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Resumo 

Neste artigo propõe se trazer à realidade, recursos que coloque o portador de 

necessidade visual em contato com a vida cotidiana de uma pessoa que não tenha 

essa deficiência. Por conta disso coloca-se um olho artificial, que seria a implantação 

de equipamentos Totens na entrada do supermercado em braile e outros Totens nas 

gondolas e também etiquetas com a descrição dos produtos e preços. Para que o 

portador de necessidade visual consiga chegar próximo da realidade de uma pessoa 

sem essa deficiência e possa ter a tranquilidade   de estar em um ambiente 

desconhecido sem estar precisando de ajuda de outras pessoas. Evidencia-se as 

dificuldades das pessoas com deficiências visual no acesso ao comercio em geral. 

Tem se como objetivo melhorar e facilitar a acessibilidade para aquisição de produtos. 

A metodologia do projeto consiste em colocar totens, etiquetas em braile e piso tátil 

que vá direcionando as gondolas, pois com o desenvolvimento em pleno século XXI 

tem se tecnologia e criatividade suficiente para facilitar a acessibilidade em locais 

públicos. Este assunto tem que ser mais estudado e explorado para revelar as 

dificuldades que estes deficientes encontram em sua rotina diária, motivando os 

empresários ao comprometimento com esse projeto mesmo que essas pessoas sejam 

minoria em nossa sociedade fazendo que esses deficientes sejam totalmente 

incluídos. Tem se como resultados preliminar pesquisas e entrevistas apontando que 

precisa-se buscar melhorias contínuas, respeitando o indivíduo visando a igualdade e 

acessibilidade de todos. 

Introdução 

O presente trabalho vem de fato, mostrar as dificuldades dos deficientes visuais nos 

supermercados e comercio em geral, e o porquê da importância desses lugares se 

adaptarem a esses deficientes, com as melhorias propostas nestas áreas que de fato 

possam facilitar a eles a aquisição dos produtos, através de pesquisas de campo 

observa-se, várias pessoas através da entrevista, expressam tais dificuldades de se 

locomover e adquirir produtos em estabelecimentos comerciais. Com a leitura desse 

artigo podemos discutir as melhorias a serem impostas nestes estabelecimentos, 

ressaltando que o tema abordado e bem amplo. 

Objetivos 

O assunto abordado tem como premissa melhorar, a acessibilidade das pessoas 

deficientes visuais em supermercados no geral, com a ajuda de equipamentos Totens 



para facilitar o manuseio e a aquisição dos produtos, de modo que facilite perante as 

suas dificuldades. 

Metodologia 

O projeto consiste em colocar um totem na porta do supermercado, para as pessoas 

com necessidade visual possa reconhecer o ambiente, e através do totem ela vai 

seguir pelo piso tátil direto até as gondolas. Nos corredores terá um segundo totem 

onde descreverá o tipo de produto que terá naquele corredor, após isto nas gondolas 

terá uma etiqueta em braile com as informações de nome do produto e preço. 

Desenvolvimento 

Em pleno século XXI, ainda notamos o quanto o deficiente visual tem sua 

acessibilidade restrita em comécios, por causa das suas limitações que sua 

deficiência traz. Acessibilidade e igualdade, não podemos esquecer que é um direito 

de todos os cidadãos entre eles com ou sem deficiência. Claramente notamos que os 

empresários de grandes, médias e pequenas empresas se preocupam com a 

situação, mas ainda acabam sendo a minoria perante a nossa sociedade, talvez pela 

falta de informação ou até mesmo a falta de divulgação do tamanho da dificuldade 

que um deficiente visual encontra em toda trajetória de sua vida. Sabemos que temos 

preferências distintas por todo mundo, mas a população precisa estudar mais sobre o 

assunto, afinal tecnologia e criatividade temos para podermos agrupar tais ideias, para 

revelar aos empresários os vários benefícios que podem facilitar o mundo dessas 

pessoas, mesmo que eles ainda sejam a minoria em nossa sociedade. Não podemos 

deixar que a incapacidade do corpo tire a vontade de nos motivar a fazer algo, até 

porque para esse indivíduo isso não pode ser encarado como inútil. Precisamos nos 

comprometer em ajudar essas pessoas e mostrar o quanto elas são importantes para 

a sociedade. No mercado por exemplo seria impossível este ser humano com 

deficiência visual frequentar, pois ali estão suas necessidades diárias como produtos 

alimentícios, produtos de higiene pessoal, cosméticos etc., com isto seria impossível 

ele ter controle de seus gastos não tendo acesso aos valores dos produtos, peso e 

quantidade de cada produto, no momento de passar no caixa este indivíduo é 

acometido de um grande constrangimento. Esses consumidores também têm seus 

direitos de saber toda a característica, peso, quantidade e qualidade dos produtos que 

ali estão comprando e posteriormente levando para seus lares. Podemos entender 

que não seria tão fácil e simples adquirir todas as modificações para esses deficientes, 

mas também sabemos que não é impossível, e por esse motivo deve-se buscar 



melhorias e soluções para incentivar o o comércio no geral a se adequar em relação 

a esta situação, buscando recursos e implantando o BRAILLE em supermercados 

para facilitar a vida destas pessoas Na entrada de cada supermercado inserir um 

TOTEN específico para pessoas com deficiência visual em BRAILLE, informando 

localização dos produtos, assim como preços, quantidade por embalagem, peso e 

marca do produto a ser comprado.  

 Exemplo visual de uma loja com a aplicação do projeto e a ideia das etiquetas 

com a descrição do produto e preço: 

Resultado preliminares 

Com base em pesquisas e entrevistas realizada sobre o conteúdo abordado, espera-

se grande transformação no comércio em geral, onde todos envolvidos, 

principalmente os empresários se conscientizem das dificuldades dessas pessoas, 

buscando incluí-las cada vez mais na sociedade de forma prática e eficiente, sempre 

buscando melhorias contínuas e respeitando o indivíduo, visando igualdade e 

acessibilidade a todos. 
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