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RESUMO 

 

Informações como denominação de venda, lista de ingredientes, conteúdo líquido, prazo de 

validade, identificação de origem e identificação do lote são consideradas como obrigatórias 

nos rótulos de alimentos, no entanto, para o grupo de consumidores que tem deficiência visual 

esse direito não é garantido. Ainda que algumas empresas tenham pensado nesse público e 

inserido em algumas de suas embalagens informações sobre o produto em Braille, devido a 

limitação da escrita, não é possível conter todas as informações obrigatórias nos rótulos de 

alimentos. O objetivo desse trabalho foi apresentar o relato pessoal de uma consumidora com 

deficiência visual com relação à acessibilidade nas embalagens de alimentos.  Inicialmente foi 

apresentado um relato pessoal, contextualizando a vivência dessa consumidora numa cidade do 

interior de Sergipe, e sua rotina na manipulação de embalagens de alimentos. Em seguida, foi 

realizada uma experimentação com 28 diferentes embalagens de alimentos e realizados 

questionamentos sobre qual seria o alimento, se contém lactose e glúten e se contém informação 

acessível para cegos. O contexto de vida da consumidora demonstra superação e resiliência, 

pois vive em uma cidade que não tem acessibilidade nem para andar pelas calçadas. Em 

nenhuma das embalagens avaliadas as informações sobre conter glúten, lactose e data de 

validade, estavam acessíveis, ainda que algumas embalagens tivessem Braille. Em embalagens 

cartonadas, latas e sachês, a consumidora não conseguiu nem identificar o produto. Uma das 

soluções para melhorar a acessibilidade das embalagens de alimentos pode ser o 

desenvolvimento de um aplicativo que faça a leitura de um QRCode disposto na embalagem, 

fornecendo todas as informações importantes sobre o produto. 

 

Palavras-chave: QRCode, Braille, inclusão. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No Brasil existem cerca de seis milhões de pessoas portadoras de deficiência visual 

e esse número é cada vez mais crescente. A deficiência visual pode ocorrer desde o 

nascimento ou causada por doenças ou acidentes. Existem duas formas de deficiência visual, 

algumas pessoas são incapazes de enxergar totalmente (cegos), e tem aquelas pessoas que 

possuem baixa visão ou visão subnormal (grande e permanente e dificuldade de enxergar). 

As principais causas de cegueira são: a catarata, glaucoma, retinopatia, diabete, cegueira 

infantil e degeneração macular (FUNDAÇÃO DORINA NOWILL PARA CEGOS, 2021).  

Esses indivíduos precisam realizar suas atividades cotidianas, ligada por exemplo a 

um ato de consumo. No entanto, o mercado de consumo não está preparado para atender de 

forma adequada a necessidade alimentar e de saúde. O mercado ainda não passou por uma 

adaptação para atender à população com deficiência visual para terem qualidade de vida 

sem necessitar de outras pessoas (ALMEIDA, 2014). 

 Parte dos deficientes visuais não conseguem fazer compras sozinhos, necessitando do 

acompanhamento de terceiros ou de sua família, além de necessitar de ajuda para realizar 

suas atividades nas suas residências, inclusive para identificar os produtos adquiridos. 

Quando os produtos estão fora da embalagem podem reconhecer os produtos, devido a sua 

forma, cheiro e textura.  

 No entanto, é importante lembrar que nas embalagens estão os rótulos com as 

informações sobre os alimentos, mas a falta de acessibilidade a estas informações por parte 

dos deficientes visuais ainda é uma realidade atual. É importante destacar as características 

da embalagem que podem fazer com que elas sejam difíceis de manusear, além de privar 

mais uma possibilidade de reconhecimento do produto. É muito desagradável o cliente ter 

dificuldade em abrir qualquer embalagem. 

 Algumas estratégias são utilizadas por algumas empresas para oferecer embalagens 

acessíveis e inclusivas, como por exemplo: deixar tudo no rótulo absolutamente nítido e 

legível para facilitar a leitura e captação das informações e utilizar formatos geométricos, 

como triângulos, além de ondulações, já que grande parte dos cegos não conhecem o braille. 

Esta última aplicada sobretudo nas embalagens secundárias, que apresentam as condições 

ideais para a aplicação do braille. No entanto, ainda são poucos produtos com código em 

relevo. 

 Natura, Sadia, Nestlé, Mellita, Nutri e produtos do grupo Pão de Açúcar são exemplos 
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de empresas que adotam embalagens acessíveis para alguns de seus produtos. As descrições 

em braille nas embalagens indicam: o nome do produto, peso, quantidade de unidade e 

número do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC). Como o código braille ocupa 

um espaço grande, já que suas letras possuem dimensões fixas de aproximadamente 3 mm 

de altura por 2 mm de largura, além do espaçamento entre elas e também entre linhas, não 

se tem espaço suficiente para todas as informações. Desta maneira, informações importantes 

como: data de validade, data de fabricação e ingredientes, se contém glúten e lactose, o que 

é um problema caso o consumidor tenha alguma intolerância ou alergia alimentar 

(SHIMOSAKAI, 2015) 

 Explicar a rotina de quem é deficiente visual só é possível para quem vivencia. e os 

desafios são muitos sobretudo para pessoas que residem em lugares menos preparados ou 

adaptados para atender às necessidades deste grupo de pessoas. Tratando-se de alimentos, 

precisa-se estar em contato diariamente com diferentes tipos de embalagens e rótulos, que 

em sua maioria não contém as informações acessíveis, sendo, portanto, um grande desafio 

para as pessoas cegas. Neste sentido, esse relato de vivência, foi proposto para trazer uma 

visão a esta temática, vinda de uma pessoa com deficiência e estudante do curso de 

Agroindústria, que reside no interior do Estado de Sergipe, região nordeste do Brasil. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Pessoas com deficiência no Brasil 

 Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) cerca de 2,2 bilhões de pessoas no 

mundo são deficientes visuais (NAÇÕES UNIDAS, 2019). Estima-se que a cada cinco 

segundos, uma pessoa se torna cega no mundo, sendo que a maioria dos casos de cegueira 

(90%), ocorrem nos países emergentes e subdesenvolvidos. (FUNDAÇÃO DORINA 

NOWILL PARA CEGOS, 2021).  

 Mais de 6,5 milhões de pessoas no Brasil têm deficiência visual (cegueira ou baixa 

visão) (FREIRES, 2021). Do total da população brasileira, cerca de 23,9% declaram ter 

algum tipo de deficiência, sendo que a 3,5% têm deficiência visual, a mais declarada entre 

todas, seguida da deficiência física (2,3%), intelectual (1,4%) e auditiva (1,1%). De acordo 

com dados do IBGE de 2010, no Brasil 528.624 pessoas são incapazes de enxergar (cegos); 

6.056.654 pessoas possuem baixa visão ou visão subnormal (grande e permanente 

dificuldade de enxergar) e outros 29 milhões de pessoas declararam ter alguma dificuldade 

permanente de enxergar, ainda que usando óculos ou lentes (FÁBIO, 2020; FUNDAÇÃO 
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DORINA NOWILL PARA CEGOS, 2021). A região Nordeste do país possui o maior 

percentual de pessoas com deficiência visual em relação ao total da população, 4,1% e a 

região Sudeste com 3,1% tem o menor número conforme dados do IBGE de 2010 como 

pode ser observado na Tabela 1 (FUNDAÇÃO DORINA NOWILL PARA CEGOS, 2021). 

 

Tabela 1. Percentual de pessoas com deficiência visual na população por região do Brasil. 

Pessoas com deficiência visual por região Total % População  

Norte 574.823 3,6 

Nordeste 2.192.455 4,1 

Sudeste 2.508.587 3,1 

Sul 866.086 3,2 

Centro-Oeste 443.357 3,2 

Fonte: FUNDAÇÃO DORINA NOWILL PARA CEGOS (2021). 

 

 Embora haja tantas pessoas com deficiência no país e no mundo, a acessibilidade em 

diferentes aspectos do cotidiano é um grande desafio, sobretudo em países, regiões ou 

cidades menos desenvolvidas.  

  

2.2 Acessibilidade para as pessoas com deficiência visual 

 A acessibilidade promove a participação social de todas as pessoas na sua cidade. As 

pessoas com deficiência visual têm sido privilegiadas no que diz a respeito as novas 

tecnologias no acesso da comunicação em particular. O avanço dos programas com 

sintetizador de voz e a ampliação da informática, contribuem para a independência e 

autonomia das pessoas com deficiência visual, além de outros recursos para o uso nas tarefas 

do cotidiano (ARRUDA, 2008). 

 No Brasil, há mais de 70 anos, a Fundação Dorina Nowill para Cegos dedica-se à 

inclusão social de pessoas cegas e com baixa visão, através da produção e distribuição 

gratuita de livros em braille, falados e digitais acessíveis, para o público diretamente ou para 

escolas, biblioteca e organizações no país. Além disso, são oferecidos gratuitamente 

serviços especializados para pessoas cegas e com baixa visão e suas famílias, nas áreas de 

educação especial, reabilitação, clínica de visão subnormal e empregabilidade. São 

oferecidos ainda cursos, capacitações e consultorias, e a mais recente criação é a divisão 

Soluções em Acessibilidade, área da Fundação destinada à produção e distribuição de livros 
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e revistas acessíveis nos formatos braille, falado e Daisy (Digital Accessible Information 

System)  - que trata-se de um sistema de livros digitais sonoros. A divisão Soluções em 

Acessibilidade ainda oferece treinamentos, palestras, adequação de espaços e serviços de 

acessibilidade na web. Para realizar tudo isso segundo a própria Fundação é graças “…ao 

apoio de doações, voluntários, amigos e patrocinadores que acreditam na missão da 

Fundação Dorina Nowill para Cegos e ajudam a fazer do nosso trabalho uma referência 

de inclusão social das pessoas cegas e com baixa visão”. No site da Fundação é possível 

encontrar ainda o anúncio de vagas de emprego para pessoas com deficiência e calendário 

acessível, entre outras funcionalidades e serviços (FUNDAÇÃO DORINA NOWILL PARA 

CEGOS, 2021).  

 Em se tratando de internet, pode-se encontrar muitas medidas para garantir a 

acessibilidade dos deficientes visuais. A obtenção da acessibilidade digital requer a 

eliminação de barreiras de modo a garantia do acesso físico com disponibilidade da 

comunicação; torna necessário o software e o hardware que estejam integrados aos 

equipamentos e programas adequados de uma forma que não impeçam o acesso dos usuários 

ao conteúdo e viabilizar a apresentação da informação para que haja acessibilidade. A 

audiodescrição por exemplo, é um recurso que traduz imagens em palavras, permitindo que 

pessoas cegas ou com baixa visão consigam compreender conteúdos audiovisuais ou 

imagens. Nas redes sociais é cada vez mais comum o uso de hashtags como #pracegover ou 

#pratodosverem com descrições de imagens para tornar a internet mais acessível (FREITAS, 

2021). 

 Com relação a aplicativos, Velasco (2021) apontou alguns que oferecem suporte para 

deficientes visuais, por meio da audiodescrição dos elementos na tela, como por exemplo:  

• Be My Eyes: um dos mais famosos da internet, funciona como uma rede de apoio entre 

pessoas que enxergam e deficientes visuais, promovendo videochamadas para que um 

usuário com visão perfeita descreva a um cego um objeto apresentado.  

• Eye – D: serve para fazer com que os deficientes visuais possam identificar seus 

arredores ao sair na rua de um jeito simples e rápido, uma vez que os textos são 

convertidos em falas. O aplicativo é gratuito.  

• Ubook: disponibiliza mais de 1000 audiolivros em seu catálogo pagando um valor 

mensal. As obras podem ser encontradas em diversos gêneros literários, o que facilita 

muito o acesso de deficientes visuais a livros na internet. 

• CPqD Alcance: para facilitar o acesso de deficientes visuais à internet, com narração 
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automática da tela e auxílio na maioria das funções do smartphone, como fazer ligações, 

checar a porcentagem de bateria, acessar contatos, SMS e arquivos. 

• Google BrailleBack: foi desenvolvido pelo próprio Google e permite que eles contem 

com uma mistura de braille com falas para entender os elementos da tela do Android. 

As falas guiam o usuário até cada ícone da tela, enquanto o teclado em braille pode 

facilitar a navegação no aplicativo. 

  

2.3 Como a indústria de alimentos tem pensado na acessibilidade para as pessoas com 

deficiência visual 

 O debate sobre a acessibilidade para pessoas cegas nas embalagens de alimentos está 

ganhando bastante espaço nos últimos anos, como apontam Shimosakai (2021), Belmonte 

(2021), Pereira e Pianzola (2021) e Dos Santos Soares et al. (2020). Um Projeto de Lei que 

foi apresentado em 2015 tratava justamente da exigência do uso de braille em relevo nas 

embalagens de alimentos, medicamentos e materiais de limpeza, mas até o momento não 

existe lei que obrigue a informação em braille nas embalagens (BELMONTE, 2021). 

 Embora essa seja uma possibilidade para tornar as informações sobre os alimentos 

acessíveis às pessoas cegas, uma grande dificuldade a ser enfrentada é a limitação de espaço 

da embalagem, já que o braille tem um padrão de tamanho, altura e espaçamento dos pontos 

que não pode ser alterado (SHIMOSAKAI, 2021).  

 Em termos de informações obrigatórias que devem constar nos rótulos de alimentos, são 

sete pontos descritos por Shimozakai (2021) e BRASIL (2002): “Denominação de venda – 

É a definição dada a um alimento que pode ter diversas classificações dentro de um único 

produto. É o caso do arroz, por exemplo, que pode ser branco ou parboilizado; e do leite, 

que pode ser integral, desnatado ou semidesnatado. Lista de ingredientes – É a indicação 

de todos os ingredientes que compõem o produto. A apresentação dessa lista ajuda o 

consumidor a identificar no produto os traços de qualquer item que não pode ou não deve 

consumir. Conteúdo líquido – É a informação que indica a proporção de líquido que 

compõe o produto. De acordo com a Anvisa, esse valor deve estar expresso em massa 

(gramas ou quilos) ou volume (mililitros ou litros). Prazo de validade – É a informação 

sobre o período em que o alimento está próprio para o consumo e a data exata em que esse 

prazo encerra. Identificação da origem – É a indicação do local onde o alimento foi 

produzido e quem é o fabricante. Essa informação mostra ao consumidor a procedência do 

produto para que ele possa entrar em contato, se for o caso. Identificação do lote – Refere-

se ao número da fabricação do produto que o identifica internamente dentro do controle de 
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produção da empresa. Assim, nos casos de problema com o consumidor, ele pode ser 

analisado de acordo com o lote ao qual pertence. 

Instruções sobre o preparo e uso do alimento – Sempre que for essa a situação do produto, 

o rótulo deve apresentar as instruções sobre o modo apropriado de uso. Isso envolve desde 

o descongelamento até o tratamento para a utilização correta do produto.” 

 Já que todas essas informações são obrigatórias, então deveriam de alguma maneira 

constar nas embalagens também de forma acessível aos deficientes visuais, que são também 

consumidores e deveriam ter esse direito atendido (SHIMOZAKAI, 2021). Além destas 

informações somam-se ainda àquelas relacionadas a restrições alimentares, como à lactose, 

açúcar, glúten, leite, o que pode ser até um risco para a saúde do consumidor. 

 Algumas empresas no setor alimentício já começaram a disponibilizar em suas 

embalagens informações em braille, e a Sadia foi a primeira e hoje alguns produtos trazem 

especificações em braille, tais como marca, telefone do serviço de atendimento ao 

consumidor, tipo de produto e peso (BELMONTE, 2021). A Melita também incluiu algumas 

informações nas embalagens de filtro de café (RG NUTRI, 2021). A Kellogg’s com uma 

parceria com o Real Instituto Nacional de Cegos (RNIB) está com uma proposta inovadora 

de leitura em voz alta da lista de alergênicos e de ingredientes, através tecnologia NaviLens, 

que permite os smartphones detectem o código QR da caixa de cereal até três metros de 

distância, além disso, há instruções em Braille sobre como fazer o escaneamento do celular 

(BELMONTE, 2021). 

 Essa parece ser mesmo uma possível solução para resolver esse problema da falta de 

acessibilidade nas embalagens de alimentos e demais tipos de produtos, como aponta 

Simozakai (2021), que ainda sugere como caminho a modernização dos códigos de barras, 

para oferecer informações detalhadas ao consumidor. “No ambiente virtual, há espaço de 

sobra para colocar informações, é só prestar atenção também na acessibilidade digital” 

(SHIMOZAKAI, 2021) 

  

3. OBJETIVO 

 

 Apresentar o relato pessoal de vivência de uma mulher com deficiência visual, estudante 

de graduação de bacharelado em Agroindústria, com relação à acessibilidade das 

embalagens de alimentos. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Relato pessoal sobre a deficiência visual e contextualização sobre a vida sendo uma 

pessoa com deficiência visual residente no interior de Sergipe 

 Descrição de um pouco da minha história de vida, contextualizando aos leitores sobre a 

minha condição pessoal como pessoa com deficiência visual, residente em Nossa Senhora 

da Glória, interior do estado de Sergipe e trazendo informações sobre o alcance da 

acessibilidade nos oito espectros apontados por BRASIL (2013). 

 

4.2 Relato pessoal sobre a rotina com a manipulação das embalagens de alimentos 

 Contextualização sobre como é atualmente a minha rotina e os desafios pessoais na 

manipulação das embalagens de alimentos.  

 

4.3 Observação da acessibilidade com diferentes embalagens de alimentos  

 Foi realizada uma experimentação com 28 diferentes embalagens de alimentos de uso 

rotineiro: como arroz (integral, branco), feijão (carioca, preto), milho (de pipoca, amarelo), 

açúcar cristal, enlatados  (creme de leite, ameixa em calda), embalagens cartonadas 

pequenas (leite condensado de 2 marcas diferentes, creme de leite com e sem lactose, extrato 

de tomate) embalagens cartonadas grandes (leite com e sem lactose, suco de uva), filtro de 

café, biscoito cream cracker (integral e comum), flocos (milho e arroz), extrato de tomate 

em sachê, aveia em flocos finos, aveia em flocos finos orgânica, farinha de trigo, mix de 

farinhas sem glúten, macarrão, café (embalagem de papel). Na Figura 1 pode-se observar 

os produtos dispostos numa mesa.  

 

Figura 1. Foto com os produtos avaliados. 
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Na experimentação em que eu não sabia que tipos de alimentos seriam avaliados,  sendo 

revelados pela interlocutora só depois da resposta. As instruções foram: tem alimentos 

integrais e não integrais, com e sem lactose e produtos de variedades diferentes, portanto a 

resposta precisa ser a mais detalhada possível. As características relatadas para cada 

alimento foram descritas.  

 Os questionamentos feitos para cada produto foram: 

1. Que alimento é esse? 

2. Que características a fez identificá-lo? Exemplo: tipo de embalagem, material da 

embalagem, sons, aromas. 

3. Você saberia dizer se esse alimento contém lactose? Contém glúten? 

4. Tem algo nessa embalagem com informação acessível para cegos? 

5. Esse é um produto que você costuma consumir em casa? 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Embora feito por mim preferi escrever os relatos e os resultados em terceira pessoa. 

5.1 Relato pessoal sobre a deficiência visual e contextualização sobre a vida sendo uma 

pessoa com deficiência visual residente no interior de Sergipe 

 

Em 30 de abril de 1979 um lindo bebê chamado Ângela Cristina Sales nasce, mas ao 

passar dos dias ela foi crescendo e os seus pais começaram a notar algumas diferenças nela, não 

tinham certeza o que era, assim os meses foram passando. Quando Ângela tinha três anos, eles 

perceberam que ela se batia nas coisas dentro de casa e sua mãe a leva no oftalmologista, através 

da consulta saiu com uma prescrição de vitaminas e passou a usar óculos com cinco anos. Porém 

a cada ano Ângela com sua mãe ia ao oftalmologista, e ele dizia que não havia um nome 

específico para o problema dela.  

 Ângela morava no povoado Batatal em Nossa Senhora da Glória, interior de Sergipe, 

onde vivia com seus pais e seus irmãos. Devido ao problema de visão, começou a estudar apenas 

aos sete anos, junto com suas irmãs, Ana e Patrícia, sendo que a escola que elas frequentavam 

ficava distante da casa e elas caminhavam por uma hora para chegar até lá. Como no inverno 

as estradas que davam acesso para escola ficavam cheia de poças da chuva, a sua mãe tinha 

receio de que ela escorregasse e caísse e de que as irmãs não conseguissem levantá-la, por isso, 
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não conseguia concluir o período escolar todo. Esse dilema aconteceu até 1990, quando a irmã 

Isabel se tornou professora e começou a lecionar na escola municipal do povoado mais próximo, 

foi aí que pela primeira vez, Ângela conseguiu concluir o ano todo na escola.  

 Em 1995, ela se formou no quarto ano, que era a última série que tinha no povoado, mas 

em 1998 os pais vieram morar na cidade de Nossa Senhora da Glória e a Ângela conheceu o 

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Luz Do Sol uma instituição para deficientes e foi aí 

que finalmente descobriu-se a razão da deficiência que se chama retinosidade pigmentar. No 

CAPS ela fazia oficinas de dança Contemporânea, teatro de rua, coral, oficina de aprender tocar 

teclado, fazer comida, escrever e ler em braille. Ela ia duas vezes na semana aprender braille 

no CAPS e na escolinha da Maria Júlia em Aracaju, ao aprender Braille em 2001 voltou a 

estudar o fundamental na Escola Municipal Tiradentes em Nossa Senhora da Glória, em que 

acompanhava as disciplinas com o braille, uma lupa e um óculos que aumentava as letras do 

caderno e dos livros, finalmente em 2004, com 25 anos de idade, concluiu o fundamental. 

 Por perceber que não estava conseguindo ler muitos livros a tinta e não tinha livros em 

braille preferiu parar de estudar e em 2006 casou-se com um homem também com deficiência 

visual. Ela morava próximo a mãe, mas sabia lavar roupa, cozinhar, limpar casa, lavar prato, 

passar roupa e ajudava a fazer os afazeres da mãe porque a mãe tinha problema de coluna não 

podia pegar muito peso, no máximo um quilo em cada mão.  

 No ano de 2012 ela se separou do esposo e resolveu voltar a estudar o ensino médio no 

Colégio Estadual Cícero Bezerra, em Nossa Senhora da Glória/ SE.  Nessa época, ela gravava 

as aulas no gravador, quando chegava em casa à noite o gravador dela não tinha entrada USB, 

assim, passava a noite quase toda ouvindo as aulas que gravou no gravador e ao mesmo tempo 

gravando no notebook, no final de 2014 concluiu o ensino médio.  

 Fez o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) que tirou 600 pontos na redação, com 

a chegada da Universidade Federal Campus do Sertão (UFS) na cidade de Nossa Senhora da 

Glória/ SE no ano de 2015 e para não ficar o tempo todo dentro de casa resolveu ingressar com 

a cota para deficientes ela conseguiu ser aprovada na seleção para o curso de Bacharelado em 

Agroindústria. Os professores proporcionavam compartilhando experiências e conhecimentos, 

a Thamisa e a assistência estudantil foram muito importantes, já que proporcionou bolsistas 

para o acompanhamento nas atividades, transformando os conhecimentos teóricos no 

conhecimento prático. Os pais e o namorado dela também incentivavam, apoiando para ela não 

desistir nos momentos de dificuldade.  

 É preciso falar do desafio maior para a pessoa com deficiência visual que é viver em 

uma cidade que não possibilita sair de casa sem acompanhante, as calçadas não são 
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padronizadas, umas são altas outras são baixas, além disso, algumas possuem cerâmica que 

escorregam. Só existe a acessibilidade de piso tátil nas escolas, nos bancos, na caixa lotérica e 

na UFS Campus do Sertão (em algumas partes apenas), sem falar em ter que superar os 

preconceitos da sociedade e passar por vários obstáculos.  

5.2 Relato pessoal sobre a rotina com a manipulação das embalagens de alimentos 

 

Até 2011, Ângela ainda conseguia enxergar um pouco e podia ler os rótulos das 

embalagens, data de fabricação, data de validade e as receitas que tinham nas embalagens dos 

produtos. Depois desse ano, essa porcentagem foi diminuindo até a cegueira completa e então 

passa a distinguir os produtos das embalagens pelas características desses produtos e as outras 

informações importantes para o consumidor. Quando precisa comprar vários produtos ela 

chama alguém para acompanhá-la e sempre faz uma lista dos produtos que vai comprar. Ao 

chegar em casa, organiza os produtos em fileiras, por exemplo: uma fileira de farinha de milho, 

outra de arroz, sucessivamente, outra de feijão. O açúcar coloca em um pote que caiba o quilo 

de açúcar todo, o sal num pote apropriado para discernir do açúcar. Os temperos, como coloral 

no potinho diferente dos outros. Enquanto ainda conseguia ler, escrevia os nomes dos produtos 

com caneta grossa e depois que passou a não enxergar os nomes escritos, passou a escrever os 

nomes dos produtos em braille e colava em cada pote com o nome específico de cada produto.  

 Hoje, convive com o companheiro Leonardo, que a acompanha nas compras e vai 

perguntando o que ela deseja comprar, informando das embalagens, dos rótulos, a data de 

fabricação e de validade e os preços. Ao chegar em casa ele posiciona em ordem de fileira e 

diz: a farinha de milho está na primeira fila, o arroz na segunda, o feijão na terceira, o macarrão 

entre o arroz e o feijão. As embalagens de café e os temperos, por exemplo são reconhecidas 

pelo cheiro. Os alimentos enlatados são mais complicados de diferenciar, como uma lata de 

ervilha com uma lata de milho verde. Homens cegos relatam se confundir entre o tubo de creme 

dental com o creme de barbear, o que não é um problema na casa de Ângela. 

 Como observado os desafios para identificação de produtos de uso rotineiro é além dos 

alimentícios. Por exemplo, no caso de xampu e condicionador, acaba utilizando o 

condicionador que tem a tampa direcionada ao contrário da tampa do xampu. Anseia utilizar 

vários itens de maquiagem, todavia não se maquia porque as embalagens são coincidentes, e 

acaba manuseando e utilizando somente o batom. 

 Atualmente, já existem tecnologias assistidas as quais Ângela tem acesso, como o 

NVDA (NonVisual Desktop Access) e DOSVOX, que são programas de leitor de computador, 
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dentro do NVDA ou DOSVOX inclui o MECDAISY, leitor de livros em áudio. Utiliza também 

o TALKBACK, que é o leitor de celular. Recentemente, passou a utilizar aplicativos como: o 

BE MY EYES, em que a pessoa voluntária cadastrada faz um vídeo chamada e a pessoa cega 

diz qual é ajuda que ele necessita. Outro dia, em que estava sozinha em casa e a TV estava sem 

sinal, utilizando o BE MY EYES, a pessoa conseguiu orientar para resolver. Os aplicativos 

SULLIVAN e LOKETE, eles descrevem objetos, cores de roupas, cédulas de dinheiro, 

embalagem de alimentos e se colocar uma página de um livro leem. 

 

5.3 Observação da acessibilidade com diferentes embalagens de alimentos 

 

5.3.1 Identificação dos alimentos 

 A denominação de um produto pode ser considerada a informação principal sobre os 

alimentos, seguidas de outras que são também indispensáveis como data de validade e lote, 

além da informação sobre o glúten. No entanto, foi possível perceber que em alguns dos 

produtos avaliados nem essa informação básica é acessível para pessoas cegas.  

 Embalagens do tipo cartonada, em latas e em sachê foram as que geraram maior 

confusão para a identificação dos alimentos, como por exemplo:  

1. Extrato de tomate em sachê, que foi identificado como molho de tomate; 

2. Creme de leite em lata, identificado como ervilha; 

3. Suco de uva em caixa, identificado como leite; 

4. Ameixa em calda, identificado como leite condensado; 

5. Leite condensado, identificado como creme de leite; 

6. Produtos em caixa cartonada como creme de leite com e sem lactose, extrato de 

tomate, leite condensado com e sem lactose: não soube identificar nenhum, foram 

colocadas as possibilidades de bebida láctea achocolatada, extrato de tomate, creme 

de leite, ketchup e de forma genérica como algum produto líquido; 

7.  Mix de farinhas sem glúten, identificado como leite em pó 

 Vários alimentos foram identificados pelo tato, como o feijão carioca e o feijão preto, 

que pelo formato do grão foram corretamente denominados, sendo o feijão preto descrito 

como mais comprido. Além destes, o milho de pipoca, o açúcar, a farinha de trigo e os flocos 

de milho foram assim reconhecidos. Na Figura 2 pode-se observar Ângela segurando os 

grãos do milho de pipoca. As bolachas cream cracker integral e tradicional também foram 

identificadas, pela embalagem, formato do biscoito, sendo o integral mais fino. Alguns 
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produtos que não foram identificados corretamente como o arroz integral, flocos de arroz e 

macarrão sem glúten foram percebidos como seus semelhantes, arroz branco, flocos de 

milho e macarrão, respectivamente. No entanto, nenhum destes três produtos são de 

consumo habitual para Ângela, o que pode ser um fator a mais na dificuldade de 

reconhecimento.  

 

Figura 2. Foto de Ângela avaliando a embalagem com milho de pipoca. 

 

 No filtro de café e no café à vácuo na caixa a identificação deu-se pelo formato da 

embalagem e não pelo braille, ainda que não fossem produtos habituais para Ângela. Por 

outro lado, os produtos aveia em flocos finos e a aveia em flocos finos orgânica foram os 

únicos reconhecidos exclusivamente pela informação em braille na embalagem, 

demonstrando que essa alternativa aplicada aos alimentos com essa embalagem secundária 

é um fator importante de acessibilidade para pessoas cegas.  

 Os únicos com informações acessíveis em braille foram o filtro de café, o café e as 

duas aveias em flocos finos. No entanto na embalagem do café o braille estava ruim e só foi 

possível ler “Café” e “250”, a denominação e o peso líquido. Já para o filtro de café nenhuma 

informação foi lida, porque estava muito ruim. Não é possível saber se foi uma falha de 

fábrica ou ocasionada no transporte e manipulação posterior, demonstrando como este pode 

ser um desafio à parte para a indústria de alimentos, na qual se somam obstáculos quando o 

assunto é oferecer acessibilidade para pessoas com deficiência visual em suas embalagens. 

Além da limitação do braille as embalagens de papel e/ou papelão, ainda se somam os 
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desafios ao longo da cadeia, envolvendo o transporte, empilhamento das embalagens e 

outras manipulações que podem danificar o braille. Uma possível solução para este 

problema poderia ser a disponibilização de um QRCode que com o auxílio de um aplicativo 

desenvolvido para este fim, dispusesse as informações sobre os produtos, uma ideia que só 

falta ser colocada em prática e difundida para todos os produtos (SHIMOSKAI, 2022; 

VIDAL, 2020). 

 Nas embalagens de aveia, o braille estava mais preservado, sobretudo na orgânica, em 

que foi possível ler o nome da empresa “PEPSICO”, a denominação completa “Aveia em 

flocos finos orgânica”, conteúdo “contém 170g”  número do Serviço de Atendimento ao 

Consumidor (SAC) e lote. Na outra embalagem de aveia, não foi possível ler se era o nome 

da empresa, porque estava ruim, mas denominação “aveia em flocos” o lote e o número do 

SAC foram lidos. Na Figura 3 pode-se observar a foto de Ângela lendo as informações em 

Braille de uma das embalagens de aveia. 

 

Figura 3. Foto de Ângela lendo as informações em braille na embalagem de aveia. 

 

 Uma outra informação que é muito importante para todos os consumidores (BRASIL, 

2002) e que não foi acessível em nenhuma das embalagens foi a data de validade dos 

produtos.  

 

5.3.2 Informações sobre glúten e lactose  

 Das 28 embalagens avaliadas, 27 eram de alimentos e uma de filtro de café. Em todos 

os rótulos de alimentos tinha a informação acerca do glúten, sendo que sete deles eram do 
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tipo que contém glúten: aveia em flocos finos, aveia em flocos finos orgânica, bolacha 

cream cracker tradicional, bolacha cream cracker integral, milho de canjica amarela, 

farinha de trigo e creme de leite em lata. No entanto, para Ângela em nenhum dos produtos 

foi possível obter informações como “contém glúten” somente pela embalagem/ rótulo. 

Algumas vezes a resposta correta para a pergunta “Contém glúten?” Vinha da percepção 

pessoal quanto as características inerentes ao produto, como os gêneros alimentícios: feijão 

carioca, feijão preto, milho de pipoca, açúcar cristal, arroz integral e branco, flocos de milho 

e arroz, que naturalmente são produtos que não contém glúten. Assim como para as bolachas 

cream cracker e a farinha de trigo. 

 Outros produtos que contém glúten conforme indicação na embalagem, mas que não 

foi indicado por Ângela foram as aveias em flocos e o milho de canjica, que no caso deste 

último pode ser devido a contaminação cruzada no processamento. 

 Esta é informação imprescindível segundo a lei 10.674 de 2003 “Obriga a que os 

produtos alimentícios comercializados informem sobre a presença de glúten, como medida 

preventiva e de controle da doença celíaca”. No entanto, para pessoas com deficiência 

visual essa medida não é cumprida, nem mesmo nas embalagens de alimentos estudadas 

que continham braille.  

 Em nenhum dos produtos foi possível obter informações “contém lactose” somente 

pela embalagem/ rótulo. E assim como para o glúten, muitas vezes a resposta correta vinha 

da percepção devido as características inerentes ao produto. No entanto, parte dos produtos 

derivados lácteos eram sem lactose, mas não teve como fazer essa diferenciação. Diferente 

do glúten, a descrição se contém ou não lactose, não é obrigatória e, portanto, não constava 

em todos os produtos. 

  

6. CONCLUSÃO 

 A acessibilidade para pessoas com deficiência visual nas embalagens de alimentos 

ainda precisa ser alcançada, pois mesmo em embalagens que é possível dispor informações 

em braille, estas ficam restritas principalmente á denominação do produto, número do SAC 

e lote, sendo que outras informações como se contém glúten e data de validade, que são 

obrigatórias pela legislação, não constam para esses consumidores. 

 A ideia da disposição de um QRCode na embalagem dos alimentos que com o auxílio 

de um aplicativo possa trazer todas as informações importantes acerca daquele produto pode 
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ser uma forma de minimizar a falta de acessibilidade. No entanto, esta opção ainda estaria 

atrelada à condição de se ter o aparelho celular para essa leitura. 

 

    REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 9050: Acessibilidade a 

edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Rio de Janeiro, p. 02. 2020. 

 

ARRUDA, Sônia Maria Chadi de Paula. Acessibilidade no cotidiano de pessoas com 

deficiência visual. Revista @mbienteeducação, São Paulo, v. 1, n. 2, p. 113-121, ago./dez. 

2008. 

 

BELMONTE, Alessandra. A importância da Comunicação e da Acessibilidade nas 

Embalagens. Site EALI, 2021. Acesso em 10 de maio de 2022. Disponível em: 

https://www.eali.com.br/post/a-import%C3%A2ncia-da-comunica%C3%A7%C3%A3o-e-

da-acessibilidade-nas-embalagens. 

 

BRASIL. Ministério da Educação.  Referenciais de acessibilidade na educação superior e a 

avaliação in loco do sistema nacional de avaliação da educação superior (SINAES). 

Brasília, DF: Ministério da Educação, 2013. Disponível 

em: <http://www.ampesc.org.br/_arquivos/download/1382550379.pdf>. Acesso em: 10 

mai. 2022. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC 

ANVISA/MS n° 259, de 20 de setembro de 2002. Regulamento técnico para rotulagem de 

alimentos embalados. Disponível em . Acesso em 25/05/22. 

 

BRASIL. Lei nº 10.674, de 16 de maio de 2003. Obriga que os produtos alimentícios 

comercializados informem sobre a presença de glúten, como medida preventiva e de 

controle da doença celíaca. 

 

FÁBIO. Estatísticas sobre deficiência visual no Brasil e no Mundo, 2020. Disponível em: 

https://louisbraille.org.br/portal/2020/04/13/estatisticas-sobre-deficiencia-visual-no-brasil-

https://louisbraille.org.br/portal/2020/04/13/estatisticas-sobre-deficiencia-visual-no-brasil-e-no-mundo/


19 
 

 

e-no-mundo/.  

 

FREIRES, Aline. Nosso ponto de vista: Nota Oficial. Fundação Dorina Nowill para Cegos, 

2021. Acesso em 10 de maio de 2022. Disponível em: 

http://fundacaodorina.org.br/blog/nota-oficial/ 

 

FREITAS, Fernando. Soluções em Acessibilidade: conheça recursos para conteúdos 

audiovisuais. Fundação Dorina Nowill para Cegos, 2021. Acesso em 10 de maio de 2022. 

Disponível em: http://fundacaodorina.org.br/blog/audiodescricao-libras-legendagem/ 

 

FUNDAÇÃO DORINA NOWILL PARA CEGOS. Estatísticas sobre pessoas cegas e com 

baixa visão. Acesso em ago/ 2021. Disponível em: http://fundacaodorina.org.br/a-

fundacao/pessoas-cegas-e-com-baixa-visao/estatisticas-da-deficiencia-visual/. 

 

Nações Unidas. Em primeiro relatório global sobre cegueira, OMS diz que mundo poderia 

evitar metade dos casos. ONU News, 2019. Disponível em: 

https://news.un.org/pt/story/2019/10/1690122. 

 

 

DOS SANTOS SOARES, Paula Thaís et al. Contribuição de embalagens alimentícias e 

rotulagem nutricional para a autonomia e inclusão social de pessoas com deficiência visual: 

um panorama atual do mercado. Alimentos: Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, v. 1, 

n. 3, p. 63-78, 2020. Disponível em: https://www.ifrr.edu.br/campi/boa-

vista/pesquisa/anais-ix-forint-2021-1/artigos/o-uso-do-braille-em-embalagens-

contribuicoes-para-maior-acessibilidade-a-rotulagem-de-alimentos 

 

PEREIRA, Danielle Cunha de Souza; PIANZOLA, Fabiana Borges. O uso do braille em 

embalagens: contribuições para maior acessibilidade a rotulagem de alimentos. FORINT - 

Fórum de Integração, 2021. Acesso em 10 de maio de 2022. Disponível em: 

https://www.ifrr.edu.br/campi/boa-vista/pesquisa/anais-ix-forint-2021-1/artigos/o-uso-do-

braille-em-embalagens-contribuicoes-para-maior-acessibilidade-a-rotulagem-de-alimentos 

 

RG Nutri. Embalagens em Braille: Uma forma de expandir a acessibilidade na alimentação. 

Acesso em agosto de 2021. Disponível em: 

https://louisbraille.org.br/portal/2020/04/13/estatisticas-sobre-deficiencia-visual-no-brasil-e-no-mundo/
http://fundacaodorina.org.br/a-fundacao/pessoas-cegas-e-com-baixa-visao/estatisticas-da-deficiencia-visual/
http://fundacaodorina.org.br/a-fundacao/pessoas-cegas-e-com-baixa-visao/estatisticas-da-deficiencia-visual/
https://news.un.org/pt/story/2019/10/1690122
https://www.ifrr.edu.br/campi/boa-vista/pesquisa/anais-ix-forint-2021-1/artigos/o-uso-do-braille-em-embalagens-contribuicoes-para-maior-acessibilidade-a-rotulagem-de-alimentos
https://www.ifrr.edu.br/campi/boa-vista/pesquisa/anais-ix-forint-2021-1/artigos/o-uso-do-braille-em-embalagens-contribuicoes-para-maior-acessibilidade-a-rotulagem-de-alimentos
https://www.ifrr.edu.br/campi/boa-vista/pesquisa/anais-ix-forint-2021-1/artigos/o-uso-do-braille-em-embalagens-contribuicoes-para-maior-acessibilidade-a-rotulagem-de-alimentos


20 
 

 

https://www.rgnutri.com.br/2019/06/24/embalagens-em-braille/ 

 

SASSAKI, Romeu Kazumi. Terminologia sobre deficiência na era da inclusão. Revista 

Nacional de Reabilitação, São Paulo, ano 5, n. 24, jan./fev. 2002, p. 6-9. 

 

SHIMOSKAI, R. 2015. Consumidores com deficiência visual e os rótulos em Braille. 

BLOG Acessibilidade em foco. Acesso em out/ 2021. Disponível em: 

https://ricardoshimosakai.com.br/consumidores-com-deficiencia-visual-e-os-rotulos-em-

braille/ 

 

VELASCO, Ariane. Cinco aplicativos para ajudar deficientes visuais. NEDESP – Núcleo 

de Educação Especial. Universidade Federal da Paraíba. Acesso em 10 de maio de 2021. 

Disponível em: http://www.ce.ufpb.br/nedesp/contents/noticias/cinco-aplicativos-para-

ajudar-deficientes- 

visuais#:~:text=Be%20My%20Eyes%20(Android%20%7C%20iOS,um%20cego%20um

%20objeto%20apresentado. 

 

VIDAL, Guilherme Uren Gatica et al. Embalagens de alimentos acessíveis a deficientes 

visuais por meio da interação tátil entre aplicativo e QR CODE. 20º Congresso Nacional de 

Iniciação Científica, 2020. Acesso em 10 de maio de 2022. Disponível em: https://conic-

semesp.org.br/anais/files/2020/trabalho-1000005783.pdf 

  

https://ricardoshimosakai.com.br/consumidores-com-deficiencia-visual-e-os-rotulos-em-braille/
https://ricardoshimosakai.com.br/consumidores-com-deficiencia-visual-e-os-rotulos-em-braille/

