
Dia Mundial da Bengala Branca 

                                                                     15 de Outubro 

O Dia Mundial da Bengala Branca é o dia con-

sagrado à orientação e mobilidade no processo 

de autonomia da pessoa com deficiência visual.  

Bengala Branca a começou a ser usada entre 

as duas Guerras Mundiais, em 1921, por James 

Biggs of Bristol que pintou a dele de branco pa-

ra chamar a atenção dos automobilistas.  

Dez anos depois, em fevereiro de 1931 o Guilly 

d'Herbemont iniciou em França o movimento da 

Bengala Branca para as pessoas cegas.  

Em 1964 o congresso aprovou a lei que permi-

tiu ao Presidente Lyndon B. Johnson de decla-

rar o Dia Nacional de Segurança da Bengala 

Branca (15 de outubro) afim de promover o uso 

da bengala. 

A partir de então, muitos presidentes continua-

ram a reconhecer este dia para lembrar que a 

maior barreira para os cegos é o da discrimina-

ção por parte da sociedade.  

A Bengala Branca não é um simples instrumen-

to, mas simboliza a independência da pessoa 

cega.  Nos dias que correm, graças à aprendi-

zagem é habitual ver deficientes visuais a utili-

zar uma bengala branca para se movimentar 

nas ruas, atravessando-as, entrando nos trans-

portes públicos, etc.  

Através de uma aprendizagem específica, o 

indivíduo cego utiliza a bengala em conjunto 

com os seus outros sentidos.  

O uso da Bengala tem essencialmente duas 

técnicas: a técnica dos dois toques e a téc-

nica em cruz. Este uso permite criar pontos 

de referência que o ajudam a identificar de-

terminados locais, como por exemplo: um 

sinal de trânsito, um declive, mudança de 

piso, saliência numa parede, etc. 

Um dos objetivos da comemoração do Dia 

Mundial da Bengala Branca é o de motivar e 

encorajar outras pessoas com problemas 

visuais a utilizar a bengala. 

A Bengala branca significa que o seu porta-
dor foi reabilitado, ou seja, usa-a segundo 
as técnicas aprendidas. A Bengala branca é 
o símbolo internacional da pessoa com defi-
ciência visual. 

A "Orientação e Mobilidade" é uma área 
curricular específica, ministrada neste Agru-
pamento. É uma das competências leciona-
das pelos docentes do grupo de recruta-
mento 930. 

 

As bengalas para deficientes vi-
suais possuem três cores, ten-
do cada uma delas um signifi-
cado diferente.  

As bengalas existem nas se-
guintes cores:  

• branca (cego); 

• verde (baixa visão); 

• branca com vermelha 
(cego e surdo).  

   


