
 

Quem somos? 

     A Divisão de Acompanhamento à 

Surdez e Cegueira conta com uma 

equipa multidisciplinar que apoia 

pessoas com cegueira ou baixa visão. 

Contactos 
Email: 

susana.edv.spinola@madeira.gov.pt 

elsa.lf.barros@madeira.gov.pt 

Telefone: 

291 225 923 

Morada: 

Rua Dr. Juvenal, n.º 31  

9060 - 147 Funchal 

 

O Dia da Bengala Branca 

Dia Internacional 

da 

Bengala Branca 

Baixa Visão  

DASC - DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO À 

SURDEZ E CEGUEIRA  

 

DSEE - DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE 

EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

O que fazemos? 

     A equipa de acompanhamento, nesta 

área específica, realiza uma intervenção 

técnica e pedagógica especializada 

com crianças, jovens e adultos nas 

seguintes áreas: 

• Orientação e Mobilidade; 

• Atividades de Vida Diária 

• Acompanhamento à escolaridade; 

• Acompanhamento/Intervenção 

social, psicomotora e psicológica; 

• Leitura e escrita Braille; 

• Adaptação do posto de trabalho. 

msslevoca.sk, 2021 
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    .  A União Mundial de Cegos, desde 1964, 

e anos mais tarde, em 1970, em conjunto 

com a UNESCO, declararam o dia 15 de 

outubro, o Dia Internacional da Bengala 

Branca. Para esta organização, a bengala 

branca é o símbolo da independência, da 

dignidade e capacidade das pessoas 

cegas, enquanto o dia internacional é uma 

oportunidade para pessoas, com e sem 

cegueira ou baixa visão, se juntarem para 

apoiar a integração plena das pessoas 

cegas na sociedade;  

. Este dia é a oportunidade para refletir 

sobre os obstáculos que este grupo de 

pessoas enfrenta no seu quotidiano, bem 

como alerta para a urgência do 

desenvolvimento das acessibilidades;  

. Foi em 1931 que Guilly d´Herbemont, 

conhecida como a “Mãe da Bengala 

Branca”, por ter sido a sua inventora, propôs 

a utilização da Bengala Branca, iniciando-se 

a sua disseminação pela Europa. Guilly, 

preocupada com o facto de as pessoas 

cegas serem obrigadas a pedir ajuda sempre 

que precisavam de atravessar as ruas de 

Paris, reparou que os polícias usavam bastões 

brancos para orientar o trânsito. Percebeu, 

então, que as pessoas cegas seriam mais 

visíveis se usassem uma bengala branca. 

 (acapo.pt, 2021) 
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Bengala Branca           Ray                Ultracane 

 
 

 

 

 

Orientação e Mobilidade      Sobre a(s) Bengala(s) 

crebis-ebis.blogspot.com, 2010 

 

  

 

. As bengalas estão geralmente disponíveis em 

3 materiais diferentes: 

- Alumínio; 

- Fibra de vidro; 

- Fibra de Carbono. 

. São dobráveis e de fácil utilização; 

. São utilizadas por 3 grupos de pessoas: 

 - Cegas - bengala branca; 

 - Baixa Visão – bengala verde; 

 - Surdocegas – bengala vermelha. 

  

. Atualmente, com o avanço tecnológico, 

existem outros equipamentos de orientação e 

mobilidade que são, igualmente, utilizados por 

pessoas cegas ou com baixa visão:  

- Ray – cabe no bolso, identifica 

objetos que estão à frente e são um 

complemento à bengala branca; 

- Ultracane – primeira bengala eletrónica 

que deteta obstáculos ao nível dos pés, pernas, 

tronco e cabeça, independentemente da sua 

textura – até 4 metros.  

Moreno, R., 2021 

 

  

 

 

Treino de Orientação e Mobilidade 
Pode ser definido como o ensino de 

conceitos, capacidades e técnica necessárias 

para que a pessoa com cegueira ou baixa visão 

possa se deslocar de uma forma segura, eficiente 

e graciosa em qualquer tipo de ambiente e em 

todas as situações com as quais se depara. 
(adaptado, Mendes s/d) 

 

Um programa de Orientação e Mobilidade envolve: 

. Treino sensorial; 

. Desenvolvimento de conceitos; 

. Desenvolvimento motor; 

. Desenvolvimento de capacidades de 

orientação; 

. Desenvolvimento de capacidades de 

mobilidade; 

 

Técnicas Específicas de Orientação e Mobilidade: 

. Técnicas de guia – utilizadas quando, uma 

pessoa com cegueira ou baixa visão, se desloca 

acompanhada por um guia; 

. Técnicas de defesa – técnica corporal (realizada 

com os membros superiores), utilizada para 

detetar e proteger a pessoa com cegueira ou 

baixa visão e evitar que embata contra objetos; 

. Técnicas de bengala – utilizadas de modo que a 

pessoa com cegueira ou baixa visão consiga 

realizar um percurso com bengala de forma 

autónoma e em segurança. 

 

Acessibilidade com Cães-Guia  
. Muitas pessoas cegas ou com baixa visão, 

optam por utilizar um cão-guia para melhorar a 

sua autonomia; 

. Em Portugal existe apenas uma única escola 

responsável pela formação de cães-guia para 

cegos - a Escola de Cães-Guia para Cegos - 

http://www.caesguia.org/ 

Curiosidades  
. A primeira pessoa a propor publicamente 

pintar a bengala de branco, para torná-la mais 

visível aos condutores, foi um artista britânico. 

Em 1921, quando as estradas ainda eram 

partilhadas por cavalos e por automóveis, estes 

eram vistos, por muitos peões, como uma 

ameaça. Um cidadão de Bristol, James Biggs, 

que tinha perdido a visão num acidente, não se 

sentindo seguro ao atravessar a rua, pintou a 

sua bengala de branco para chamar a 

atenção dos condutores. Porém a ideia não 

convenceu as outras pessoas com cegueira até 

que, em 1931, Guilly d´Herbemont conseguiu o 

impacto pretendido. (acapo.pt, 2021) 
 

. Em 2011, o Dia da Bengala Branca ganhou 

outro nome, quando o Presidente Barack 

Obama declarou que o dia 15 de outubro seria 

o Dia da Igualdade dos Americanos Cegos 

(Blind Americans Equality Day), uma celebração 

das conquistas dos americanos com cegueira e 

a reafirmação do compromisso de concretizar 

a sua integração económica e social plena.  
(acapo.pt, 2021) 
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