balanço / sensação de movimento e aceleração) 

Comentário: 
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13) Orienta-se pela posição do Sol? 

Comentário:  

14) Orienta-se utilizando os pontos cardeais? 

Comentário:  

15) Utiliza como pontos de referência:  

- posição? 

- direção? 

- comprimento? 

- tamanho? 

Comentário:  

16) Orienta-se utilizando maquetes e mapas em relevo? 

Comentário:  

17) Domina técnicas de utilização da bengala? E o Braille? 

Comentário:  

III – Percepção Espacial 

01) O que você utiliza para se orientar / localizar em um lugar? (Pistas / Referências) 

02) O que faz você se sentir bem em um lugar? O que te faz gostar de um lugar?  

(Querer ficar mais tempo neste lugar) 

03) O que te deixa inseguro(a) no deslocamento? 

04) O que considera a maior barreira para seu acesso a um determinado local? 

05) O que acha dos pisos táteis existentes? Utiliza-os para se orientar? Alguma sugestão quanto a sua 

instalação? Acredita que funcionaria em parques? 

IV – Percepção – PARQUES 

06) Você gosta de ir à parques? Por quê? 

07) Quais parques você conhece? Em quais já esteve? 

08) Costuma frequentar qual(is) parque(s)?  

09) Qual parque você mais gosta? Por quê? 
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10) Costuma ir sozinho ou acompanhado? De quem? Amigos, companheiro(a), familiares? 

11) Como você chega até este(s) parque(s)? Carro, metrô, ônibus, caminhando? Tem ou teria dificuldades em 

chegar sozinho? 

12) O que você gosta de fazer no parque? Vai ao parque em busca de quais atividades? 

13) Já foi em algum parque em que se sentiu perdido e/ou precisou de ajuda? Qual parque? O que contribuiu 

para sua desorientação? Fale sobre essa experiência. 

14) O que você gostaria que um parque tivesse? 

15) Algum comentário final ou sugestão para a pesquisa? 

 

MUITO OBRIGADA! 
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APÊNDICE F - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO ENTREGUE ÁS PESSOAS 

COM DEFICIÊNCIA VISUAL 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 

 

Título da Pesquisa: “Acessibilidade para Pessoas com Deficiência Visual em Parques” 

 
Pesquisadoras:  

Virginia Magliano Queiroz  

Mestranda 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
Universidade de São Paulo 
e-mail:  
Tel.:  

Profa. Dra. Rosaria Ono  

Professora Livre-Docente 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
Universidade de São Paulo 
e-mail: 
Tel.: 

 

 

Informações aos participantes:  

A pesquisa propõe avaliar a eficácia da acessibilidade implantada em parques para as pessoas com 

deficiência visual, analisando a sua relação com estes espaços livres públicos. A partir de uma revisão 

bibliográfica aprofundada acerca do tema, atentando para as normas e legislações vigentes; de entrevistas 

com especialistas de outras áreas do conhecimento, como psicólogos, educadores e terapeutas ocupacionais; 

e da contribuição de pessoas com deficiência visual por meio da aplicação de ferramentas como entrevistas e 

passeios acompanhados em alguns parques de São Paulo considerados acessíveis, pretende-se compreender 

a percepção do espaço pelo público-alvo, identificando a influência dos elementos cognitivos auxiliares dessa 

percepção. Baseando-se nestas análises e estudos, pretende-se identificar as restrições que o ambiente lhes 

proporciona, bem como a eficácia dos métodos e elementos atualmente utilizados e projetados, conhecendo-

se as limitações, habilidades e necessidades destas pessoas. A partir do entendimento de sua percepção do 

ambiente, pretende-se estabelecer parâmetros para propor adequações às formas de orientação e localização 

no espaço, permitindo às pessoas com deficiência visual serem incluídas plenamente nos espaços públicos 

em questão. 

O objetivo geral deste estudo consiste em perceber as restrições que o ambiente impõe às pessoas 

com deficiência visual, bem como conhecer suas necessidades, habilidades e limitações, compreendendo sua 

percepção do ambiente. Pretende-se verificar a eficácia das questões abordadas nas normas, bem como do 

que está de fato sendo executado nos espaços públicos. E, a partir do conhecimento adquirido, das vivências 

com as pessoas com deficiência visual, e das entrevistas com estas pessoas e com especialistas de outras 

áreas de conhecimento, propor soluções projetuais alternativas, que incluam de forma mais eficiente a 

percepção e os elementos cognitivos na orientação e localização do espaço.  
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Para participar da pesquisa (responder a entrevista), não será necessário que você estude ou 

pesquise sobre qualquer assunto, pois a pesquisa trata de informações referentes à sua percepção espacial, 

baseando-se na sua prática e vivência em parques. 

Você poderá obter todas as informações que quiser e poderá não participar da pesquisa ou retirar seu 

consentimento a qualquer momento, sem prejuízos. Pela sua participação no estudo, você não receberá 

qualquer valor em dinheiro e terá a garantia de que todas as despesas necessárias para a realização da 

pesquisa não serão de sua responsabilidade. Seus dados pessoais serão mantidos em sigilo.    

 Eu,__________________________________________________________________________, li o 

esclarecimento da Carta-Convite da pesquisa intitulada “Acessibilidade para Pessoas com Deficiência Visual 

em Parques” e estou ciente de que eu faço parte da pesquisa e contribuirei respondendo as questões da 

entrevista. Declaro estar ciente: a) do objetivo do projeto; b) da segurança de que não serei identificado(a) e 

de que será mantido o caráter confidencial das informações que prestarei; c) de que a participação nesta 

pesquisa não é obrigatória e que tenho liberdade de recusar a participar a qualquer momento, retirando meu 

consentimento.  

A explicação que recebi esclarece os benefícios do estudo e os riscos estarão na possibilidade de me 

sentir desconfortável ou constrangido em responder alguma(s) questão(ões), podendo, portanto, tirar dúvidas 

ou não responder a(s) pergunta(s) em caso de tal constrangimento. Eu entendi que sou livre para interromper 

minha participação a qualquer momento, sem justificar minha decisão. Sei que não terei despesas e não 

receberei dinheiro por participar do estudo. 

 

___________________________________ 

(Assinatura do entrevistado) 

 

 

  

 São Paulo, ___ de ___________ de _____. 

 

 

Grata 

Virginia Magliano Queiroz 

______________________ 
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APÊNDICE G - MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO ENTREGUE ÀS INSTITUIÇÕES PARA 

REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS COM AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL 

 

São Paulo, 2013. 
 

 

Prezados Senhores, 

 

Venho solicitar autorização para que Virginia Magliano Queiroz, aluna de pós-graduação do 

Departamento de Tecnologia da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (USP) 

em nível de Mestrado, realize uma coleta de dados em sua instituição para uma pesquisa de caráter acadêmico 

sob minha orientação. 

A coleta de dados se dará por meio de uma entrevista semiestruturada (roteiro da entrevista em 

anexo) a ser realizada com funcionários desta instituição que possuam deficiência visual. Seu conteúdo se 

refere à percepção espacial dos entrevistados, baseada em relatos de suas vivências em parques. Pretende-

se obter visões críticas, perceber as facilidades e dificuldades encontradas nos espaços em questão, e 

conhecer a relação dos entrevistados com os parques da cidade. 

Esta coleta faz parte da pesquisa de mestrado da referida aluna, intitulada “Acessibilidade para 

Pessoas com Deficiência Visual em Parques”, cujo objetivo é discutir e propor diretrizes para aprimoramento 

da acessibilidade de pessoas com deficiência visual em parques. 

Agradeço desde já sua atenção e nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos. 

 
 

Atenciosamente, 
 

 
_______________________________ 

Prof. Dra. Rosaria Ono 
Professora Livre-Docente 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
Universidade de São Paulo 

e-mail:  
tel.:  

 
 
Contato: 
Virginia Magliano Queiroz  
e-mail:  
tel.: 
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APÊNDICE H - MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO ENTREGUE ÀS SECRETARIAS 

ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO PAULO PARA OBTENÇÃO DE PLANTAS DOS PARQUES 
 
 

São Paulo, 2013. 
 
 

Prezados Senhores, 

 

Venho solicitar autorização para que Virginia Magliano Queiroz, aluna de pós-graduação do 

Departamento de Tecnologia da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (USP) 

em nível de Mestrado, tenha acesso às plantas dos seguintes parques: Parque do Ibirapuera, Parque da 

Aclimação, Parque da Água Branca e Parque Villa Lobos. Trata-se de uma coleta de dados para uma pesquisa 

de caráter acadêmico sob minha orientação. 

Essas informações serão utilizadas para o planejamento e a realização de passeios acompanhados 

nas delimitações dos parques, com prévia autorização da coordenação dos mesmos. Pretende-se, com isso, 

obter visões críticas e perceber as facilidades e dificuldades encontradas pelas pessoas com deficiência visual 

nos parques da cidade de São Paulo. 

Esta coleta faz parte da pesquisa de mestrado da referida aluna, intitulada “Acessibilidade para 

Pessoas com Deficiência Visual em Parques”, cujo objetivo é discutir e propor diretrizes para aprimoramento 

da acessibilidade de pessoas com deficiência visual em parques. 

Agradeço desde já sua atenção e nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos. 

 
Atenciosamente, 

 
_______________________________ 

Prof. Dra. Rosaria Ono 
Professora Livre-Docente 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
Universidade de São Paulo 

e-mail:  
tel.:  

 
 
Contato: 
Virginia Magliano Queiroz  
e-mail:  
tel.:   
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APÊNDICE I - ROTEIRO DA ENTREVISTA REALIZADA COM A ARQUITETA BRIGITTE BAUM 

 
Entrevistadora: Virginia Magliano Queiroz                             

Orientadora: Profa. Dra. Rosaria Ono  

I - Dados pessoais do entrevistado 

Nome:  

Contato (e-mail): 

Formação acadêmica:  

Cargo na SVMA: 

Atividades desenvolvidas: 

II – Acessibilidade em Parques administrados pela SVMA (Prefeitura de São Paulo) 

01) Qual a expectativa/objetivo da SVMA quanto à acessibilidade dos parques? 

- Permitir autonomia ou possibilitar o passeio acompanhado? 

- Rota acessível ou tornar todo o parque acessível? 

- Permitir que a pessoa com deficiência chegue sozinha ou percorra o parque sozinha? 

02) Há diferença entre a política de acessibilidade para parques existentes e parques novos? Os novos estão 

nascendo acessíveis? 

03) Os parques administrados pela SVMA são regulamentados pela CPA? 

04) Os Parques do Ibirapuera e da Aclimação têm alguma proposta ou projeto de acessibilidade? Em que fase 

estão?  

MUITO OBRIGADA! 
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APÊNDICE J -  ROTEIRO DA ENTREVISTA REALIZADA COM A ARQUITETA ANA LÚCIA 

BURJATO 

 

Entrevistadora: Virginia Magliano Queiroz                             

Orientadora: Profa. Dra. Rosaria Ono  

I - Dados pessoais do entrevistado 

Nome:  

Contato (e-mail): 

Formação acadêmica:  

Cargo na SMA: 

Atividades desenvolvidas: 

II – Acessibilidade em Parques administrados pela SMA (Estado de São Paulo) 

01) Qual a posição da SMA quanto à acessibilidade dos parques? 

02) Qual a expectativa/objetivo da SMA quanto à acessibilidade dos parques? 

- Permitir autonomia ou possibilitar o passeio acompanhado? 

- Rota acessível ou tornar todo o parque acessível? 

- Permitir que a pessoa com deficiência chegue sozinha ou percorra o parque sozinha? 

03) Há diferença entre a política de acessibilidade para parques existentes e parques novos? Os novos estão 

nascendo acessíveis? 

04) Os parques administrados pela SMA são regulamentados pela CPA? 

05) Os Parques da Água Branca e Villa-Lobos têm alguma proposta ou projeto de acessibilidade? Em que fase 

estão?  

MUITO OBRIGADA! 
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APÊNDICE K - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO ENTREGUE AOS 

PARTICIPANTES DOS PASSEIOS ACOMPANHADOS 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 

 

Título da Pesquisa: “Acessibilidade para Pessoas com Deficiência Visual em Parques” 

 
Pesquisadoras:  

Virginia Magliano Queiroz  

Mestranda 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
Universidade de São Paulo 
e-mail:  
Tel.:  

Profa. Dra. Rosaria Ono  

Professora Livre-Docente 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
Universidade de São Paulo 
e-mail:  
Tel.:  

 

 

Informações aos participantes:  

A pesquisa propõe avaliar a eficácia da acessibilidade implantada em parques para as pessoas com 

deficiência visual, analisando a sua relação com estes espaços livres públicos. A partir de uma revisão 

bibliográfica aprofundada acerca do tema, atentando para as normas e legislações vigentes; de entrevistas 

com especialistas de outras áreas do conhecimento, como psicólogos, educadores e terapeutas ocupacionais; 

e da contribuição de pessoas com deficiência visual por meio da aplicação de ferramentas como entrevistas e 

passeios acompanhados em alguns parques de São Paulo considerados acessíveis, pretende-se compreender 

a percepção do espaço pelo público-alvo, identificando a influência dos elementos cognitivos auxiliares dessa 

percepção. Baseando-se nestas análises e estudos, pretende-se identificar as restrições que o ambiente lhes 

proporciona, bem como a eficácia dos métodos e elementos atualmente utilizados e projetados, conhecendo-

se as limitações, habilidades e necessidades destas pessoas. A partir do entendimento de sua percepção do 

ambiente, pretende-se estabelecer parâmetros para propor adequações às formas de orientação e localização 

no espaço, permitindo às pessoas com deficiência visual serem incluídas plenamente nos espaços públicos 

em questão. 

O objetivo geral deste estudo consiste em perceber as restrições que o ambiente impõe às pessoas 

com deficiência visual, bem como conhecer suas necessidades, habilidades e limitações, compreendendo sua 

percepção do ambiente. Pretende-se verificar a eficácia das questões abordadas nas normas, bem como do 

que está de fato sendo executado nos espaços públicos. E, a partir do conhecimento adquirido, das vivências 

com as pessoas com deficiência visual, e das entrevistas com estas pessoas e com especialistas de outras 

áreas de conhecimento, propor soluções projetuais alternativas, que incluam de forma mais eficiente a 

percepção e os elementos cognitivos na orientação e localização do espaço.  
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Para participar da pesquisa (participar dos passeios acompanhados), não será necessário que você 

estude ou pesquise sobre qualquer assunto, pois trata-se de um passeio pelo parque, onde serão identificadas 

informações referentes à sua percepção espacial a partir dessa vivência nos parques. 

Você poderá obter todas as informações que quiser e poderá não participar da pesquisa ou retirar seu 

consentimento a qualquer momento, sem prejuízos. Pela sua participação no estudo, você não receberá 

qualquer valor em dinheiro e terá a garantia de que todas as despesas necessárias para a realização da 

pesquisa não serão de sua responsabilidade. Seus dados pessoais serão mantidos em sigilo.    

 Eu, _________________________________________________________________________, li o 

esclarecimento da Carta-Convite da pesquisa intitulada “Acessibilidade para Pessoas com Deficiência Visual 

em Parques” e estou ciente de que eu faço parte da pesquisa e contribuirei participando dos passeios 

acompanhados. Declaro estar ciente: a) do objetivo do projeto; b) da segurança de que não serei identificado(a) 

e de que será mantido o caráter confidencial das informações que prestarei; c) de que a participação nesta 

pesquisa não é obrigatória e que tenho liberdade de recusar a participar a qualquer momento, retirando meu 

consentimento; (d) de que a pesquisa não apresenta risco para minha pessoa. 

A explicação que recebi esclarece os benefícios do estudo e eu entendi que sou livre para interromper 

minha participação a qualquer momento, sem justificar minha decisão. Sei que não terei despesas e não 

receberei dinheiro por participar do estudo. 

___________________________________ 

(Assinatura do Participante) 

 

 

  

 São Paulo, ___ de ___________ de ______. 

 

 

Grata 

Virginia Magliano Queiroz 

______________________ 
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APÊNDICE L - TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E DEPOIMENTOS ENTREGUE 

AOS PARTICIPANTES DOS PASSEIOS ACOMPANHADOS 
 
 
 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E DEPOIMENTOS 
 

 
Título da Pesquisa: “Acessibilidade para Pessoas com Deficiência Visual em Parques” 

 
Pesquisadoras:  

Virginia Magliano Queiroz  

Mestranda 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
Universidade de São Paulo 
e-mail:  
Tel.:  

Profa. Dra. Rosaria Ono  

Professora Livre-Docente 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
Universidade de São Paulo 
e-mail: 
Tel.:  

 

Eu, ____________________________________________________________________________, RG nº 

_______________________, CPF nº ______________________, depois de conhecer e entender os objetivos, 

procedimentos metodológicos, riscos e benefícios da pesquisa, bem como de estar ciente da necessidade do 

uso de minha imagem e/ou depoimento, especificados no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

AUTORIZO, através do presente termo, as pesquisadoras Virginia Magliano Queiroz e Rosaria Ono do projeto 

de pesquisa intitulado “Acessibilidade para Pessoas com Deficiência Visual em Parques” a realizar as fotos 

que se façam necessárias e/ou colher meu depoimento sem quaisquer ônus financeiros a nenhuma das partes. 

Ao mesmo tempo, libero a utilização destas fotos e/ou depoimentos para fins científicos e de estudos (livros, 

artigos, slides), em favor das pesquisadoras, acima especificadas, obedecendo ao que está previsto nas Leis 

que resguardam os direitos dos idosos (Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/2003) e das pessoas com deficiência 

(Decreto nº 3.298/1999, alterado pelo Decreto nº 5.296/2004). 

 

___________________________________ 

(Assinatura do Participante da Pesquisa) 

 

  

 São Paulo, ___ de ___________ de ________. 

 

___________________________________ 

(Assinatura do Pesquisador Responsável)
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ANEXO A - RELATÓRIO DA PSICÓLOGA ELIANA ORMELEZI SOBRE O PASSEIO ACOMPANHADO 

DO PARTICIPANTE 04 AO PARQUE DA ACLIMAÇÃO 

 

São Paulo, 14 de abril de 2014. 

 

De: Eliana Maria Ormelezi – Profa. Dra. em Psicologia e Educação e Psicóloga especializada na área da 

deficiência visual 

 

À Virgínia Magliano – arquiteta e pesquisadora no mestrado da FAU-USP 

 

Ref. – Breves considerações sobre o acompanhamento de um dos sujeitos de sua pesquisa acerca da 

percepção de uma pessoa cega no passeio em um parque e acessibilidade a esse espaço público. 

Passeio realizado em 2013, no Parque da Aclimação, São Paulo. 

 

O passeio foi iniciado com a apresentação da maquete do parque, a qual ele tateou com 

movimentos muito leves, porém precisos e determinados, conhecendo cada ponto e tentando memorizar 

referências que o ajudassem a construir um mapa mental. Fez uma escolha de um ponto a ser atingido 

e do caminho a ser percorrido. 

Muito atento às informações do ambiente que lhe chegavam pelos sentidos da audição, do tato, 

da cinestesia e do olfato, ele conseguia manter uma atenção seletiva em relação àquelas que mais lhe 

fossem úteis, como apoios para a integração das percepções em uma totalidade significativa. Assim, 

conseguia nomear, mapear, localizar, definir percursos e corrigi-los, quando necessário. Às vezes, 

alguma percepção equivocada o conduzia a uma leitura também equivocada da situação. Ele logo 

percebia, contrapunha informações e corrigia. 

Conversávamos também durante a caminhada, mas ele era capaz de manter a atenção às 

referências de que precisava para cumprir o objetivo do passeio que era escolher um trajeto e ser capaz 

de realizá-lo. Ele estabelecia metas para chegar a determinados pontos do parque: o banheiro, o lago, o 

pergolado e suas plantas ornamentais, as quais quis conhecer, mais de perto, tocando-as.  

Por duas ou três vezes, solicitou retomar a maquete para se orientar novamente e seguir. 
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No caminho, ele tecia comentários acerca das pistas/informações que percebia e é importante 

ressaltá-los:  

- o deslocamento do ar, livre de barreiras, ajudando-o a perceber um espaço mais aberto e 

concluir pela aproximação do lago, a partir da informação antecipada que a maquete lhe proporcionou; 

- percepção tátil de árvores, que tocava de leve, o som de um helicóptero, não importantes para 

seu objetivo. Registrava, mas não se atinha a eles; 

- sons de pássaros e vozes de crianças, lhe fizeram levantar a hipótese de estar próximo ao 

playground, mas ainda estava um pouco distante; a audição, apesar de ser um sentido que proporciona 

a informação à distância, não é tão preciso quanto o sentido da visão; 

- lembrando da maquete, pensou estar passando ao largo do campo de futebol, ouviu vozes de 

pessoas passando e esperou para ver se ouvia o som da bola, mas o som de um show de música o 

prejudicou, fazendo-o afastar-se do campo sem ter noção disso. Retomamos com ele e nos aproximamos 

do campo. Ele desceu as escadas até o alambrado com autonomia e segurança na mobilidade, 

percebendo a extensão da escada e o tamanho dos degraus por fazer uma varredura com a bengala; 

- fornecer a ele as noções de comprimento e altura o ajudava na formação da imagem mental; 

- a maquete lhe deu a noção de amplitude do lago, ainda que a noção de 1 ou 2 cm, em uma 

dimensão de 150 m seja uma abstração complexa e difícil de realizar sobre a noção de escala; 

- a percepção do tipo de piso (asfalto e paralelepípedo, assim como terra, grama e folhas secas 

pelo chão), também lhe ajudava a marcar pontos de referência e se localizar; 

- o sombreamento de árvores também, apesar dele afirmar que não tem uma percepção muito 

intensa de claro e escuro;  

            - errou o caminho para o banheiro e percebeu ao ouvir um som que disse ser sugestivo, mas não 

o nomeou. Não havia sinalização acessível (braille ou símbolo universal) nas portas e, por isso, teve que 

pedir a informação a um vidente. Optou retornar por um caminho mais próximo e disse precisar e gostar 

que as pessoas lhe deem referências; 

 - comentou que sua memória corporal para se localizar no espaço é boa, mas neste dia havia 

dormido pouco e isso a prejudica; 

- em um determinado momento decidiu ir à Concha Acústica e, quando estava passando em 

frente, começou a bater a bengala e estalar a língua para ver se o som reverberava; 
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- outro ponto importante a considerar, mencionado por ele, é que quando vai pela primeira vez a 

um espaço tão amplo como um parque, precisa ter muita atenção e concentrar-se em cada ponto. Isso 

compromete um pouco a apreciação e o prazer de desfrutar do ambiente... Sobre esse aspecto diz que 

o prazer do passeio a um parque não está somente na visão, mas em toda a ambientação que possibilita 

usufruir de muitas outras sensações... 

- quando adentramos uma das alamedas próxima às grades que separam o parque da rua, ele 

ouviu o som de carros, mas perguntou se era barulho de água. Logo, antes de respondermos, ele mesmo 

percebeu o equívoco; 

- percebeu que o lago ficou mais distante, quando ouviu mais os barulhos da rua e aumentou o 

fluxo de gente caminhando... 

A única coisa que assinalamos, que nós percebemos e ele não, foi o perfume de jasmim, porém 

ele o notou, mas não identificou. Pensou que fosse meu perfume. Talvez o olfato não seja para ele um 

sentido preponderante ou pelo menos não foi nesta experiência...  

Ao final, ele afirmou que este seria um parque que ele frequentaria e teria autonomia para 

caminhar sozinho, apesar de deixar muito a desejar em termos de acessibilidade: sinalizações de piso 

podotátil como guias e alertas, referências mais específicas para a pessoa com cega. O que lhe foi 

fundamental foi a maquete. Sem ela, seria quase impossível ir sozinho em uma primeira vez. 

Como parque, gostou muito da vegetação, dos recantos e da tranquilidade... 
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