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Aos Leitores
His to ri ca men te, o aces so das pes so as com de fi ci ên cia a to dos os es pa ços, pú bli cos e

pri va dos, in cluí das aí as es co las, tem si do um gran de de sa fio a ser ven ci do.
A aces si bi li da de, no sen ti do em que o te ma se rá abor da do nes te fas cí cu lo, não se re -

su me à pos si bi li da de de en trar em de ter mi na do lo cal; o ter mo de ve ser en ten di do num
sen ti do mais am plo e abran gen te co mo ca pa ci da de de a pes soa com de fi ci ên cia se des -
lo car de ma nei ra mais se gu ra e in de pen den te pos sí vel.

Des ta for ma, a abor da gem do te ma aces si bi li da de, nes te fas cí cu lo, tem o ob je ti vo de
ofe re cer aos ges to res, pro fes so res, fun cio ná rios e alu nos, in for ma ções que lhes pos si bi li -
tem co la bo rar na eli mi na ção das bar rei ras que im pe dem os alu nos com de fi ci ên cia de
aces sar a to dos os am bi en tes es co la res e seus en tor nos, com se gu ran ça e au to no mia, e,
es pe ci al men te, de cri ar as con di ções ne ces sá rias pa ra a par ti ci pa ção efe ti va nos de sa fi os
da apren di za gem de for ma au tô no ma e cri a ti va. 

O ma te ri al es tá or ga ni za do em três tó pi cos:
� Ori en ta ção e mo bi li da de - O&M
� Ade qua ção pos tu ral e mo bi li da de
� Aces si bi li da de es pa cial

No item Ori en ta ção e mo bi li da de, dis cu te-se o con cei to de O&M e a quem se apli ca
(alu nos ce gos, sur do ce gos e com de fi ci ên cias múl ti plas); são apre sen ta das e ilus tra das
as téc ni cas de O&M que po dem ser uti li za das tan to na es co la co mum quan to no aten di -
men to es pe cia li za do, com su ges tões de pla ne ja men to e es tra té gias. 

No que se re fe re à Ade qua ção Pos tu ral, es pe ci al aten ção é da da à pos tu ra sen ta da,
on de são for ne ci das aos pro fes so res no ções bá si cas que lhes per mi tam iden ti fi car a ne -
ces si da de de ob ten ção de re cur sos que au xi li em seus alu nos a per ma ne ce rem com con -
for to e es ta bi li da de nes ta po si ção, ga ran ti do-lhes con di ções de par ti ci par e apren der na
es co la. São da das tam bém ori en ta ções so bre o po si cio na men to ade qua do do pro fes sor
di an te do alu no, bem co mo a res pei to dos di ver sos ma te ri ais di dá ti cos, a fim de fa vo -
re cer o con ta to vi su al, a qua li da de de tô nus mus cu lar e a ma ni pu la ção dos ob je tos pre -
ten di dos. Re cur sos uti li za dos pa ra a mo bi li da de de alu nos com de fi ci ên cia fí si ca tam -
bém são apre sen ta dos co mo exem plos.

Fi nal men te, no tó pi co de di ca do à Aces si bi li da de Es pa cial, se rão apro fun da dos te mas
re fe ren tes à aces si bi li da de nos pré di os es co la res, tais co mo le gis la ção, par ce rias, mo ni -
to ra men to e ou tras ques tões re la ti vas ao te ma.
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1. ORI EN TA ÇÃO E MO BI LI DA DE - O&M
1.1. O QUE É ORI EN TA ÇÃO E MO BI LI DA DE E A QUEM SE APLI CA?

Pa ra fa lar de ori en ta ção e mo bi li da de é pre ci so re lem brar co mo ela es tá pre sen te em
nos sa vi da. Por exem plo, quan do éra mos be bê, fa zí a mos ori en ta ção e mo bi li da de? A res -
pos ta é sim. Nos sa mãe nos car re ga va pa ra to dos os lu ga res e nos di zia pa ra on de es tá -
va mos in do. Sen tí a mos que o ba nhei ro era um lu gar mais frio, mas tam bém o mais per -
fu ma do da ca sa; a co zi nha ti nha o chei ro gos to so das co mi das que es ta vam sen do fei tas,
etc. As sim po de mos en ten der que cri an ças que não apre sen tam ne nhu ma de fi ci ên cia po -
dem ir aos pou cos as so cian do o que elas es cu tam e o que elas vê em, jun to com os ou tros
sen ti dos co mo ol fa to, ta to (sen tir o to que de pes so as ou de ob je tos de um de ter mi na do lu -
gar e ter di fe ren tes sen sa ções em di fe ren tes ma te ri ais to ca dos), ves ti bu lar (nos so equi lí -
brio), ci nes te sia (per cep ção do nos so mo vi men to) e pro pri o cep ção (per ce ber a po si ção
das vá ri as par tes do cor po, sem pre ci sar olhar pa ra ele) e ir for man do su as pró pri as re fe -
rên cias de ca da lu gar. Por exem plo: a ca sa da vo vó Edith fi ca no al to (ela mo ra em um
pré dio) te nho que su bir de ele va dor (sen sa ção do mo vi men to). Já a ca sa da vo vó Ci da tem
um por tão pe sa do pa ra abrir e às ve zes te nho que em pur rá-lo com o meu cor po (ci nes te -
sia e pro pri o cep ção) pa ra po der en trar.

En tão, va mos sa ber o que sig ni fi ca ori en ta ção e mo bi li da de?
É im por tan te en ten der o sen ti do eti mo ló gi co de ca da pa la vra. Se gun do Cu nha (1999, p. 526

e 564), o ver bo ori en tar de ri va do la tim óri ens (ori en tis) que, em por tu guês, deu ori en te, ou se -
ja, "o la do on de nas ce o sol", nas cen te, les te, le van te. A pa la vra mo bi li da de tam bém se ori gi na
do la tim, do ad je ti vo mó bi lis (mó vel), que por sua vez de ri va do ver bo mo vé re: mo ver.

Pa ra o Mi ni di cio ná rio (1997, p. 337 e 368), ori en tar sig ni fi ca "de ter mi nar os pon tos car de ais,
in di car o ru mo exa to", e, mo bi li da de é a "pro pri e da de do que é mó vel"; as sim, te mos que ori en ta -
ção é apren di da, e mo bi li da de é ina ta. 

Com bi nan do os dois con cei tos - ori en ta ção e mo bi li da de - po de mos di zer que a ex pres -
são ori en ta ção e mo bi li da de sig ni fi ca mo ver-se de for ma ori en ta da, com sen ti do, di re ção e
uti li zan do-se de vá ri as re fe rên cias co mo pon tos car de ais, lo jas co mer ci ais, guia pa ra con sul -
ta de ma pas, in for ma ções com pes so as, lei tu ra de in for ma ções de pla cas com sím bo los ou
es cri ta pa ra che gar mos ao lo cal de se ja do.

As sim, a ori en ta ção e mo bi li da de se apli ca a to da e qual quer pes soa que ne ces si ta che gar
a al gum lo cal e que, pa ra is so, dis põe de to das es sas re fe rên cias pa ra cum prir sua ro ta.

Ori en ta ção e mo bi li da de fa zem par te da nos sa ro ti na. Quan do es ta mos den tro de nos -
sa ca sa e nos des lo ca mos de um am bi en te pa ra ou tro, es ta mos nos mo ven do de for ma
ori en ta da, pois co nhe ce mos o am bi en te e sa be mos as di re ções que de ve mos se guir pa ra
che gar até lá e tam bém por que te mos nos sa con sci ên cia cor po ral e de co mo de ve mos nos
mo ver pa ra cum prir nos sa me ta. Se es ti ver mos em nos so bair ro, em nos sa ci da de, e co -
nhe ce mos vá ri as ro tas pa ra che gar a de ter mi na dos lu ga res, nós as uti li za mos quan do
ne ces si ta mos. Só va mos nos sen tir "de so ri en ta dos e imo bi li za dos" quan do te mos que nos
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des lo car a um lu gar e não co nhe ce mos o ca mi nho pa ra che gar a ele. Nes se ca so, te re mos
que usar to das as in di ca ções e re fe rên cias aci ma ci ta das pa ra nos ori en tar e se guir mos o
ca mi nho cer to.
1.2. O ATEN DI MEN TO EDU CA CIO NAL ES PE CIA LI ZA DO EM ORI EN TA ÇÃO E
MO BI LI DA DE

Den tro da pro pos ta do AEE, on de se in clui o aten di men to do alu no com de fi ci ên cias no
que tan ge à ori en ta ção e mo bi li da de, ca be rá ao pro fes sor es pe cia li za do pro por ci o nar a es se
alu no o co nhe ci men to dos es pa ços da es co la em que ele es ti ver tra ba lhan do. Ao alu no com
de fi ci ên cias de ve rá ser da do o tem po ne ces sá rio a fim de que pos sa ex plo rar, um por um, to -
dos os es pa ços da es co la pa ra, aos pou cos, cons tru ir na sua men te o ma pa men tal de ca da
um des ses es pa ços. Pa ra is so, o pro fes sor es pe cia li za do de ve rá dar a opor tu ni da de aos alu -
nos com de fi ci ên cias de co nhe ce rem jun tos ca da can ti nho da es co la. Por exem plo, na sa la de
au la: on de es tá a por ta, a ja ne la, as fi lei ras de car tei ras; qual o seu lu gar; on de es tá a me sa
do pro fes sor etc. No re fei tó rio: co mo es tão dis pos tas as ca dei ras e as me sas, de que ti po são
es ses mó veis (ban cos in tei ri ços, ca dei ras, ban qui nhos, me sas in di vi dua is, co le ti vas); on de fi -
ca o bal cão pa ra ser vir a co mi da; on de es tão a li xei ra e ou tros ob je tos nes te am bi en te.

Pa ra re for çar es sa cons tru ção men tal, po de mos re a li zar jun to com a cri an ça ma que tes ou
ma pas tá te is le van do em con si de ra ção sua for ma de co mu ni ca ção mais efi ci en te pa ra que ela
pos sa re for çar seu apren di za do di á rio e pos sa ter es tes ma pas/ma que tes co mo ma te ri al de
con sul ta pa ra se cer ti fi car do lo cal pa ra on de de se ja ir, bem co mo pa ra so li ci tar ao pro fes sor
aon de de se ja che gar.
1.2.1. ORI EN TA ÇÃO E MO BI LI DA DE PA RA O ALU NO COM CE GUEI RA E COM
BAI XA VI SÃO

A ori en ta ção e mo bi li da de pa ra as pes so as com de fi ci ên cia vi su al tam bém sig ni fi ca mo -
ver-se de for ma ori en ta da com se gu ran ça e in de pen dên cia, po rém com co nhe ci men to das
téc ni cas de guia vi den te, de au to pro te ção e de ben ga la lon ga. Nes se ca so, uti li zam-se os
pon tos de re fe rên cia, tais co mo: pon tos car de ais, lo jas co mer ci ais, seu pró prio guia de ma -
pas tá te is ou des cri ti vos, in for ma ções com pes so as, lei tu ra de in for ma ções de pla cas com
sím bo los (de pre fe rên cia em al to con tras te pa ra as pes so as que tem bai xa vi são) ou es cri ta
am pli a da e com bom con tras te ou em Brail le, ma pas tá te is dis po ní veis em al gu mas es ta ções
do me trô es cri tas em Brail le que mos tram a re gi ão pró xi ma com su as ru as e pon tos re fe ren -
ci ais im por tan tes. Des sa for ma, pes so as com de fi ci ên cia vi su al po dem che gar aos lo ca is de -
se ja dos com mais fa ci li da de.

Im por tan te lem brar que pre ci sa mos usar sem pre to dos os sen ti dos re ma nes cen tes da cri -
an ça, pois eles são fun da men tais na apren di za gem. A me ta fun da men tal do en si no de ori en -
ta ção e mo bi li da de é que as pes so as com de fi ci ên cia vi su al pos sam des lo car-se sem me do e
com a mai or in de pen dên cia pos sí vel.
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Às pes so as com de fi ci ên cia vi su al tam bém de ve rá ser da da a opor tu ni da de de ex plo rar
os am bi en tes e de for mar su as pró pri as re fe rên cias. Co mo elas en xer gam pou co (bai xa vi -
são) ou não en xer gam (ce gas), de vem ser au xi li a das nes se pro ces so de ori en ta ção es pa cial e
de co nhe ci men to de to dos os es pa ços da es co la pa ra que, o mais ra pi da men te pos sí vel,  sin -
tam-se se gu ras e pos sam se mo vi men tar ne les so zi nhas.
1.2.2. TÉC NI CAS DE ORI EN TA ÇÃO E MO BI LI DA DE

Den tre as téc ni cas de ori en ta ção e mo bi li da de pa ra pes so as com de fi ci ên cia vi su al po de -
mos enu me rar as se guin tes:

Guia vi den te (pa ra am bi en tes in ter nos e ex ter nos): con sis te em uma pes soa vi den te gui -
ar e ori en tar uma pes soa com de fi ci ên cia vi su al a ca mi nhar por vá rios lu ga res per mi tin do
que ela co lo que sua mão no co to ve lo do guia vi den te. O bra ço do guia de ve rá for mar um ân -
gu lo de 90º com o seu cor po, ofe re cen do, as sim, to das as in for ma ções cor po ra is pa ra que se
pos sam re a li zar al guns des lo ca men tos co mo:

� ca mi nhar a um lo cal de se ja do;
� mu dar de di re ção;
� tro car de la do (al ter nar ora no bra ço es quer do do guia vi den te, ora no bra ço di rei to);
� pas sar por lu ga res es trei tos;
� acei tar e re cu sar aju da;
� su bir e des cer es ca das;
� pas sar ade qua da men te por por tas, abrin do-as e fe chan do-as;
� sen tar-se;
� ali nhar-se à me sa pa ra re fei ções ou tra ba lho;
� sa ber uti li zar ob je tos pa ra uma con du ta so ci al (co pos, pra tos, ta lhe res, etc.).

Pa ra o uso cor re to da téc ni ca do guia vi den te, é im por tan te lem brar que a pes soa com de -
fi ci ên cia vi su al, ao se gu rar no co to ve lo do seu guia, de ve rá sen tir to do o mo vi men to do cor -
po de le. Con se qüen te men te, a pes soa com de fi ci ên cia de ve rá sem pre fi car um pas so atrás do
guia, que o pro te ge rá de qual quer im pre vis to que pos sa ocor rer.

Co mo ele vê o que a pes soa com de fi ci ên cia vi su al não vê, ca be ao guia vi den te, por
exem plo, to mar al guns cui da dos ao atra ves sar uma rua: de ve "cal cu lar" o es pa ço e o
tem po que ele le va ria so zi nho pa ra atra ves sar es se es pa ço e, pra ti ca men te, do brar o tem -
po pa ra atra ves sá-lo com a pes soa com de fi ci ên cia vi su al, com se gu ran ça. Va le res sal tar
que a pes soa com de fi ci ên cia vi su al de ve sem pre an dar no la do de den tro da cal ça da pa -
ra es tar mais pro te gi da de in ci den tes que pos sam even tual men te acon te cer no meio fio.
É im por tan te, ain da, lem brar que, se, por al gum mo ti vo, o guia vi den te ti ver que se afas -
tar, mes mo que por pou cos se gun dos, é ne ces sá rio dei xar a pes soa com de fi ci ên cia vi su -
al pró xi ma a um pon to de re fe rên cia: uma me sa, ca dei ra, bal cão ou a qual quer ou tro ob -
je to ou, even tual men te, com ou tra pes soa.

Quan do hou ver uma pas sa gem es trei ta, o guia vi den te co lo ca rá o seu bra ço (que a pes -

A Educação Especial na Perspectiva da Inclusão EscolarOrientação e Mobilidade, Adequação Postural e Acessibilidade Espacial

9

Marcos Seesp-Mec Fasciculo VII-B:Marcos Seesp-Mec Fasciculo VII.qxd  28/10/2010  16:24  Page 9



soa com de fi ci ên cia es tá se gu ran do) to do pa ra trás, e a pes soa que es tá sen do gui a da de ve
co lo car-se atrás de seu guia. Ven ci da a pas sa gem es trei ta, o guia de ve rá le var no va men te o
bra ço à po si ção ini ci al, de 90º graus em re la ção ao seu cor po.

Pa ra in di car que irá su bir ou des cer um de grau, ul tra pas sar um ob stá cu lo ou su bir ou
des cer es ca das, o guia vi den te pre ci sa dar uma pa ra da, o que, pa ra a pes soa com de fi ci ên cia
vi su al, si na li za que tal pro ce di men to vai ser ini ci a do.  

Nas es co las, os co le gas po de rão ser ori en ta dos e dis por-se a se rem guias vi den tes de seus
co le gas com de fi ci ên cia. Es sa con du ta tem du plo sen ti do: au xi li ar o alu no com de fi ci ên cia
nos seus des lo ca men tos e pos si bi li tar aos alu nos sem de fi ci ên cias vi ven cia rem ex pe ri ên cias
que os aju da rão a se tor na rem adul tos ca pa zes de con vi ver de for ma na tu ral com as di fe ren -
ças e sa ben do co mo li dar com elas. 

Au to-aju da em am bi en te in ter no: as téc ni cas de au to-aju da per mi tem que os alu nos se
des lo quem de for ma in de pen den te, sem ris cos, em lu ga res fa mi lia res, e tam bém per mi tem
lo ca li zar ob je tos. Pa ra as téc ni cas de au to-aju da, co mo a pró pria pa la vra diz, a pes soa com
de fi ci ên cia vi su al se ser ve do pró prio cor po. São uti li za das prin ci pal men te em en tor nos fa -
mi lia res e são pla ne ja das pa ra ofe re cer in for ma ções so bre o am bi en te em que os alu nos se
mo vi men tam. Nas téc ni cas de au to-pro te ção, tan to na pro te ção in fe ri or quan to na pro te -
ção su pe ri or do cor po, a pes soa com de fi ci ên cia vi su al de ve rá ter a pal ma da sua mão vol -
ta da pa ra o seu ros to, e a mão de ve rá es tar na al tu ra da cin tu ra. As téc ni cas de au to-aju da
são as se guin tes: 

� Pro te ção in fe ri or;
� Pro te ção su pe ri or;
� Ras tre a men to com a mão;
� En qua dra men to e to ma da de di re ção;
� Lo ca li za ção de ob je tos;
� Téc ni ca pa ra o cum pri men to;
� Fa mi lia ri za ção de am bi en tes.

Nas téc ni cas de au to-pro te ção, é pre ci so, tam bém, de sen vol ver ha bi li da des pa ra sua ori -
en ta ção es pa cial atra vés de:

� Pon tos de re fe rên cia: lo jas co mer ci ais (nes se ca so, uti li za mos mui to o ol fa to co mo
for ma de iden ti fi ca ção des tes lu ga res), pi sos tá te is, cal ça das ou pi sos com tex tu ras
di fe ren ci a das, por tas com tex tu ras ou com es cri ta am pli a da ou sím bo los em bom
con tras te pa ra iden ti fi ca ção de lo ca is.

� Pis tas tá te is, so no ras, ol fa ti vas, ci nes té si cas: lem bran ças do mo vi men to que foi re a -
li za do em uma de ter mi na da ro ta co mo, por exem plo: "Sem pre su bo a es ca da pa ra
che gar à mi nha sa la de au la" ou ain da: "To da vez que pas so por es te de grau, já sei
que es tou pró xi mo à se cre ta ria da es co la".

� Me di ção. Exem plo: "Com pas sa das ou com pal mas das mãos ali nha das ao pi so ou
a uma pa re de, pos so des co brir quan to me de mi nha sa la de au la, meu quar to". Se a
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cri an ça tem dú vi da a res pei to de on de es tá e já pas sou com o pro fes sor ou pa is por
es ta ex pe ri ên cia, a me di ção é uma for ma de po der iden ti fi car um am bi en te. "Mais
tar de trans for mo es ta me di da em me tros e pos so en ten der me lhor as for mas ge o -
mé tri cas."

� Ori en ta ção di re cio na da pe los pon tos car de ais: "To do o dia, quan do che go no por -
tão da es co la, o sol es tá de fren te pa ra mim; en tão, se se guir em fren te, es tou in do
pa ra les te".

� Au to fa mi lia ri za ção: uti li za ção de to das as pis tas des cri tas aci ma pa ra não ter dú vi -
da acer ca de on de saiu e de on de che gou e cer ti fi car-se de que cum priu sua ro ta co -
mo que ria.

� Con sul ta a ma pas tá te is.
Ben ga la lon ga em am bi en te ex ter no e di a go nal em am bi en te in ter no: a ben ga la lon ga

dá ao usu á rio mai or in de pen dên cia nos seus des lo ca men tos, des de que te nha ad qui ri do ha -
bi li da des, tais co mo:

� Co nhe ci men to e ma ni pu la ção da ben ga la;
� Em pu nha du ra cor re ta; 
� Sa ber an dar com a ben ga la e o guia vi den te;
� De tec tar e ex plo rar ob je tos;
� Var re du ra; 
� O uso cor re to pa ra fa ci li tar a pas sa gem em por tas;
� Su bir e des cer es ca das;
� Téc ni ca do to que; 
� Téc ni ca pa ra o des li ze;
� Ras tre a men to do es pa ço.

Cão-guia: o uso do cão-guia por pes so as com de fi ci ên cia vi su al vem se ge ne ra li zan do.
O De cre to Nº. 5.904 de 21.09.2006, que re gu la men ta a Lei Nº. 11.126, de 27.06.2005, so bre
o uso do cão-guia pe la pes soa com de fi ci ên cia vi su al em am bi en tes de uso co le ti vo, re for -
ça o di rei to de po der uti li zar es se re cur so. É im por tan te res sal tar que o uso do cão-guia
não sub sti tui as téc ni cas do guia vi den te nem as téc ni cas de ben ga la: a pes soa com de fi ci -
ên cia de ve do mi nar es sas téc ni cas tam bém, pois, na im pos si bi li da de de uti li zar o cão ou
na even tua li da de de o cão vir a ado e cer, a pes soa com de fi ci ên cia vi su al po de rá uti li zar es -
ses ou tros re cur sos.

Equi pa men tos ele trô ni cos. É o uso da tec no lo gia aju dan do no pro ces so de fa ci li ta ção pa -
ra iden ti fi car ob stá cu los no pro ces so de ori en ta ção e mo bi li da de. Há al gu mas ver sões de
ben ga la nas qua is vem aco pla do um sis te ma de aler ta so no ro e vi bra tó rio pa ra a iden ti fi ca -
ção de ob stá cu los de for ma rá pi da. Exis tem tam bém ben ga las com la ser que aju dam a "fa -
zer a lei tu ra" dos ob stá cu los com um sis te ma de lei tu ra óp ti ca.   

A Educação Especial na Perspectiva da Inclusão EscolarOrientação e Mobilidade, Adequação Postural e Acessibilidade Espacial

11

Marcos Seesp-Mec Fasciculo VII-B:Marcos Seesp-Mec Fasciculo VII.qxd  28/10/2010  16:24  Page 11



1.2.3. FA TO RES IN TER DE PEN DEN TES DA ORI EN TA ÇÃO E MO BI LI DA DE
Em seu tra ba lho so bre Ori en ta ção e Mo bi li da de: con cei tu a ção e sig ni fi ca do no âm bi to da

ce guei ra, a pro fes so ra Nely Gar cia (2001) res sal ta as pec tos ne ces sá rios a se rem con si de ra dos
pa ra o de sen vol vi men to de ori en ta ção e mo bi li da de, tan to pa ra as pes so as com de fi ci ên cia
vi su al, co mo pa ra as pes so as com sur do ce guei ra e de fi ci ên cia múl ti pla sen so rial. São eles:

Pos tu ra: por pos tu ra po de mos en ten der as vá ri as po si ções do cor po: em pé, sen ta do,
ca mi nhan do, cor ren do, dei ta do ou exe cu tan do al gu ma ati vi da de. Ca da pes soa tem o seu
pa drão de pos tu ra, que re sul ta de in flu ên cias do meio am bi en te e da per cep ção que tem
de seu pró prio cor po. As pes so as com sur do ce guei ra, por não apre sen ta rem o pa drão vi -
su al fa vo rá vel, não po dem imi tar o seu en tor no e não dis põ em de uma ima gem cor po ral
ade qua da, o que di fi cul ta na cor re ção de uma pos tu ra ide al e afe ta o equi lí brio e o an dar.
Se gun do Gar cia (2001), a pos tu ra da pes soa ce ga é ge ral men te re gu la da por um me ca nis -
mo re fle xo que a vi são es tru tu ra e or ga ni za na pes soa vi den te. As pes so as com ce guei ra
con gê ni ta ou ad qui ri da an tes dos três anos ca re cem do con cei to exa to de "ver ti cal" tão ne -
ces sá rio pa ra a ori en ta ção pos tu ral cor re ta. A pos tu ra ade qua da traz uma boa per cep ção
pro pri o cep ti va e ci nes té si ca, e a boa lo co mo ção de pen de de uma pos tu ra cor re ta, o que
po de mos con se guir com pro gra mas de Ori en ta ção e Mo bi li da de.

An dar: quan do o be bê co me ça a dar os pri mei ros pas sos, for ma uma ba se aber ta cha ma -
do "pé de pa to", os pas sos são cur tos e ir re gu la res e os bra ços não acom pa nham o mo vi men -
to do cor po. À me di da que o be bê vai se sen tin do mais se gu ro, seus pés fi cam mais fe cha -
dos, os pas sos mais lon gos, e o ba lan ce a men to dos bra ços co me çam a fa zer par te do an dar.
Há mui tos ca sos de pes so as sur do ce gas que ne ces si tam re cu pe rar es se mo do de an dar, atra -
vés de exer cí cios fí si cos ou ati vi da des mo to ras.

Equi lí brio: o apa re lho ves ti bu lar é res pon sá vel pe lo con tro le do equi lí brio jun to com a
vi são as sim co mo a per cep ção e a pro pri o cep ção dos pés e das per nas. O equi lí brio es tá ti co
de pen de de uma ba se de sus ten ta ção am pla e a es ta bi li da de de pen de de um cen tro de gra -
vi da de cons tan te e es tá vel. Já o equi lí brio di nâ mi co de pen de da ação de mui tas for ças que,
du ran te a mo vi men ta ção, des lo cam o cen tro de gra vi da de, ali nhan do-se em se gui da com
um ajus ta men to que cor ri ge a si tu a ção de equi lí brio. Pa ra res ga tar es se equi lí brio, as pes so -
as sur do ce gas, prin ci pal men te as que pos su em Sín dro me de Us her, que apre sen tam um bai -
xo equi lí brio, ne ces si tam re a li zar exer cí cios e ati vi da des fí si cas pa ra, atra vés des tas ati vi da -
des, vi ven ciar si tu a ções de de se qui lí brio/equi lí brio pa ra apren der a do sar e con tro lar seus
mo vi men tos, re for çan do a pro pri o cep ção.

Ma nei ris mos: Ma nei ris mos são mo vi men tos en con tra dos nas pes so as sur do ce gas e, em
ge ral, não go zam de boa acei ta ção na so ci e da de. As sim, são ti ques co mo ba lan çar o cor po pa -
ra fren te e pa ra trás, mo vi men tar exa ge ra da men te bra ços e per nas, in cli nar a ca be ça, e mui -
tos ou tros, de vem ser eli mi na dos de uma for ma po si ti va dan do fun ções a al guns de les co mo
au to-pro te ção ou ain da in cen ti van do a prá ti ca de ati vi da des fí si cas ou de jo gos de in te res se,
on de, ao na tu ral, es ses mo vi men tos vão sen do sub sti tu í dos por ou tras ati tu des po si ti vas.
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De sen vol vi men to mo tor: in clui as ha bi li da des mo to ras fi nas e gros sas de uma for ma
har mo ni o sa e in te gra da que im pli cam mo vi men tos de mus cu la tu ra, co mo ca mi nhar ou cor -
rer ou mo vi men tos mais fi nos, co mo os re a li za dos com o pul so ou com as mãos.

Des tre zas de mo bi li da de: in cor po rar as téc ni cas de ori en ta ção e mo bi li da de pa ra pro mo ver
o mo vi men to no seu am bi en te com se gu ran ça e fa ci li da de (de sen vol ver me mó ria mus cu lar).
1.2.4. ORI EN TA ÇÃO E MO BI LI DA DE PA RA O ALU NO SUR DO CE GO E COM DE FI CI -
ÊN CIA MÚL TI PLA (SEN SO RIAL E MO TO RA)

A ori en ta ção e mo bi li da de é um con jun to de téc ni cas e es tra té gias, ba se a das em in for ma -
ções psi cos sen so ria is, que au xi li am a cri an ça a se ori en tar e a se lo co mo ver nos es pa ços em
que ela vi ve e que de vol vem para a pes soa sur do ce ga (os jo vens e adul tos que se tor na ram
sur do ce gos no de cor rer da vi da) um des lo ca men to ori en ta do e se gu ro pa ra co nhe cer o seu
en tor no e de le usu fru ir.

O en si no de ori en ta ção e mo bi li da de é mui to mais que o trei na men to so bre o uso cor re -
to das téc ni cas do guia vi den te, ou de ben ga las. Mais que is so, é a pos si bi li da de que ofe re -
ce mos à pes soa sur do ce ga de apren der a or ga ni zar e fa mi lia ri zar-se com o mun do, atra vés
do con ta to fí si co e de tu do o que pos sa per mi tir com pre en der o mun do ao seu re dor e com
ele se co mu ni car.

Se gun do Gen se & Gen se (2004) e Gi a co mi ni (2005), as ne ces si da des que as pes so as sur -
do ce gas têm de apren der e de uti li zar as téc ni cas de ori en ta ção e mo bi li da de es tão re la ci o -
na das a três as pec tos, que an te ce dem às pró pri as téc ni cas:

Vín cu lo: a apro xi ma ção a uma pes soa sur do ce ga de ve ser tran qüi la e de va gar. Vo cê po -
de gen til men te en cos tar a sua mão na mão da pes soa sur do ce ga pa ra ela sa ber que vo cê es -
tá per to de la. Vo cê po de com bi nar com a pes soa sur do ce ga um to que na mão, no an te bra ço
ou no om bro co mo for ma de iden ti fi ca ção pes so al, o que fa ci li ta rá o seu con ta to nos pró xi -
mos en con tros com es ta pes soa.

Se gu ran ça: a pes soa sur do ce ga co me ça a se sen tir mais tran qüi la ao per ce ber que po -
de con fi ar nas pes so as com as qua is ela for mou um vín cu lo. O vín cu lo ofe re ce tam bém a
se gu ran ça de po der iden ti fi car tais pes so as, per mi tin do-lhe es co lher com quem quer es -
tar pa ra re a li zar de ter mi na das ati vi da des e sen tir-se mais en co ra ja da e mo ti va da em di -
ver sas si tu a ções. 

Co mu ni ca ção: ca da pes soa sur do ce ga dis põe de um sis te ma de co mu ni ca ção di fe ren te,
que po de ir des de o mais con cre to (uso de ob je tos de re fe rên cia) até o mais sim bó li co (li bras
tá til, es cri ta na pal ma da mão). O im por tan te é que o pro fis si o nal pos sa co nhe cer o sis te ma
usa do por seu alu no pa ra que in te ra ja di re ta men te com ele ou pos sa con tar com a aju da de
um guia-in tér pre te ou ins tru tor-me di a dor. "Guia-in tér pre te é aque le pro fis si o nal que ser ve
de ca nal de co mu ni ca ção e vi são en tre a pes soa sur do ce ga e o meio no qual ela es tá in te ra -
gin do" (GI A CO MI NI, 2002, p. 31). Se gun do Ro drí guez (2005), o pa pel do guia-in tér pre te con -
sis te em ser in tér pre te ou trans li te ra dor, des cri tor vi su al e guia.

Pa ra Ser pa (2005), o ins tru tor me di a dor é a pes soa que me dia e faz a pon te en tre o mun -
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do e a pes soa sur do ce ga. O pa pel do ins tru tor me di a dor é de in ter me di ar a co mu ni ca ção de
pes so as sur do ce gas e de fi cien tes múl ti plos con gê ni tos que não pos su em um sis te ma de co -
mu ni ca ção sim bó li ca e guiá-la".

Se gun do Mur doch (1989), a ori en ta ção e mo bi li da de das cri an ças sur do ce gas pré-lin guís -
ti cas ini cia-se a par tir do mo men to em que ela nas ce. É um pro ces so que faz par te da ro ti na
di á ria da vi da e não, co mo se pen sa va an te rior men te, de cor ren te da ne ces si da de de cri ar um
pro gra ma es pe cí fi co pa ra trei na men to de téc ni cas. 

A mo bi li da de co me ça atra vés do es pa ço nos bra ços da mãe e dos mo vi men tos que es ta
faz com o seu be bê quan do o faz dor mir, ba lan çan do-o su a ve men te, por exem plo. Quan do
ela le va o be bê do quar to pa ra o ba nhei ro, na ho ra do ba nho; quan do ela o co lo ca na ca dei -
ra na co zi nha pa ra ali men tá-lo; quan do ela o le va pa ra a sa la pa ra brin car, ela es tá re a li zan -
do a Ori en ta ção e Mo bi li da de com o seu be bê. 

Com o de sen vol vi men to da cri an ça sur do ce ga, ela vai sen do ex pos ta a ou tras ex pe ri -
ên cias co mo en ga ti nhar, an dar com apoio de um adul to, sa ber po si cio nar su as mãos co -
mo pro te ção, uti li zar car ri nhos de brin que do co mo an te ci pa dor de ob stá cu los e a pró pria
pré-ben ga la co mo ins tru men tos pa ra se des lo car com se gu ran ça e con fi an ça pa ra co nhe -
cer seu en tor no.

Os pa is de vem re ce ber ori en ta ção pa ra au xi li ar os fi lhos no seu dia a dia a uti li zar a
pré-ben ga la.
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Foto 1 - Mostra carrinho de supermercado de brin-
quedo utilizado como pré-bengala. 
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Os pais recebem orientação sobre as técnicas do guia vidente para poder auxiliar
seus filhos. 
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Foto 2 - Mãe e filha aprendem a usar a pré-bengala. 

Fotos 3 e 4 - Mostram Mãe e filha de quatro anos utilizando técnicas de guia vidente e rastreamento.
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Recomenda-se a confirmação de que a pessoa consegue realizar a atividade, que ela pode
repetir e que ela é capaz. 

Segundo Troncoso (2002), para que a criança surdocega adquira a aprendizagem de se
deslocar e explorar o seu entorno com autonomia é importante que desenvolva os
seguintes aspectos:

� Imagem corporal: como ela consegue ter representação do seu próprio corpo. 
�Conceito corporal: conhecer e nomear as partes de seu corpo e entender para que servem. 
� Consciência sensorial: saber receber a informação do meio através de todos os sentidos. 

A criança surdocega precisa adquirir permanência dos objetos: compreender que os obje-
tos existem mesmo quando não se pode tocar, escutar ou sentir. 

Quanto às noções espaciais, a criança surdocega necessita entender as relações espaciais
que existem entre os objetos, pessoas, como em cima/embaixo, perto/longe, à frente/atrás,
entre, dentro/fora e outros. 

As noções temporais precisam ser ensinadas. O  ontem, hoje, amanhã, o dia, a noite, o
antes e o depois devem ser compreendidos.

A criança surdocega deve aprender a buscar e a encontrar objetos. 
À me di da que os mo vi men tos se tor nam in de pen den tes (ca pa ci da de de gi rar, ro dar, en -

ga ti nhar, ca mi nhar), po de-se, gra da ti va men te, in tro du zir as téc ni cas de au to-pro te ção, tais
co mo pro te ção su pe ri or, pro te ção in fe ri or; ras tre a men to, lo ca li za ção de ob je tos e fa mi lia ri -
za ção com os am bi en tes; téc ni cas de de sen vol vi men to da ori en ta ção, co mo o uso do ta to,
ol fa to, vi são, au di ção; lei tu ra de ma pas tá te is. 

O uso das técnicas de guia vidente é de suma importância. O professor de orientação
e mobilidade deverá estar atento ao momento certo para oferecer a bengala ou a pré-
bengala quando de fato este instrumento possa ser usado com propriedade e segurança
pela criança, transformando-se em um facilitador para seu deslocamento.

Bengala é um bastão geralmente confeccionado em alumínio. Já há algumas versões em
fibra de vidro que são mais leves e dão maior sensibilidade ao usuário. A bengala pode ser
fixa ou dobrável. Podemos encontrar bengalas com ponteiras de silicone fixa, de alumínio e
com o sistema roller.

A Pré-bengala é um objeto retangular, confeccionada em canos PVC, que possibilita
o apoio das duas mãos, dispensando o arco de proteção de uma bengala longa e servin-
do como identificador de obstáculos. Assim como a bengala, é confeccionada na altura
correta do usuário. A altura é medida a partir do diafragma da pessoa até o chão.
Depois, mede-se o ombro do usuário, acrescentando-se 2 cm de cada lado (FOY &
KIRCHNNER, 1991).

Uma pré-bengala é personalizada às necessidades da pessoa com deficiência e confec-
cionada com tubos e conexões em PVC.
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Foto 5 e 6 - Mostram diferentes modelos de pré-bengala. 

Foto 7 - Na foto estão um homem com cinqüenta e oito anos com surdocegueira, e sua instrutora das técnicas
de orientação e mobilidade que andam pela calçada durante a rota de treinamento. O homem segura sua pré-
bengala à frente, e a instrutora caminha ao seu lado, sem tocá-lo.
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Podemos construir estes conhecimentos de orientação e mobilidade através de jogos e
atividades simples e na rotina diária de um bebê e de uma criança surdocega, o que ajudará
a desenvolver esta habilidade desde o primeiro ano de vida.

Importa ressaltar que, nesse processo de aprendizagem do uso dos recursos da tec-
nologia assistiva, a participação da família, dos professores e dos colegas é absoluta-
mente imprescindível. 

O tablado de ressonância é uma placa retangular, de madeira, de espessura de 2 a 3mm,
com pés para apoio, colocado sobre o piso para que a criança possa sentir a vibração das
brincadeiras que iremos proporcionar a ela em cima do tablado, criando condições propícias
para que ela inicie a verbalização de intenções comunicativas. Os tablados de ressonância
são utilizados, principalmente, com crianças pequenas que apresentam resistência ao toque
(crianças que não gostam de ser tocadas diretamente por nossas mãos). Nesses casos, o
tablado lhes permite sentir outras texturas e ir, pouco a pouco, tendo maior aceitação do
toque em geral. O tablado permite que a criança se movimente em busca da estimulação que
lhe é oferecido.  

É possível utilizar também o quartito, que são placas de madeira ou de papelão revesti-
das com tecidos ou brinquedos em alto contraste para estimular a visão, a audição residual
ou o tato da criança que rola sobre o tablado de ressonância que está debaixo dela, buscan-
do esses estímulos. O quartito desenvolve o movimento da criança que apresenta graves
dificuldades motoras para agarrar ou para mover-se de um lado para outro.

O uso da tecnologia assistiva, como quartito, tablado de ressonância e as pré-bengalas
favorecem a autonomia e a independência das crianças surdocegas e com deficiências múlti-
plas a as auxilia na exploração dos ambientes.

Fo to 8 - Na fo to, es tá um quar ti to
em ma dei ra com tex tu ras di fe ren -
tes pre sas nas pa re des in ter nas,
brin que dos pre sos por elás ti cos na
par te su pe ri or pa ra fa vo re cer e mo -
ti var as cri an ças a ex plo ra rem e es -
ti mu lar seus re sí duos vi su ais, au -
di ti vos e mo to res. Ele é co lo ca do
so bre um ta bla do de res so nân cia.
O quar ti to po de ser dis pos to em
qual quer lo cal que a cri an ça se sin -
ta se gu ra e é uti li za do pa ra man ter
a cri an ça ati va, par ti ci pan do, ex -
plo ran do e brin can do.
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1.3. ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE NA ESCOLA COMUM: PLANEJAMENTO E
DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIAS

As ade qua ções no am bi en te es co lar po dem fa vo re cer um des lo ca men to mais se gu ro e in -
de pen den te de alu nos com de fi ci ên cias, te nham eles bai xa vi são, ce guei ra, sur do ce guei ra ou
de fi ci ên cia múl ti pla. As sim, de ve mos pen sar em al guns as pec tos que po dem au xi li ar nes se
pro ces so co mo cor, con tras te, bri lho, ilu mi na ção, mo bí lias, tex tu ras nas pa re des, pi sos tá te is.

Quan do pen sa mos na cor, de ve mos se le ci o nar as mais vi vas e que de for ma ge ral pos sam
atin gir um gran de pú bli co, co mo o ama re lo e o azul, que são bem vi su a li za das por qua se to -
das as pes so as com sín dro mes e de fi ci ên cias.

A ques tão do con tras te de ve es tar sem pre pre sen te no dia-a-dia des sas pes so as, por
exem plo, na rou pa (uni for me da es co la de ve tam bém se pre o cu par com es te item); nos am -
bi en tes que fre qüen ta; no seu ma te ri al de es tu do (às ve zes co lo can do um fun do ama re lo na
car tei ra po de rá se iden ti fi car o ca der no ou o li vro de cor bran ca, re al çan do o que de se ja ser
vis to). Os mó veis da es co la e os de ca sa, se não fo rem de co res con tras tan tes com o am bi en -
te, po dem re ce ber fi tas ade si vas co lo ri das e re fle xi vas nas bor das. Na ho ra da ali men ta ção,
tam bém, po de mos bus car um pra to de cor con tras tan te com a co mi da e de pre fe rên cia que
não se ja tran spa ren te pa ra não se vi su a li zar a me sa atra vés de le. Po de mos usar jo gos ame -
ri ca nos in di vi dua is co mo for ma de con tras tar com a to a lha ou a cor da me sa e nes tes pos -
sam ter em  con tras te e em tex tu ras di fe ren tes a lo ca li za ção do pra to, do co po e dos ta lhe res,
ser vin do co mo pis tas de lo ca li za ção es pa cial. O mes mo de ve mos pen sar quan to ao uso dos
co pos pa ra eu eles pos sam ser vi su a li za dos sem di fi cul da des. 

A ilu mi na ção do am bi en te de ve ser fei ta de for ma di re ta e am pla. Se for ne ces sá ria al gu -
ma ilu mi na ção adi cio nal além do am bi en te, es ta de ve es tar fo ca da na qui lo que que re mos
des ta car, co mo, por exem plo, em um brin que do, no ca der no pa ra a es cri ta ou em um li vro
pa ra a lei tu ra.

Foto 9 - Na foto, uma criança com deficiência
múltipla (baixa visão e problemas neuromo-
tores) é auxiliada pela mãe durante a alimen-
tação. Sobre a mesa foi disposto um jogo ameri-
cano colorido, em EVA e em formatos de bichos,
permitindo o contraste com a mesa e com os
demais objetos.  
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Foto 10 - Mostra escada em cores de alto con-
traste: degraus em amarelo e com fitas adesi-
vas pretas no final de cada degrau. O contraste
permite a visualização de profundidade dos
degraus. É importante ter a sinalização de aler-
ta no início e no final da escada, favorecendo a
atenção e alerta da pessoa. O corrimão tam-
bém é sinalizado com placas em texturas
entrecortadas indicando a rota. Este tipo de
sinalização apóia a independência do aluno.

Foto 11 - Na foto, a sinalização das portas com quadro imantado, com pistas de referências de pessoas, do
local e com informações em diferentes linguagens (sistema Braille, Escrita, Libras, Compic (Sistema
Símbolos de Comunicação Alternativa).
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Foto 12 - Armários com objeto de referência de cada aluno e com contraste de cores.
Na foto, o armário dos alunos é sinalizado com objetos de referência pessoal de cada um deles. Ele tem contrastes
que favorecem a visualização. As pistas e objetos são colocados em placas de tecido com imã colado, e o nome
do aluno é escrito em letras ampliadas para crianças com baixa visão e no sistema Braille, quando são cegas.

LEM BRE TES:
� A in di vi dua li da de e a es pe ci fi ci da de de ca da um exi gem con si de ra ções di fe ren ci a -

das pa ra or ga ni zar o trei na men to e a ha bi li ta ção de ori en ta ção e mo bi li da de, bem
co mo pre pa rar re cur sos que per mi tam uma mai or au to no mia no des lo ca men to.

� As es tra té gias e re cur sos uti li za dos du ran te o trei na men to e a ha bi li ta ção são or ga -
ni za dos a par tir da ne ces si da de de ca da alu no pa ra que ele se sin ta se gu ro e não per -
ca a mo ti va ção pa ra con ti nu ar apren den do.

� É im por tan te en vol ver as fa mí lias e que elas pos sam ob ser var e ve ri fi car que seus fi -
lhos são ca pa zes de apren der e po dem, na po ten ci a li da de de ca da um, des lo car-se
com se gu ran ça e de for ma ori en ta da.

Ca be res sal tar que as cri an ças com bai xa vi são que fa zem uso de ca dei ra de ro das tam -
bém re ce bem ori en ta ção pa ra seu des lo ca men to, quan do elas mes mas po dem di ri gir a ca -
dei ra, tra ba lhan do pa ra is so for ça mus cu lar nos bra ços atra vés de exer cí cios fí si cos e to da a
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ori en ta ção ne ces sá ria pa ra ad qui rir seu des lo ca men to ori en ta do (no ções es pa cia is, la te ra li -
da de, des tre zas etc.).

Quan do a cri an ça não po de ela pró pria di ri gir sua ca dei ra de ro das, os pa is, os co le gas e as
pes so as que a acom pa nham re ce bem ori en ta ção pa ra an te ci par to do o des lo ca men to que for re -
a li zar, si na li zan do no cor po da cri an ça se vai à di rei ta, à es quer da, se vai su bir, des cer, gi rar, ro -
dar, is to pa ra que ela tam bém pos sa cons tru ir su as ima gens men tais dos lo ca is que fre qüen ta. 

Nas ca dei ras, po de mos co lo car guias que vão ras tre an do a pa re de co mo for ma de ori en -
ta ção na ho ra do des lo ca men to. 

2. ADE QUA ÇÃO POS TU RAL E MO BI LI DA DE
2.1. O ALU NO COM DE FI CI ÊN CIA FÍ SI CA

A de fi ci ên cia fí si ca po de ter di ver sas ori gens. De acor do com o de cre to 5.296, de 2004, ela
diz res pei to à al te ra ção to tal ou par ci al de um ou mais seg men tos do cor po, acar re tan do
com pro me ti men to da fun ção fí si ca (BRA SIL, 2004).

A au sên cia de al gu ma par te do cor po, se ja por am pu ta ção, se ja por má for ma ção con gê -
ni ta, le sões ou al te ra ções fun cio nais neu ro ló gi cas ou ain da de for mi da des ós se as e mus cu la -
res po dem ter co mo se qüe la di fi cul da des no con tro le e na am pli tu de de mo vi men tos, na sus -
ten ta ção da pos tu ra, no equi lí brio e na mo bi li da de.  

Os im pe di men tos da fun ção mo to ra acar re tam a pri va ção de aces so e de par ti ci pa ção dos
alu nos em es pa ços e ati vi da des, e is to de ve ser ana li sa do pa ra que re cur sos ade qua dos de
tec no lo gia as sis ti va pos sam apo i ar o de sen vol vi men to da fun cio na li da de, ou se ja, a pos si bi -
li da de de des lo car-se, de che gar aos am bi en tes pre ten di dos e ali ex plo rar o meio e as ati vi -
da des ne le re a li za das.

Mui tos alu nos com de fi ci ên cia fí si ca ne ces si tam de re cur sos de mo bi li da de que po dem
va ri ar des de uma ben ga la, um cor ri mão, um an da dor, a uma ca dei ra mo to ri za da cu jo con -
tro le e acio na men to po dem ser fei tos com al ta tec no lo gia e mí ni mo de es for ço. O de sen vol -
vi men to tec no ló gi co evo lui ra pi da men te e mui to em bre ve apa re ce rão no vas al ter na ti vas de
mo bi li da de an tes im pen sa das.

Ca da alu no po de ter sua ne ces si da de de ade qua ção pos tu ral e de mo bi li da de aten di da,
se sou ber mos iden ti fi car os pro ble mas exis ten tes. Nes se sen ti do, te mos que ava li ar cor re ta -
men te o alu no e sua con di ção fí si ca, o am bi en te em que es tá ou que de se ja aces sar, bem co -
mo as ati vi da des que ali pre ten de re a li zar. Es sa ava li a ção au xi lia na es co lha do re cur so de
tec no lo gia as sis ti va mais ade qua do pa ra ca da ca so, que se rá sem pre per so na li za do.
2.2. RE CUR SOS DE ADE QUA ÇÃO POS TU RAL E MO BI LI DA DE: SEU EFEI TO NA
APREN DI ZA GEM (CA DEI RAS E MO BI LIÁ RIO)

A ade qua ção pos tu ral es tá re la ci o na da à ob ten ção de um mo bi liá rio ade qua do. No que
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se re fe re à es co la, es se mo bi liá rio diz res pei to, prin ci pal men te, ao mó du lo de as sen to e en -
cos to da ca dei ra, que de vem pro por ci o nar ao alu no es ta bi li da de, con for to e me lho res con di -
ções pa ra par ti ci par das ati vi da des ali de sen vol vi das. Tam bém a me sa es co lar de ve ser ade -
qua da, ter a al tu ra cor re ta, pro por ci o nar o apoio de bra ços e even tual men te ter a pos si bi li -
da de de in cli na ção do tam po ou acei tar a co lo ca ção de pla nos in cli na dos fi xos.

Os alu nos com de fi ci ên cia fí si ca que per ma ne cem mui to tem po sen ta dos de vem ter a pos -
si bi li da de de mu dar de po si ção du ran te o tur no es co lar. Pre ci sa mos es tar aten tos às pos si bi -
li da des de uma as so cia ção en tre a al te ra ção de mo vi men tos e sen si bi li da de (tá til, tér mi ca e
do lo ro sa). Os alu nos com di mi nu i ção da sen si bi li da de, quan do per ma ne cem por mui to tem -
po na mes ma po si ção, ten dem a de sen vol ver le sões de pe le (es ca ras), por que não per ce bem
quan do a pres são exer ci da pe lo as sen to so bre a pe le e os mús cu los, na re gi ão das pro e mi -
nên cias ós se as, tor na-se ex ces si va. 

Já no con cei to de mo bi li da de pro je ta mos pos si bi li da des de des lo ca men to com se gu ran ça
e com o mí ni mo de es for ço, no sen ti do de fa ci li tar o aces so, que de ve ser re a li za do pre fe ren -
ci al men te de for ma au tô no ma.

A ina de qua ção pos tu ral e a fal ta de mo bi li da de dos alu nos com de fi ci ên cia fí si ca po de -
rão se cons ti tu ir em gran des bar rei ras pa ra o apren di za do, pois, além de ter aces so aos es -
pa ços, é im por tan te que a es co la pro por ci o ne con di ções bá si cas de con for to e se gu ran ça, fa -
vo re cen do a par ti ci pa ção do alu no, nas vá ri as ati vi da des es co la res.
2.3. CO MO AVA LI AR E IDEN TI FI CAR A NE CES SI DA DE DE UM PRO JE TO DE ADE -
QUA ÇÃO POS TU RAL

Pa ra au xi li ar o pro fes sor do AEE a iden ti fi car pro ble mas de ade qua ção pos tu ral e mo bi -
li da de e en ca mi nhar so lu ções nes te sen ti do, re fle ti re mos so bre as se guin tes ques tões:

� O alu no ma ni fes ta di fi cul da de na res pi ra ção e sua ex pres são não é tran qüi la.
� É di fí cil ali men tar o alu no em sua ca dei ra, sua ca be ça per ma ne ce vol ta da pa ra trás

e ele tem di fi cul da des de en go lir.
� O alu no mos tra des con for to com sua ca dei ra, ten ci o na seu cor po e is to di fi cul ta sua

par ti ci pa ção, aten ção e ex plo ra ção das ati vi da des pro pos tas pa ra a tur ma.
� O alu no che ga bem sen ta do, mas com o tem po sai da po si ção e não con se gue re to -

mar so zi nho uma boa pos tu ra.
� A ca dei ra é mui to gran de e não lhe dá se gu ran ça e es ta bi li da de.
� O alu no tem di fi cul da de de man ter a ca be ça e o tron co em po si ção re ta, sua co lu na

cai pa ra fren te e pa ra os la dos.
� A ca dei ra é mui to pe que na e apa ren ta des con for to.
� O alu no per ma ne ce sen ta do de for ma apa ren te men te des con for tá vel, não mu da de

po si ção so zi nho e não re cla ma des con for to.
� A ca dei ra é mui to al ta e o alu no não con se gue aces sar a me sa com seus co le gas.
� Há mui ta di fi cul da de de sus ten tar a ca be ça, e o apoio não é ade qua do.
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� Há mui ta di fi cul da de de sus ten tar o tron co, e os cin tos exis ten tes não con se guem
man tê-lo com con for to.

� As ro das da ca dei ra são pe que nas im pe din do que o alu no con si ga mo bi li da -
de in de pen den te.

� A me sa não pos sui ajus tes de al tu ra e, por is so, é ina ces sí vel.
� A in cli na ção pos te ri or da pol tro na faz o alu no per der con ta to vi su al com seu ma te -

ri al e pre ci sa ria no va al ter na ti va de me sa.
� O apoio dos bra ços na me sa não é ade qua do por con ta da des pro por ção nas al tu ras

da ca dei ra e me sa.
� O alu no can sa ao uti li zar seus re cur sos de mo bi li da de e com is so não acom pa nha

os co le gas.
�Os des lo ca men tos na es co la são res tri tos por con ta da fal ta de aces si bi li da de do pré dio.

Os pro ble mas iden ti fi ca dos de vem ser en ca mi nha dos pa ra a so lu ção. Nes se sen ti do, o
pro fes sor es pe cia li za do bus ca rá cons tru ir re des de apoio. Pre ci sa rá re a li zar en ca mi nha men -
tos à ges tão es co lar pa ra aqui si ção ou ade qua ção das ca dei ras de ro das e de mais re cur sos de
ade qua ção pos tu ral, mo bi liá rio e mo bi li da de. O mo bi liá rio es co lar tam bém de ve rá ser ade -
qua do às ne ces si da des do alu no com de fi ci ên cia e es tar dis pos to na sa la de mo do a fa ci li tar
a li vre cir cu la ção dos alu nos. Quan do não exis tir aces si bi li da de, de vem ser pro pos tas e pro -
je ta das re for mas es tru tu ra is no pré dio es co lar, nas áre as de re cre a ção, nos ba nhei ros e de -
mais es pa ços da es co la. 

Além do apoio da ges tão nos en ca mi nha men tos pa ra a aqui si ção de re cur sos e ade qua -
ção de es pa ços, se rá ne ces sá rio o en vol vi men to de pro fis si o nais que res pon dam pe los as pec -
tos téc ni cos e que te nham co nhe ci men tos de en ge nha ria e ar qui te tu ra e que es te jam fun da -
men ta dos nos pre cei tos de de se nho uni ver sal, ra mo da ar qui te tu ra que con ce be o pro je to de
es pa ços e pro du tos le van do em con si de ra ção a mai or di fe ren cia ção pos sí vel de usu á rios e
su as ca rac te rís ti cas.

Pa ra a pres cri ção per so na li za da de ca dei ras de ro das e de mais re cur sos de mo bi li da de,
bem co mo do mo bi liá rio es co lar, os pro fis si o nais da sa ú de co mo fi si o te ra peu tas e te ra peu -
tas ocu pa cio nais de vem au xi li ar na de ter mi na ção dos itens que de ve rão com por es tes re cur -
sos, bem co mo das me di das e for mas ide ais, de acor do com a con di ção fí si ca de ca da alu no.
Nes se pon to, tam bém os ar qui te tos, en ge nhei ros e de sig ners se rão im por tan tes co la bo ra do -
res pa ra que o de se nho e a con fec ção des ses re cur sos si gam nor mas de se gu ran ça, usa bi li -
da de, es té ti ca e er go no mia.
2.4. CO MO AU XI LI AR O ALU NO COM DE FI CI ÊN CIA FÍ SI CA A APRO VEI TAR SEU
PO TEN CI AL MO TOR PA RA A APREN DI ZA GEM

À me di da em que cons tru ir mos as con di ções bá si cas pa ra a ade qua ção da pos tu ra, con -
for to e se gu ran ça, per ce be re mos efei tos prá ti cos no alu no, tais co mo:
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� a ade qua ção do tô nus mus cu lar; 
� di mi nu i ção da ati vi da de tô ni ca e re fle xa; 
� au men to de mo vi men tos con tro la dos e mai o res pos si bi li da des de ex plo ra ção de ob -

je tos e par ti ci pa ção em ati vi da des va ri a das;
� me lho ra do cam po vi su al, do se gui men to vi su al e da co or de na ção vi so-mo to ra;
� me lho ra da aten ção e da con cen tra ção do alu no nas ati vi da des.

Nes se sen ti do, de ve mos es tar aten tos a al gu mas ques tões que nos aju dam a en ten der me lhor
o pa drão mo tor do alu no com de fi ci ên cia, o que nos per mi te au xi liá-lo de for ma ade qua da.

Pa ra ob ter mos uma boa pos tu ra quan do es ta mos sen ta dos, se rá fun da men tal que a nos -
sa ba se de apoio, no as sen to, es te ja ali nha da e es tá vel. Nes se ca so, es ta mos fa lan do do apoio
pél vi co, de co mo a nos sa pel ve es tá po si cio na da di re ta men te no as sen to. A pel ve é um con -
jun to de os sos si tu a do na tran si ção en tre o tron co e as per nas é co mu men te cha ma do de ba -
cia ós sea. Ela é com pos ta pe lo sa cro, pe lo có xis (fi nal da co lu na) e pe los os sos do qua dril, ilí -
a co, ílio e pú bis.

Ob ser van do as ilus tra ções abai xo, per ce be mos que quan do nos sa pel ve es tá jo ga da pa ra
trás (re tro ver são), o tron co fa rá na tu ral men te uma fle xão pa ra fren te pa ra com pen sar. Quan -
do le va mos nos sa pel ve pa ra fren te o tron co se re ti fi ca.
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Fotos 13 e 14 - Mostram, na primeira imagem, menina sentada em um banco, vista lateralmente, com sua
pelve jogada para trás (retroversão); como compensação, o tronco encurva-se para frente. Na segunda
imagem, a menina, vista na mesma posição, leva sua pelve para frente, e o tronco retifica-se naturalmente.
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Quando a região pélvica está com um lado mais alto que o outro (inclinada), essa posição
será compensada com uma inclinação do tronco e rotações das pernas. Para adequarmos essa
condição, recomenda-se colocar na cadeira um bom apoio para a região pélvica e apoios laterais
para o tronco. Uma almofada entre as pernas (coxim) poderá, também, auxiliar evitando o
cruzamento e as rotações dos membros inferiores.

Quando a região pélvica está com um lado mais para frente que o outro (rotação da pelve),
como compensação o tronco fará também uma rotação, e as pernas tendem a abrir de um lado
e fechar de outro (abdução e adução).

Fo tos 15 e 16 - Na pri mei ra ima gem, uma me ni na es tá sen ta da num ban co, vis ta de cos tas; ob ser va-se a ele -
va ção da pel ve no la do es quer do, en quan to seu tron co, de for ma com pen sa tó ria, in cli na-se, tam bém, pa ra a
es quer da. Na se gun da ima gem, a me ni na es tá de fren te, com ele va ção da pel ve à di rei ta e ob ser va-se a com -
pen sa ção de in cli na ção do tron co, tam bém pa ra a di rei ta. Nes te ca so, po de mos tam bém per ce ber que as per -
nas mos tram com pen sa ções em ro ta ções.
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Fo to 17 - Mos tra a vi su a li za ção de co mo a po si ção da
co lu na ver te bral e das per nas se mo di fi cam, de pen -
den do da ma nei ra co mo o qua dril é po si cio na do no
as sen to.

Uma me ni na es tá sen ta da em um ban co e vis ta de fren te; o la do di rei to da sua pel ve
es tá mais à fren te que o seu la do es quer do. Pa ra se man ter olhan do pa ra fren te, ela ne ces -
si ta ro dar a co lu na de for ma com pen sa tó ria, le van do o om bro di rei to pa ra trás. Nos mem -
bros in fe rio res, ob ser va mos que sua per na di rei ta fe chou (adu ção) e sua per na es quer da
abriu (ab du ção).

Es se me ca nis mo de com pen sa ções que acon te cem no tron co e nas per nas, a par tir de co -
mo po si cio na mos nos sa pel ve, é nor mal e faz par te de nos sa bi o me câ ni ca. Quan do sen ta -
mos mal, ini cia mos au to ma ti ca men te a cor re ção ou ajus ta men to da pos tu ra pe la da cor re -
ção do apoio pél vi co. Es ta é uma di ca im por tan te, se qui ser mos aju dar nos so alu no a sen -
tar me lhor: de ve re mos ob ser var pri mei ro co mo es tá po si cio na da sua pel ve. Va mos, en tão,
co lo cá-la no as sen to da for ma mais ali nha da pos sí vel e, se ne ces sá rio, es ta bi li zá-la com cin -
tos ou al mo fa das la te ra is e en tre as per nas.
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Ilus tra ção 18- Cor re ção de po si ção da pel ve: o de se nho re pre sen ta a pos tu ra sen ta da em dois mo men tos. 
Na pri mei ra ima gem, te mos a pel ve em re tro ver são; o tron co fi ca, en tão, jo ga do pa ra trás e apre sen ta

uma in cli na ção an te ri or na par te su pe ri or (ci fo se). Na se gun da ima gem, com a cor re ção da po si ção da pel -
ve no as sen to e a co lo ca ção de cin tos pa ra man ter es ta par te do cor po es tá vel, o tron co con se gue po si cio -
nar-se de for ma ere ta.

De pois de po si cio nar mos e es ta bi li zar mos (atra vés de cin tos) a pel ve, va mos di re cio nar a
aten ção pa ra os apoi os de tron co, ca be ça, pés e ou tros que fo rem ne ces sá rios.

No ca so de alu nos com di fi cul da des de sus ten ta ção tô ni ca do tron co e que na tu -
ral men te ten dem a ca ir pa ra fren te quan do sen ta dos, pa ra re co lo car o tron co na po -
si ção cor re ta e ga ran tir que ele se man te nha ere to e com cam po vi su al ade qua do, de -
ve mos po si cio nar bem a pel ve no as sen to, evi tan do a re tro ver são, as in cli na ções e as
ro ta ções. 

Ou tra es tra té gia que po de rá au xi li ar na ob ten ção e na ma nu ten ção de uma boa po si ção
do tron co e da ca be ça, se rá a in cli na ção pos te ri or do mó du lo as sen to/en cos to, ao que nós
cha ma mos de TIL da ca dei ra. Es ta in cli na ção pos te ri or fa rá com que o alu no fi que to tal men -
te apoi a do no en cos to e no apoio da ca be ça, pe la ação da for ça da gra vi da de. Al gu mas ca -
dei ras pos su em es ta ca rac te rís ti ca, e po de re mos, en tão, re gu lar o TILT, con for me a ne ces si -
da de do alu no.
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Nos casos em que o aluno apresenta inclinações do corpo ou cai para os lados, depois de
ajustarmos a posição da região pélvica, podemos recorrer a recursos que auxiliem no apoio
lateral do tronco e corrijam essa inclinação, deixando-o alinhado.

Foto 19 - Mostra uma cadeira de rodas infantil. Este
modelo de cadeira possui TILT, ou seja, permite que a
poltrona ou módulo postural, composto pelo assento,
encosto, apoio de cabeça e de pés, possa ser rebatido
para trás e fixado em várias posições.

Fo tos 20 e 21 - A fo to gra fia mos tra uma pol tro na pos tu ral com vá rios aces só rios que fa ci li ta rão a cor re ção e es ta bi li da -
de da pos tu ra: apoio de ca be ça, con ten ções la te ra is de tron co, con ten ções la te ra is de per nas, al mo fa da fi xa en tre as per -
nas (co xim) e cin tos (ab do mi nal e pei tei ra). Na pri mei ra ilus tra ção, ob ser va-se que es te mó du lo pos tu ral, além de ser
adap tá vel nu ma ca dei ra de ro das, po de tam bém ser fi xa do em uma ca dei ra es co lar co mum. Na se gun da fo to gra fia, ve -
mos o mes mo mó du lo pos tu ral no chão on de po de ser uti li za do pa ra brin ca dei ras ou ro di nha com os co le gas. 
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Em al guns ca sos em que as de for mi da des ós se as e mus cu la res já es tão fi xa das, im pos si -
bi li tan do cor re ções ple nas, po dem ser in di ca dos as sen tos e en cos tos per so na li za dos e es pe -
ci al men te cons tru í dos pa ra o seu usu á rio. Nes ses ca sos, faz-se um mol de do cor po em ges -
so, o qual de ter mi na rá a for ma que de ve to mar a es pu ma do as sen to e do en cos to. 

As fo to gra fi as que se guem ilus tram um pro je to de en cos to per so na li za do pro du zi do a
par tir de mol de em ges so e con fec ção da es pu ma com tec no lo gia de di gi ta li za ção tri di men -
si o nal a la ser. Es se tra ba lho foi re a li za do em par ce ria com o Pro gra ma de Pós-gra du a ção em
De sign da Uni ver si da de Fe de ral do Rio Gran de do Sul, UFRGS, e te ve a co la bo ra ção de um
fi si o te ra peu ta e te ra peu ta ocu pa cio nal na pres cri ção da for ma do en cos to e de mais ajus tes
ne ces sá rios na ca dei ra.

Fo to 22 - Mos tra um me ni no de tre ze anos, sen ta do so -
bre uma ca dei ra de ro das in fan til que pos sui qua li da -
des de ajus tes de TIL, in cli na ção de en cos to, re cur sos de
con ten ção la te ral do tron co e cin tos. Ob ser va-se, no en -
tan to, a ne ces si da de de re a li za ção de um pro je to de
ade qua ção pos tu ral, pois o en cos to ne ces si ta ser ajus ta -
do no ta ma nho e for ma to, pa ra pro por ci o nar ali nha -
men to e sus ten ta ção do tron co e apoio da ca be ça.

Fotos 23 e 24 - Na primeira imagem, observamos o aluno de bruços experimentando um encosto personalizado, feito
a partir da cópia do formato de seu tronco, após correção máxima de sua postura. Na segunda imagem, visualiza-se
o resultado obtido após finalização do projeto de adequação postural. O menino está sentado na mesma cadeira de
rodas que recebeu novo encosto e apoio de cabeça. Aparenta alinhamento e conforto na postura sentada.
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Pa ra a me sa es co lar, pre ci sa mos es tar aten tos em al guns de ta lhes im por tan tes, co mo a
pos si bi li da de de re gu lar sua al tu ra, con si de ran do-se que exis tem di fe ren ças tam bém nas al -
tu ras das ca dei ras de ro das, e, às ve zes, o pró prio alu no, ne ces si tan do a in cli na ção pos te ri or
no mó du lo as sen to/en cos to (tilt), oca si o na rá uma ele va ção dos jo e lhos, o que o im pe de de
aces sar a me sa.

Ajustes simples como adequação da altura dos pés e colocação de braços na cadeira
poderão resolver situações de adequação postural.

Ilustração 25 e 26 - Na primeira ilustração, vemos uma estação de trabalho para o computador projetada com princí-
pios ergonômicos e desenho universal, na qual temos como características a possibilidade de ajuste de altura da mesa;
base para apoio de antebraços; acessórios que regulam altura e profundidade do monitor; e suporte para textos tam-
bém ajustáveis. A segunda imagem mostra uma mesa de trabalho individual, com opção de mesa auxiliar para a pro-
fessora, colocada diante do aluno, ambas com ajuste de altura.
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Fo to 27 e 28 - As fo to gra fi as mos tram uma su ges tão de ade qua ção pos tu ral, na qual, con for me se vê na pri mei ra ilus -
tra ção, é pro pos ta a co lo ca ção de bra ços la te ra is na ca dei ra co mum da sa la de au la e a cons tru ção de um pe que no es -
tra do, fei to pa ra ajus tar a al tu ra e fa vo re cer o apoio dos pés. Na se gun da fo to gra fia, ob ser va mos uma alu na sen ta da
com os pés bem apoi a dos. 

Ou tra ques tão im por tan te a ser ob ser va da e com pre en di da pe los pro fes so res é re la ti va à
qua li da de do tô nus mus cu lar e à pre sen ça de re fle xos, que fa zem com que mo vi men tos glo -
bais se ma ni fes tem no alu no, in de pen den te men te de sua von ta de e con tro le.

O tô nus mus cu lar é a ten são de nos sos mús cu los. Ora es ta mos mais re la xa dos, ora mais
ten si o na dos. Nos so tô nus é re gu la do pe lo sis te ma ner vo so cen tral (SNC) e es tá em cons tan -
te ajus te, de pen den do da ati vi da de que es ta mos re a li zan do. Pre ci sa mos ter uma quan ti da -
de de tô nus su fi ci en te pa ra nos con tra por à for ça da gra vi da de (tô nus pos tu ral); no en tan to,
es sa ten são não po de ser ex ces si va, pois im pe di ria mo vi men tos e ajus tes ne ces sá rios nas re -
a ções do cor po pa ra o equi lí brio.

Em ca sos de le são no SNC, on de apa re cem se qüe las mo to ras, po dem ocor rer al te ra -
ções do tô nus que se ma ni fes tam pe la hi per to nia, hi po to nia ou pe la di fi cul da de de re gu -
la ção do tô nus.

Na hi per to nia, há um au men to de ten são dos mús cu los; os mo vi men tos e o equi lí brio fi -
cam li mi ta dos. Na hi po to nia, a frou xi dão dos mús cu los e dos li ga men tos di fi cul tam o con -
tro le da pos tu ra e tam bém dos mo vi men tos. Quan do a re gu la ção tô ni ca é ina de qua da, apa -
re cem qua dros de os ci la ções e ma ni fes ta ção de mo vi men tos in vo lun tá rios e flu tu an tes.

O re fle xo é uma res pos ta es pe ra da a um de ter mi na do es tí mu lo. Os re fle xos que co mu men -
te en con tra mos nas cri an ças com le são neu ro ló gi ca são de sen ca de a dos pe la po si ção da ca be ça.
A for ma com que a ca be ça da cri an ça é po si cio na da de ter mi na a pos tu ra de to do o seu cor po.
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Os re fle xos mais co muns são:
Re fle xo tô ni co cer vi cal as si mé tri co (RTCA): quan do a ca be ça es tá vol ta da pa ra um dos la -

dos, acon te ce re fle xa men te a ex ten são de to do o cor po no la do pa ra o qual a cri an ça olha e
o la do opos to fi ca em fle xão.

Reflexo tônico cervical simétrico (RTCS): quando a cabeça do aluno cai para frente, seus
braços entram em flexão, e suas pernas estendem-se. Quando a cabeça vai para trás, os
braços estendem-se, e as pernas flexionam.

Ilus tra ção 29 - Na ilus tra ção, ve mos um me ni no com
a ca be ça ro da da pa ra sua es quer da;  co mo con se quên -
cia do re fle xo tô ni co cer vi cal as si mé tri co (RTCA), de -
sen ca deia-se a ex ten são do seu bra ço es quer do (la do
pa ra o qual es tá olhan do)  e a fle xão do seu bra ço di -
rei to (la do con trá rio).

Ilustração 30 - Na ilustração, vemos um menino com reflexo tônico cervical simétrico (RTCS), em duas situ-
ações diferentes. Na primeira imagem, a cabeça cai para frente, e os braços flexionam-se reflexamente junto ao
corpo. Na segunda imagem, a cabeça cai pra trás, e os braços estendem-se de forma reflexa. 
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Reflexo tônico labiríntico (RTL): quando a criança leva sua cabeça para trás, todo seu
corpo se estende.

Ilus tra ção 31 - De se nho ilus tra ti vo do  RTL.
Na ilus tra ção, ve mos uma me ni na sen ta da. Quan do
sua ca be ça se in cli na pa ra trás, de sen ca deia-se o re -
fle xo tô ni co la bi rín ti co (RTL) e seu cor po to do se es -
ten de na ca dei ra.

O co nhe ci men to da pre sen ça dos re fle xos e dos fa to res que os de sen ca dei am nos
aju dam a ade quar o nos so po si cio na men to e o po si cio na men to dos re cur sos edu ca cio -
nais uti li za dos pe la cri an ça com de fi ci ên cia, a fim de que ela pos sa man ter sua ca be ça
mais cen tra li za da, sem ex ces si va fle xão, ex ten são ou ro ta ção. Des sa for ma, seu tô nus
mus cu lar ge ral se rá mais ade qua do, pois não so fre rá a in ter fe rên cia dos re fle xos aci -
ma men ci o na dos, e is so fa ci li ta rá a ex plo ra ção vi su al do meio, bem co mo a ma ni pu la -
ção de ma te ri ais.

Ca so a cri an ça apre sen te re fle xo tô ni co cer vi cal as si mé tri co (RTCA), é acon se lhá -
vel que a pro fes so ra e os co le gas se po si ci o nem à fren te do alu no pa ra que ele pos sa
man ter sua ca be ça mais cen tra li za da. Da mes ma for ma, os ma te ri ais co mo li vros, mo -
ni tor do com pu ta dor, etc., de ve rão es tar na fren te do alu no, pre fe ren ci al men te na al -
tu ra dos olhos.
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Ilus tra ção 32 - Na ilus tra ção aci ma, ob ser va mos uma pro fes so ra e seu alu no em dois mo men tos. Na pri mei ra si tu a -
ção, a pro fes so ra es tá ao la do do alu no, e ele, olhan do pa ra ela, gi ra sua ca be ça pa ra a di rei ta, de sen ca de an do o re fle -
xo RTCA; per ce be-se a mo di fi ca ção da po si ção dos bra ços. Na se gun da si tu a ção, a pro fes so ra mu da de po si ção e vai
pa ra fren te de seu alu no. A ca be ça do alu no, per ma ne cen do ali nha da ao cen tro, ini be o re fle xo RTCA, e o alu no con -
se gue uma me lhor po si ção e fun ção dos bra ços.

Ilus tra ção 33 - Na pri mei ra ima gem, ve mos um alu no em fren te ao seu com pu ta dor. O te cla do es tá apoi a do so bre a
me sa. Pa ra vi su a li zar a te la, ele de ve bai xar a ca be ça. A fle xão da ca be ça de sen ca deia o RTCS, di fi cul tan do o mo vi -
men to das mãos e, ao mes mo tem po, di fi cul tan do a vi su a li za ção do mo ni tor do com pu ta dor. Na se gun da ima gem,
o te cla do foi po si cio na do em um su por te em pla no in cli na do. Is to fa vo re ce o alu no, pois ele con se gue man ter con ta -
to vi su al com o te cla do e com o mo ni tor sem bai xar mui to a ca be ça. O RTCS é ini bi do.

Quan do ob ser va mos que o nos so alu no apre sen ta re fle xo tô ni co cer vi cal si mé tri co (RTCS)
e tam bém re fle xo tô ni co de la bi rin to (RTL), nos so cui da do se rá no sen ti do de evi tar a ele va -
ção ou a fle xão ex ces si va de sua ca be ça, pois is so de sen ca de a rá a re a ção re fle xa no cor po.
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Ilus tra ção 34 - Uma alu na es tá uti li zan do seu com pu ta dor, e o pro fes sor es tá em pé, ao seu la do. Ao olhar pa ra o pro -
fes sor, a alu na ele va sua ca be ça, jo gan do-a pa ra trás. Es te mo vi men to de sen ca deia o re fle xo tô ni co la bi rín ti co, RTL, e
ela es ten de-se to da na ca dei ra. Na se gun da ilus tra ção, per ce be mos que o pro fes sor mu dou de po si ção e ago ra con -
ver sa com sua alu na na al tu ra de seus olhos. Es ta ati tu de do pro fes sor fa vo re ce a ini bi ção do RTL, e a me ni na con se -
gue man ter sua pos tu ra e uti li zar as mãos no te cla do.

Nas ilus tra ções aci ma, per ce be-se de que for ma a mo di fi ca ção da po si ção dos ob je tos e das
pes so as di an te do alu no po dem in ter fe rir na pre sen ça, ou não, de re fle xos e, por tan to, na qua -
li da de do tô nus mus cu lar. A pos si bi li da de de in te ra gir ade qua da men te com ma te ri ais di ver -
sos nas ati vi da des edu ca cio nais. Tam bém é in flu en cia da pe las qua li da des do tô nus mus cu lar
do alu no. Por tan to, os pro fes so res po dem per ce ber co mo e em que mo men tos o alu no con se -
gue mai or par ti ci pa ção nas ati vi da des e o que po de ser mo di fi ca do no am bi en te pa ra fa vo re -
cer es ta par ti ci pa ção. É im por tan te con si de rar que as cri an ças se guem pa drões mui to in di vi -
dua is, e, em ca da ca so, pre ci sa re mos es tu dar e en ten der as es tra té gias apro pria das pa ra o fa -
vo re ci men to de sua in te ra ção com ma te ri ais edu ca cio nais. Par ce rias com fi si o te ra peu tas e te -
ra peu tas ocu pa cio nais aju da rão os pro fes so res a com pre en der e in ter vir nos pa drões mo to -
res de seus alu nos.
2.5. RE DE DE PAR CE RIAS

Ten do em vis ta os vá rios as pec tos téc ni cos im pli ca dos na de fi ni ção e con fec ção dos re cur -
sos que se re fe rem à ade qua ção e à mo bi li da de de alu nos com de fi ci ên cia fí si ca, é im por tan -
te a for ma ção das par ce rias com pro fis si o nais que po de rão au xi li ar nes ses pro je tos. É tam bém
im pres cin dí vel o en vol vi men to dos fa mi lia res e do pró prio alu no pa ra que a to ma da de de -
ci são so bre o me lhor re cur so le ve em con si de ra ção as pec tos re le van tes per ce bi dos por quem
con vi ve di a ria men te com os pro ble mas e já pos sui uma ex pe ri ên cia de vi da so bre so lu ções
vi á veis e ou tras que não da rão cer to. 

Após a im ple men ta ção do re cur so, se rá fun da men tal o acom pa nha men to e ajus tes ne ces -
sá rios, e is so só se rá pos sí vel a par tir de uma ob ser va ção aten ta dos re sul ta dos ob ti dos.
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Fo to 35 e 36 - Na pri mei ra fo to, vi su a li za-se um an -
da dor que pos sui freio nas mãos e tam bém uma ces -
ta, fi xa da à fren te, pa ra que o alu no pos sa tran spor -
tar seus per ten ces e brin que dos en quan to ca mi nha.
Na se gun da ima gem, vi su a li za-se um alu no uti li zan -
do seu an da dor pa ra em pur rar uma bo la no cam po
de fu te bol. 

2.6. EXEMPLOS DE RECURSOS DE ADEQUAÇÃO DE MOBILIDADE
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Fo to 37 e 38 - Na pri mei ra ima gem, vi su a li zam-se di ver sos mo de los de an da do res fei tos em ma dei ra e que pos -
su em ajus tes na al tu ra do apoio de mãos. Ou tra ca rac te rís ti ca é o cai xo te an te ri or pa ra tran spor tar brin que dos
e ou tros ob je tos. Na se gun da ima gem, es tá um es ta bi li za dor ver ti cal, o qual é um equi pa men to que sus ten ta o
alu no na po si ção de pé. Ele pos sui uma me sa an te ri or aco pla da, na qual os tra ba lhos es co la res po dem ser re -
a li za dos en quan to a cri an ça es tá em pé, sus ten ta da pe lo equi pa men to. Pe que nas ro das fa ci li tam o des lo ca men -
to au xi li a do por ou tra pes soa.

Fo to 39 e 40 - Ca dei ra mo to ri za da ati va da por mo vi men tos da ca be ça. 
A ima gem apre sen ta uma ca dei ra de ro das mo to ri za da, na qual o seu con tro le de acio na men to e di re cio na men -
to é fei to pe la ca be ça e pe lo quei xo do alu no. Ob ser va-se, em de ta lhe, o sis te ma de con tro le da ca dei ra. Ao la -
do do apoio da ca be ça es tão dois acio na do res, um ver de pa ra li gar e an dar e um ver me lho pa ra pa rar. O con -
tro le de di re ção da ca dei ra é fei to por um joystick co lo ca do di an te e abai xo do quei xo do alu no.
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3. ACES SI BI LI DA DE ES PA CIAL
A exis tên cia de bar rei ras fí si cas de aces si bi li da de nas es co las bra si lei ra e em seus en tor -

nos é his tó ri ca. Não so men te as es co las, mas as pró pri as ci da des, in cluí dos aí os ser vi ços de
tran spor te e de in fra es tru tu ra, têm si do res pon sá veis pe lo iso la men to e se gre ga ção das pes -
so as com de fi ci ên cia em ins ti tu i ções e até em su as pró pri as ca sas.

Aces si bi li da de de ve ser vis ta co mo par te de uma po lí ti ca de mo bi li da de que pro mo va o
di rei to de to dos a to dos os es pa ços.

O Bra sil pas sou por pro fun das mu dan ças re la ci o na das às po lí ti cas pú bli cas vol ta das
pa ra as pes so as com de fi ci ên cia nos úl ti mos dez anos. A Lei fe de ral nº 10.098, de 19 de
de zem bro de 2000 dis põe que to da a es co la de ve pro mo ver um am bi en te aces sí vel, eli -
mi nan do as bar rei ras ar qui te tô ni cas e ade quan do os es pa ços de for ma a aten der a to -
dos os seus usu á rios, se jam eles pes so as com de fi ci ên cia ou não. (BRA SIL, 2000) O De -
cre to nº 5.296/2004, por sua vez, es ta be le ce nor mas ge ra is e cri té rios bá si cos pa ra a pro -
mo ção da aces si bi li da de de pes so as com de fi ci ên cia ou com mo bi li da de re du zi da.
(BRA SIL, 2004)

A aces si bi li da de ar qui te tô ni ca é fun da men tal pa ra que os alu nos com de fi ci ên cia ou com
mo bi li da de re du zi da, bem co mo pro fes so res e fun cio ná rios, pos sam aces sar a to dos os es pa -
ços de sua es co la e par ti ci par de to das as ati vi da des com se gu ran ça, con for to e com a mai or
au to no mia pos sí vel, de acor do com su as pos si bi li da des.

Pa ra a eli mi na ção das bar rei ras fí si cas e trans for ma ção dos es pa ços es co la res pre -
ci sa mos en ten der que não exis te um mo de lo úni co que pos sa ser uti li za do em to das
as es co las pa ra tor ná-las aces sí veis. É a ob ser va ção acu ra da das ne ces si da des das pes -
so as com de fi ci ên cia ou com mo bi li da de re du zi da, bem co mo a aná li se das con di ções
ar qui te tô ni cas dos pré di os es co la res, que da rão aos pro fis si o nais res pon sá veis pe las
ade qua ções a se rem im ple men ta das (en ge nhei ros, ar qui te tos) as in for ma ções ne ces sá -
rias à ela bo ra ção dos pro je tos. A As so cia ção Bra si lei ra de Nor mas Téc ni cas, ABNT,
apre sen ta na NBR 9050, as nor mas téc ni cas bra si lei ras de aces si bi li da de a edi fi ca ções,
mo bi liá rio, es pa ços e equi pa men tos ur ba nos e po de rão ser con sul ta das co mo im por -
tan te re fe rên cia nos pro je tos que vi sam à cons tru ção da es co la aces sí vel. (ABNT, 2004)

Co mo sa li en ta mos aci ma, a ta re fa de ade qua ção fí si ca dos pré di os es co la res exi ge par ce -
rias en tre es co la en vol ven do to dos os seg men tos (equi pe di re ti va, pro fes so res e alu nos), co -
mu ni da de es co lar (fa mí lias e en tor nos das es co las), se cre ta rias de obras e de edu ca ção, bem
co mo ins ti tu i ções que mes mo in di re ta men te pos sam con tri bu ir com su ges tões que ve nham
apri mo rar o pro je to.

Ini ci al men te, é re co men dá vel ins ti tu ir uma equi pe mul ti dis ci pli nar com pos ta pe los téc -
ni cos da Se cre ta ria de Obras, mem bros da APM, pro fes so res e alu nos (usu á rios) pa ra pla ne -
jar a ação.

Re u ni da a equi pe, ana li sa das as bar rei ras de aces si bi li da de exis ten tes na na es co la, to ma-
se a de ci são a res pei to das ade qua ções a se rem efe tu a das. 

Al guns exem plos de ade qua ções ar qui te tô ni cas:
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� cons tru ção  de ram pas;
� alar ga men to de por tas;
� ade qua ção de ba nhei ros, re fei tó rio, sa las de au las , au di tó rios;
� si na li za ção so no ra;
� si na li za ção vi su al;
� si na li za ção tá til;
� co lo ca ção de ele va do res;
� ade qua ção dos aces sos em tor no da  es co la. 

A pre o cu pa ção pe la aces si bi li da de es pa cial na es co la é par te de um con jun to de ações que
com põ em um pro fun do pro ces so de re fle xão so bre as fun ções que a es co la de ve de sem pe -
nhar no mo men to atu al.

Pen sar em aces si bi li da de es pa cial, na es co la só te rá sen ti do se as de ci sões que fo rem im -
ple men ta das re sul ta rem em me lho res con di ções de apren di za gem e em me lhor qua li da de
de vi da, não são pa ra os usu á rios di re tos des sas ade qua ções, os alu nos com de fi ci ên cia, mas
pa ra a co mu ni da de es co lar co mo um to do. 
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CON SI DE RA ÇÕES FI NAIS
O te ma das di fe ren ças na es co la é pro vo ca dor pa ra to dos os seg men tos: ges to -

res, do cen tes, alu nos, fa mí lias e co mu ni da de. Ele faz com que to dos re pen sem su -
as prá ti cas e ra di cal men te mu dem con cep ções ul tra pas sa das, de um es pa ço que
re pas sa co nhe ci men tos pa ra ou tro que con te nha em si a re pre sen ta ção fi el da so -
ci e da de e que cons trói, de for ma co la bo ra ti va, o co nhe ci men to e as so lu ções pa ra
seus pro ble mas.

A aces si bi li da de é ne ces sá ria pa ra que se al can ce o di rei to de to dos ao usu fru -
to do que cha ma mos di rei tos hu ma nos fun da men tais. Pre ci sa mos fa lar de aces si -
bi li da de quan do al guns es tão fo ra do re co nhe ci men to de per ten cer e de ser ci da -
dão. A aces si bi li da de é ne ces sá ria pa ra aque les que es tão ex cluí dos e ao mes mo
tem po be ne fi cia a to dos.

A pre sen ça das di fe ren ças na es co la é um fa tor de en ri que ci men to pa ra to dos
por que o di rei to de par ti ci par de um am bi en te es co lar que va lo ri ze e se be ne fi cie
do con ví vio en tre to dos é tam bém da que les que já es tão na es co la e que, de cer ta
for ma, es tão pri va dos de con vi ver e co nhe cer as di fe ren ças.

A es co la de ve ser um es pa ço pro je ta do pa ra to dos: es te é o pres su pos to bá si co
do de se nho uni ver sal.  Se gun do a Con ven ção so bre os Di rei tos das Pes so as com
De fi ci ên cia, "de se nho uni ver sal re fe re-se à con cep ção de pro du tos, am bi en tes, pro gra mas
e ser vi ços a se rem usa dos, até on de for pos sí vel, por to das as pes so as, sem ne ces si da de de
adap ta ção ou pro je to es pe cí fi co" (ONU, 2007, p. 18).

Na es co la in clu si va, os es pa ços fí si cos, si na li za ções, có di gos e co mu ni ca ção,
bem co mo as prá ti cas edu ca cio nais de vem ser pro je ta dos e efe ti va men te exe cu ta -
dos de for ma que to dos te nham aces so a to dos os es pa ços, pos sam par ti ci par de
to das as ati vi da des e te nham as con di ções ne ces sá rias pa ra se ma ni fes ta rem.

Quan do a di fe ren cia ção se faz ne ces sá ria, a al gu mas pes so as ela vem pa ra ga -
ran tir a va lo ri za ção das di fe ren ças, e é, nes se mo men to, que as ações afir ma ti vas
de aces si bi li da de se con cre ti zam. 

O te ma da aces si bi li da de e do de se nho uni ver sal de vem ex tra po lar as pro po si -
ções da ar qui te tu ra e do pro je to de pro du tos pa ra che gar às prá ti cas do cen tes.
Quan do fa la mos na es co la e con si de ra mos ca da alu no co mo úni co e di fe ren te,
pre ci sa mos re ver com ple ta men te a pe da go gia, ado tan do uma "pe da go gia das di -
fe ren ças", que eman ci pa, cria au to no mia, cons trói as con di ções pa ra o ou tro ser e
se ex pres sar no seu pro ces so úni co de cons tru ção de co nhe ci men tos. Nes te sen ti -
do o pa pel do pro fes sor qual se rá? Pa ra Frei re, é ne ces sá rio que o pro fes sor, "[...]
as su min do-se co mo su jei to da pro du ção do sa ber, se con ven ça de fi ni ti va men te de que en -
si nar não é trans fe rir co nhe ci men to, mas cri ar as pos si bi li da des pa ra a sua pro du ção ou
a sua cons tru ção" (FREI RE, 2005, p. 22).

O pro fes sor da edu ca ção es pe ci al não é mais aque le que en si na os alu nos com
de fi ci ên cia os con te ú dos es co la res, e, por tan to, a sua for ma ção de ve aju dá-lo,
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ago ra, a sa ber, ob ser var a re a li da de, iden ti fi car os pro ble mas ali pre sen tes e ser
ca paz de tra ba lhar cons tru in do re des de par ce rias, pa ra, en tão, pro por a so lu ção
ade qua da à su pe ra ção das bar rei ras que im pe dem seu alu no de es tar na es co la e
lá apren der, de for ma au tô no ma, ins ti gan te e cri a ti va.
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Formato: 205x275 mm
Tipologia: Palatino Linotype (Miolo), Futura BdCn BT, Calibri e Tahoma (Capa)

Papel: Off-set 90g/m2 (miolo), Cartão 250g/m2 (capa)
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