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Pessoas com deficiência também são economicamente ativas e participativas no crescimento 
de nosso país. Muitas são pais e mães de família ou moram sozinhas e levam uma vida bem 
próxima a de qualquer outro cidadão. 
 
Todavia, não podemos esquecer que a deficiência, seja ela qual for, traz limitações, e é nosso 
dever minimizar as barreiras impostas por nossa sociedade, principalmente nessa época de 
Coronavírus. 
 
Pessoas com deficiência também trabalham, estudam, são consumidores e pagam impostos, 
assim sendo, nada mais justo que tenham o mesmo direito de acesso. Se você tiver 
oportunidade de ajudar uma pessoa com deficiência visual na rua, no transporte público ou em 
qualquer outro lugar, FAÇA! Seu apoio sempre será muito importante. 
 
Abaixo estão algumas dicas práticas de como guiar uma pessoa com deficiência visual: 
 
Para guiar uma pessoa com deficiência visual na hora de atravessar uma rua por exemplo, 
basta oferecer seu ombro para ela segurar e caminhe normalmente. Desta forma a pessoa 
ficará sempre um passo atrás de você. Evite caminhos acidentados e se possível avise sempre 
antes de subir ou descer degraus e escadas. 
 
A maioria das pessoas com deficiência visual que circulam pelas ruas foram devidamente 
capacitadas para isso em instituições especializadas, mas isso não significa que não precisem 
de ajuda de vez em quando. Caso você fique na dúvida se pode ou não ajudar é só perguntar 
direto a ela. 
 
A bengala e o cão-guia são instrumentos fundamentais para que a pessoa com deficiência 
visual encontre degraus e escadas e identifique obstáculos, portanto evite tocar neles  
 
Evite dar orientações verbais distante da pessoa cega principalmente na hora de atravessar 
uma rua, isso acaba confundindo a pessoa tornando ineficiente e arriscado este inadequado 
tipo de ajuda. 


