
Orientação e mobilidade são as-
pectos inerentes ao desenvol-
vimento humano. A orienta-

ção é uma função mental global que 
tem a ver com o conhecimento e a de-
terminação da relação do indivíduo 
consigo mesmo e com o mundo. A mo-
bilidade refere-se a todas as atividades 
relacionadas ao movimento do corpo. 

Neste contexto, a criança cega neces-
sita desenvolver as habilidades e capaci-
dades que lhe proporcionem perceber-se 
como pessoa, localizando-se no espaço e 
no tempo e relacionando-se com o meio 
de forma eficiente, segura e prazerosa. 
Para tanto, é preciso que pais e educado-
res garantam que as atividades de sua ro-
tina sejam significativas e funcionais. A 
maioria das brincadeiras realizadas por 
crianças que enxergam pode ser adapta-
da para a criança cega; é preciso apenas 
lembrar-se de utilizar os outros sentidos 
para substituir o uso da visão. Entretanto, 
nas instituições de ensino, muitas vezes 
se observa que a criança cega tem um re-
pertório corporal restrito e isso se deve à 
falta de experiência de professores e ou-
tros funcionários da escola em lidar com 
o aluno cego, e não à falta da visão. 

É importante oportunizar que essa 
criança consiga andar, correr, saltar, pu-
lar sem auxílio, que aprenda a receber, jo-

gar e chutar uma bola. Inicialmente, ela 
precisará de auxílio, e uma boa forma de 
ajudá-la é o professor colocar-se atrás do 
corpo da criança e realizar os movimen-
tos corporais junto com ela, até que con-
siga sozinha. Mas para que a segurança 
seja realmente parte de toda a movimen-
tação da criança cega é importante o do-
cente tomar as seguintes precauções: 

1) Orientar a criança a realizar auto-
proteção: 
• Ao andar sozinha de um ponto a ou-

tro, ela deve seguir uma linha-guia 
como referência (como parede, mu-
reta, o contorno de uma mesa), des-
lizando o dorso da mão um pouco a 
frente do corpo; 

• Ao se deslocar em pequenos es-
paços (entre uma mesa e outra, de 
um brinquedo ao outro, por exem-
plo), ela deve colocar um braço es-
tendido em diagonal à frente do cor-
po, mantendo o dorso da mão virado 
para fora. No início é aceitável que 
ande com os braços estendidos pa-
ra a frente; 

• Para se abaixar, quando próxima a 
móveis ou brinquedos, a criança de-
ve proteger a cabeça, mantendo um 
braço flexionado com a mão à frente 
do rosto e a palma voltada para fora. 

2) Utilizar guia-vidente: 
Acompanhada por um adulto ou um 
aluno que enxerga, a criança cega deve 
segurar na mão ou punho dessa outra 
pessoa e caminhar um pouco atrás pa-
ra perceber, pela movimentação corpó-
rea do outro, o que vem adiante, como 
curvas, escadas e rampas. 

É importante, ainda, que o estu-
dante cego alcance certa autonomia 
na sala de aula e em outros ambien-
tes que utilizará na escola. Para facili-
tar esse aprendizado, os seguintes pro-
cedimentos podem ser utilizados: 
• Na sala de aula e em outros recintos 

que a criança cega for utilizar (co-
mo banheiro e sala de vídeo), esta-
beleça a porta de entrada como re-
ferência para, a partir dela, poder 
localizar a mesa desse aluno, sua 
cadeira, a mesa da professora, o ces-
to de lixo, a pia, o vaso sanitário e 
outros móveis e utensílios; 

• Ao acompanhar a criança deficiente 
visual em percursos na escola, con-
verse com ela sobre algumas infor-
mações do ambiente - sons e odores 
característicos da cozinha, barulho 
de carros próximos ao portão de en-
trada e saída, degraus e corrimãos 
que fazem ligação entre os ambien-
tes -, possibilitando que ela conhe-
ça e assimile essas pistas; 

• As portas podem ter sinalização em 
relevo para que a criança cega possa 
identificá-las. • 
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Text Box
Fonte: Profissão Mestre, Curitiba, ano 13, n. 145, p. 16, out. 2011.




