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RESUMO: O objetivo deste artigo é investigar os 
deslocamentos e o comportamento das Pessoas com 
deficiência visual (PcDV) nos espaços públicos. Tendo como 
recorte espacial a cidade de Fortaleza. Utilizou-se a 
metodologia dos Percursos Comentados (THIBAUD, 2001) em 
que há uma aproximação com o usuário e Checklists para 
análise física. Como resultado, foi possível registrar a situação 
atual do espaço analisado em relação a acessibilidade, e a 
partir desta análise, levantar discussões acerca do tema.  

Palavras-chave: Acessibilidade no espaço público. Políticas 
públicas. Pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. 

 

ABSTRACT: The aim of this article is to investigate the 
displacements and behavior of visually impaired people (VIP) in 
public spaces. Having as spatial clipping the city of Fortaleza. 
We used the methodology of commented paths (THIBAUD, 
2001) in which there is an approximation with the user and 
Checklists for physical analysis. As a result, it was possible to 
record the current situation of the analyzed space in relation to 
accessibility, and from this analysis, to raise discussions about 
the theme.  

Keywords: Accessibility in the public space. Public policy. 
People with disabilities and reduced mobility. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

A cidade, enquanto local público de encontro permeado por pedestres, é pouco 

explorada por ideologias dominantes de planejamento (GEHL, 2013). Desenvolve-se, 

consequentemente, o descaso para com as pessoas que utilizam o espaço urbano, que 

pode ser traduzido em fatores, como: obstáculos; poluição; ruído; espaço limitado; calçadas 

deterioradas; falta de arborização; falta de equipamento/mobiliário urbano; transporte 

público precário e falta de condições básicas para os habitantes que se locomovem a pé. 
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A garantia do direito de ir e vir e a inclusão social são dois importantes critérios para 

a plenitude do direito à cidade. Considerando que os deslocamentos humanos são 

formadores da estruturação intraurbana (VILLAÇA, 1999) e que a circulação na cidade é 

uma função urbana já reconhecida (Carta de Atenas, 1933), a criação de espaços com 

ausência de barreiras torna-se uma necessidade para garantir universalização da cidadania 

(SANTIAGO; DO NASCIMENTO, 2014), visto que os espaços públicos, muitas vezes, são 

considerados inadequados ao atendimento das necessidades básicas de acesso e, por 

conta disso comprometem sensivelmente a qualidade de vida e equidade social. 

A luta pela democratização tanto dos espaços urbanos quanto dos espaços 

edificados, defende a necessidade de desmistificar o ideário do homem padrão de Vitrúvio 

(1490), do homem-modulor de Le Corbusier (1946) e do homem padrão de Ernest Neufert 

(2004) como referência de dimensionamento para projetos arquitetônicos e urbanísticos. 

Essas referências tornaram-se ineficientes no que diz respeito às necessidades básicas de 

acesso e uso do espaço, sendo sua utilização exclusiva, capaz de até gerar barreiras físicas 

e sociais para a parcela da população de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. 

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), existem 191 países que 

reconhecem direitos das pessoas com deficiência e, somente 50 desses países possuem 

uma legislação ampla e avançada que contempla essas pessoas, o Brasil é um deles. A 

principal tarefa das normas de acessibilidade feitas pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) é a de romper obstáculos e ir além de dar diretrizes projetuais, formando 

uma cultura de inclusão e posturas positivas perante as Pessoas com Deficiência (PcD). É 

importante pontuar que a NBR 9050 tem força de Lei, segundo o Decreto nº 5.296, de 2 de 

dezembro de 2004. O país foi reconhecido pelo seu progresso e posto em um nível 

privilegiado por conta desse vasto conteúdo de normatização. 

Segundo Santos Filho (2010), apesar das normas serem elaboradas por um 

consenso entre partes envolvidas, alguns requisitos são necessários para que sejam 

efetivamente implementadas, tais como: qualidade técnica; interesse de usuários e da 

sociedade em geral; respaldo de grupos econômicos e do poder público. A combinação 

desses quesitos resulta no grande progresso da normatização brasileira, contudo, a falta de 

cumprimento normativo ocasionado pela pouca fiscalização e falta de uma cultura de 

inclusão, tornam esses requisitos inexequíveis, ficando evidente a não operacionalização 

das normas em relação ao ambiente construído, gerando consequências no cotidiano das 

pessoas com deficiência. O que observamos são diversas iniciativas pontuais, que merecem 

reconhecimento, porém, poucas são as cidades brasileiras em que se encontre a 

acessibilidade de forma significativa. 



 
 
 
 
 
 

A acessibilidade é ainda tratada como um problema exclusivo de um grupo social 

com soluções técnicas específicas, que quase sempre se constituem de soluções 

posteriores, fora do contexto do planejamento cotidiano, sem de fato resolverem questões 

sociais mais graves. A PcD não deveria ser considerada um problema a resolver em 

comissão ou grupo de trabalho específico, mas suas necessidades relativas a orientação 

espacial, comunicação, deslocamento e uso do e no espaço (Dischinger et al, 2012) 

deveriam estar no escopo geral das primeiras fases da tomada de decisões (ALVES, 2016). 

O recorte social da presente pesquisa é a parcela da população com Deficiência 

Visual. São considerados Pessoas com Deficiência Visual (PcDV) indivíduos cegos e com 

baixa visão (BRASIL, 2005; VENTORINI, 2009; ABNT, 2016). 

A OMS (2012), atenta que, 80% dos casos de cegueira poderiam ser evitados se 

houvesse mais ações efetivas de prevenção e/ou tratamento. E, por isso, em 1999, foi 

lançado, em parceria com a Agência Internacional para a Prevenção da Cegueira (IAPB) o 

programa “Visão 2020: O Direito à Visão”, uma iniciativa global que visa eliminar a cegueira 

evitável ou tratável, até o ano de 2020, fornecendo orientação, apoio técnico e recursos para 

países que adotaram formalmente este programa, o Brasil é um deles.  

Para este paper, apresentamos parte da pesquisa, cujo objetivo é investigar os 

deslocamentos e o comportamento das PcDV nos espaços públicos. Tendo como recorte 

espacial a cidade de Fortaleza, mais especificamente espaços urbanos que receberam 

investimentos para intervenções de requalificação de comércio e Turismo. Será feita uma 

avaliação de como a acessibilidade foi incorporada a estas intervenções. 

 

 

2 METODOLOGIA 

 

 

A elaboração deste trabalho constitui-se em duas partes: a primeira parte percorre 

uma abordagem e discussão sobre as temáticas relacionadas, onde conceitos 

fundamentais, como “Acessibilidade”, “Deficiência Visual”, “Orientação e Mobilidade” e sua 

assimilação e aplicação nos espaços públicos são estudados e discutidos como 

embasamento teórico referencial de suporte à fase subsequente; a segunda parte 

apresenta a pesquisa de campo, onde são analisadas as condições de acessibilidade em 

Percursos Programados - ou seja, trajetos previamente selecionados em locais que 

receberam recentemente investimento de projetos de requalificação na cidade de Fortaleza, 

onde é analisada a relação das PcDV e a cidade. 



 
 
 
 
 
 

Na primeira parte do trabalho busca-se uma bibliografia fundamentada em pesquisa 

bibliográfica, referências nacionais, estrangeiras, artigos científicos e documentos oficiais – 

normas, leis, códigos de posturas e decretos.  

A segunda parte da pesquisa é referente a descrição e a análise de Percursos 

Programados, dos quais será apresentado o percurso realizado na Avenida Beira Mar em 

Fortaleza. Os métodos utilizados para esta etapa apresentam caráter empírico e qualitativo, 

em que se apreende fatos por meio das experiências vividas e presenciadas para se obter 

conclusões, além disso, envolve a obtenção de dados descritivos sobre pessoas, lugares e 

processos empíricos e interativos pelo contato direto do pesquisador com a situação 

estudada, procurando compreender os fenômenos segundo a perspectiva dos participantes 

da situação em estudo (GODOY, 1995). 

É utilizada a metodologia dos Percursos Comentados (THIBAUD, 2001) que serve 

para visualizar e entender como o usuário, neste estudo as PcDV, utilizam a cidade para 

traçar seus percursos e, além disso, apresenta o discurso em tempo real dos participantes o 

que contribui para o entendimento e conhecimento da pesquisadora. Foi desenvolvido um 

Checklist – que foram aplicados em todos os percursos acompanhados – com parâmetros 

extraídos da NBR 9050/2015; NBR 16537/2016; Guia de Acessibilidade (CEARÁ, 2009) e a 

partir do discurso dos participantes, como forma de checar a acessibilidade desses 

percursos no atendimento ou não desses parâmetros. 

A análise in loco do trecho da Beira Mar que recebeu investimentos para 

intervenção urbana de requalificação com implementação de ciclofaixas. Será feita 

uma avaliação de como a acessibilidade foi incorporada a estas intervenções. 

 

 

3 ANÁLISE DA AVENIDA BEIRA MAR 

 

 

A Avenida Beira Mar está localizada na Regional IV e inserida no Bairro Meireles. 

Possui 3km de extensão e é considerada uma das avenidas mais importante da cidade, 

reconhecida nacionalmente por abrigar o famoso Calçadão de limite com a praia e por seu 

potencial turístico. Em 2013, a Avenida passou por uma requalificação que foi a reforma do 

Mercado dos Peixes e o espigão da avenida Desembargador Moreira. Em 2016, outro 

trecho da avenida foi entregue – do Mercado dos Peixes até a Rua Tereza Hinko. O trecho 

concluído recebeu investimento de R$ 5 milhões, com ações de terraplanagem, contenção 

do calçadão, novo piso, ciclovia, paisagismo, iluminação e acessibilidade (Diário do 



 
 
 
 
 
 
Nordeste, 23/12/2016). Em agosto de 2018, começaram as obras para o restante da 

avenida (Ver Figura 1). A Beira Mar possui um calçadão que tem diversas atividades 

oferecidas diariamente para todos os públicos. Recebe muitos turistas e residentes para 

fazer exercícios, caminhadas, compras de artesanato, comidas típicas ou simplesmente 

passear no calçadão com vista plena para o mar.  

Figura 1 – Mapa: Percurso realizado na Avenida Beira Mar 

 
                                                                                            Fonte: Morano, 2018. 

 

Foi analisado o trecho compreendido entre a Volta da Jurema até o Mercado dos 

Peixes. A visita de campo foi propositadamente marcada para o mesmo dia 10ª edição da 

Caminhada Louis Braille, realizada pelo Núcleo de Pessoas com Deficiência do Sesc, em 

parceria com a Associação de Cegos do Estado do Ceará, visto que se teria uma 

oportunidade de ter contato com muitas pessoas com deficiência visual. A caminhada reuniu 

muitas pessoas em defesa da inclusão social e da acessibilidade, a fim de superar 

preconceitos e impedir atos de discriminação (Ver Figura 2). 

 
Figura 2: Caminhada Braille 

 
Fonte: SESC (2018). 

 

É importante frisar que uma parte do trecho analisado ainda não passou por 

reformas e, por causa disso, foi possível fazer uma comparação do que já foi feito com o 

que ainda não recebeu intervenção. A rota traçada foi percorrida ao longo da via, pelo 

calçadão e suas travessias (Ver Figura 1). Participaram ativamente da análise três pessoas: 

uma Mulher com Cegueira Adquirida (MCA); um Homem com Cegueira Congênita (HCC) e 

uma Mulher com Baixa Visão (MBV).  

Foram elencados critérios de análise para verificar a acessibilidade implantada na 

avenida e, que condições essa acessibilidade atende a pessoas com deficiência visual e 



 
 
 
 
 
 
proporciona um caminhar seguro e livre de obstáculos físicos e comunicacionais. Foi 

verificado, ainda, se havia uma rota acessível com guias, pisos direcionais que abrangesse 

o uso universal, passagens confortáveis para o trajeto dos usuários de cadeira de rodas, 

pessoas com obesidade ou ainda pessoas que usam muletas.  

3.1. Análise e discussão 
 
3.1.1. Calçadão 

A principal análise é a condição de acessibilidade e qualidade do calçadão, pois é o 

principal lugar de utilização do pedestre na Avenida Beira Mar. É também importante a 

avaliação das travessias, pois elas conectam o calçadão com as demais vias sendo 

fundamentais para o acesso e utilização do calçadão. 

A NBR 9050/2015 determina que os rebaixamentos de calçadas devem ser 

construídos na direção do fluxo da travessia de pedestres. A inclinação deve ser constante e 

não superior a 8,33 % no sentido longitudinal da rampa central e na rampa das abas 

laterais. No trecho analisado, existem 13 faixas de pedestres, nenhuma delas é elevada e 

apenas uma possui rampa para cadeirantes do lado do calçadão e na calçada oposta 

correspondente. Além disso, entre o término do rebaixamento da calçada e o leito carroçável 

existe um desnível que em dias de chuva alaga e complica o acesso (Ver Figuras 3 e 4). 

 

Figuras 3 – Rampa em desacordo com as diretrizes da NBR 

        
Fonte: Morano (2018). 

 
Figuras 4 – Rampa em apenas um lado da via 

 
Fonte: Google Street View (2018). 

 
 

Nas outras doze travessias, não existem rampas do lado do calçadão e, poucas, tem 

rampa na calçada do outro lado da via. O desnível da via para o calçadão em todas as 

travessias é maior que 20 cm, prejudicando a todos os pedestres e impedindo muitas 



 
 
 
 
 
 
pessoas de acessarem o calçadão, tornando-o excludente para determinados grupos, como 

idosos e cadeirantes (Ver Figuras 5 e 6). 

 
Figuras 5 e 6 – Ausência de Rampas 

      
Fonte: SESC e Morano (2018). 

 
Existem algumas travessias em conflito com a ciclovia. Quando há confronto com a 

ciclovia, existem pontos de alto risco, pois, além da faixa de pedestres não contar com o 

rebaixamento de calçada para auxiliar a orientação das PcDV, quando as pessoas 

atravessam a rua “caem” em outro desnível, o da ciclovia nas calçadas. Esse tipo de 

solução é perigoso, pois, além de não haver sinalização necessária, muitas vezes causa 

desorientação. Como assinalam os participantes 

 
MBV: Eu já sai aqui... porque eu não vi que tinha um buraco pra bicicleta!                                    
É tudo na mesma cor e eu não consegui saber se era alto ou baixo, né?                                    
E, assim... tá desalinhado com a faixa de pedestre! Eu fiquei confusazinha                                    
No dia que eu vim a primeira vez.  
MCA: Tem tipo um buraco, né? [se referindo ao bueiro]. Minha bengala                                   
Ficou presa aí e eu me machuquei feio. Porque eu tava andando rápido por                                     
Causa dos carro... aí, minha begala bufo, entrou e machucou minha                                   

barriga. Fiquei sem ar. Nem quis mais passear... voltei pra casa. 
 
 

Essas frases mostram o quanto as PcDV ficam confusas, se desorientam e até se 

machucam com esse encontro de ciclovia e calçada, principalmente, por não ter sinalização 

adequada.  

Em relação ao tipo e característica do piso, não trecho onde não aconteceu 

intervenção ainda, o piso é de cerâmica e não é antiderrapante, prejudicando o caminhar e 

favorecendo acidentes, principalmente, em dias de chuva (Ver Figura 7). No trecho onde 

houve intervenção, o piso é de cimento queimado, piso intertravado e pedra cariri, todos 

esses materiais são antiderrapantes (Ver Figura 8). 

 
                            Figura 7 – Cerâmica Lisa   Figura 8 – Piso antiderrapente 



 
 
 
 
 
 

     
                                     Fonte: SESC (2018).          Fonte: Morano (2018). 

 
 

3.1.2. Sinalização 

 
No trecho analisado não há presença de sinalização sonora para auxiliar nas 

travessias. Não existe, também, sinalização tátil nas paradas e pontos de ônibus. Na 

avenida, não há sinalização tátil comunicacional e informativa em pontos turísticos 

relevantes e, nem recursos que ajudem na orientação das PcDV, como o um mapa tátil. 

 
HCC: Quando o canto é assim muito aberto, é bom que tenha muita                                  
informação pra gente, né? Até pra gente saber se quer ir pra um canto ou                                   
não. Porque assim, nós cegos temos que ir até o lugar conhecer, se já                                 
tivesse a informação, a gente não poderia tomar uma decisão de ir ou não.                                   
E, não ser obrigado de ir até lá... é... tu entendeu? 
 

 

O trecho que ainda não recebeu a intervenção não apresenta piso tátil direcional e 

de alerta. Já no trecho que passou por intervenção o piso tátil está presente nas calçadas. 

Todos os participantes mencionaram a importância de ter o piso tátil direcional ao longo 

de todo o percurso, principalmente, por ser um lugar aberto, portanto, ausente de 

referências edificadas (Ver Figuras 9 e 10). 

 
                    Figura 9 – Ausência de Piso Tátil         Figura 10 – Presença de Piso Tátil 

  
                            Fonte: Google Street View (2018).                 Fonte: Morano (2018). 

 

Apesar de haver piso tátil, em alguns trechos do calçadão, este está posto em 

desacordo com a NBR 16537/2016 em relação à proximidade do piso tátil com obstáculos. 

Existem obstáculos com menos 1,00m de distância entre o piso tátil. 

Em alguns pontos não existe contraste entre o piso tátil e o piso em que ele foi 

aplicado, tornando-se imperceptível para as pessoas com baixa visão. 



 
 
 
 
 
 

Existe uma situação em que há mais uma vez confronto entre ciclistas e pedestres. 

Apesar de ter sinalização tátil, não há contraste e o piso está posto muito próximo a ciclovia, 

não fornecendo uma margem de segurança para os pedestres. A norma sugere uma 

margem de 50 cm antes das faixas de pedestres, adotamos essa medida para esta 

situação, pois entende-se que são riscos semelhantes. 

O piso tátil de alerta deve ser colocado para alertar algum obstáculo, desnível ou 

interferência no caminho, mas nem sempre o piso de alerta está posto dessa forma, 

dificultando o entendimento para a PcDV. Segundo a participante MCA, esse tipo de 

equívoco no piso tátil desorienta e os leva para onde eles não querem ir ou para algum lugar 

irrelevante. Para ela, o ideal para essas avenidas e lugares turísticos são os mapas táteis, 

pois eles dão a informação prévia de um lugar – como se fosse uma visão panorâmica –, 

além disso, seriam mais confiáveis do que os piso táteis, que em muitos casos, são postos 

de forma equivocada ou inadequada, e em alguns casos, podem ocasionar acidente. 

A sinalização é fator primordial para o entendimento do lugar pela PcDV, 

principalmente em locais abertos e sem referência física ou edificada. A falta de precisão na 

aplicação da sinalização pode ocasionar desorientação e prejudicar diretamente as PcDV 

que necessitam de referências nesses espaços para se locomoverem. 

Em relação aos Obstáculos, a avenida Beira Mar não apresenta obstáculos 

elevados que prejudiquem as PcDV. Os obstáculos preocupantes são os comércios 

informais, pois não há como a PcDV memorizar onde eles estarão, uma vez que são 

móveis, e se prevenir de possíveis choques. 

A vegetação vista na Beira Mar é uma vegetação de grande porte que não prejudica 

o caminhar das PcDV, pelo contrário, torna o caminhar confortável em relação a baixar a 

alta temperatura nos dias quentes. 

 
MBV: O que eu mais gosto daqui é o clima bom, fresquinho e o cheiro Do 
mar. Acho que aqui é um dos cantos mais frescos da cidade e não                                     
Tem muito barulho de carro também. Quando eu tô em cima [do calçadão]   
eu me sinto mais segura, sabe? Porque não tem muito canto pra gente se 
bater, só o povo que vem correndo rápido e as vezes barroa na gente. Mas 
assim... eu gosto. 
 

 

Verificou-se um grande potencial e uma mistura de usos que é de grande 

importância para manter a vitalidade dos espaços públicos, porém, quando se trata das 

PcDV, há uma escassez de informações sonoras e táteis que ajudem essas pessoas a se 

localizarem ao longo da avenida. A parte que não sofreu intervenção não há nada que ajude 

as PcDV a se locomoverem a não ser a ausência de obstáculos. Já o trecho que passou por 

intervenção, apesar de haver sinalização tátil, esta está, em vários pontos da via, posta de 



 
 
 
 
 
 
forma equivocada em vários pontos da via, podendo prejudicar o caminhar e causar 

desorientação. 

Um dos pontos mais críticos foram as travessias que não possibilitam o acesso 

universal ao calçadão, entendido que, a obrigação de execução da guia rebaixada no lado 

do calçadão é do órgão público competente, já o rebaixo de guia correspondente na calçada 

oposta é de responsabilidade do proprietário do lote.  

Quanto mais ausente forem as alternativas que possibilitem o acesso físico, o acesso 

informativo e o acesso comunicacional a esta via, mais as pessoas se sentirão excluídas e 

desestimuladas a usufruir de um espaço público importantíssimo da cidade. Além disso, 

esse tipo de exclusão ofende o direito de ir e vir de parte da população impedindo essas 

pessoas de exercerem sua cidadania. 

 
 HCC: Olha aqui eu venho só com a minha família, se não eu me  perco,                                         
sabe? É muita gente, muito largo, não tem nada pra gente saber onde                                         
tá. Sabe o que seria legal? Aquele mapa de alto relevo, né? Mapa Tátil!                                         
Aqui dava certo porque aí a gente ia saber bem direitinho a sequência                                        
das coisa. 
 

 

4 CONCLUSÃO 

 

 

Pode-se afirmar que mesmo não sendo uma acessibilidade plena, ressalta-se que 

existe sim, atualmente, ações pontuais e crescentes em relação ao tema que vem 

avançando e melhorando as condições e a qualidade do espaço para as pessoas com 

deficiência nos locais analisados que passaram por intervenções recentes.  

O que se percebe é que houve avanço em relação ao trecho que passou por uma 

intervenção, a começar pelo tipo de piso que antes o piso era liso e escorregadio, e agora 

são pisos antiderrapantes e mais resistentes. Em relação à sinalização tátil que antes era 

totalmente ausente, hoje já é possível perceber uma maior preocupação em relação a esse 

tipo de sinalização, ainda que seja posta em vários momentos de forma equivocada. 

A acessibilidade no espaço urbano é essencial para a inclusão das pessoas com 

deficiência na sociedade, ou seja, apesar de suas características específicas e 

desigualdades seja possível efetuarem todas as atividades e se sentirem em condições de 

igualdade em relação aos demais. A vivência foi de suma importância para constatar que a 

importância de se conhecer os vários usuários da cidade. Vê-los caminhar e entender qual a 

melhor forma de se projetar, quais os maiores empecilhos e como eles entendem a cidade. 

Compreender e projetar espaços acessíveis é um papel social do arquiteto e urbanista. 



 
 
 
 
 
 

Neste sentido, com esta pesquisa, pretende-se contribuir com o debate sobre espaço 

público para todos e mostrar que os gestores e seu quadro funcional precisam aproximar-se 

do usuário e contar com sua participação para que as políticas públicas possam vir a ser 

mais efetivas no atendimento de todos os cidadãos, inclusive desta parcela da população. 
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