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RESUMO 

 

COUTINHO, Fernanda do Santos. As possibilidades da Educação Psicomotora no 

Atendimento Educacional Especializado do aluno com Deficiência Visual, 

2018.Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Educação Psicomotora) – 

Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de 

Janeiro, 2018. 

 

O trabalho apresentado tece algumas considerações no plano histórico sobre a Educação 

Especial no Brasil, direcionadas à deficiência visual, onde foi correlacionado o 

caminhar desta educação até os dias atuais. Este estudo foi operacionalizado com o 

objetivo de levantar estratégias de intervenção que colabore positivamente para o 

desenvolvimento psicomotor do aluno com deficiência visual, com base na Educação 

Psicomotora, no Atendimento Educacional Especializado. Seguindo a pesquisa, 

relatamos as possibilidades que a Educação Psicomotora pode proporcionar para suprir 

as dificuldades encontradas pelo deficiente visual. A pesquisa se baseia em estudo 

bibliográfico, onde o universo é constituído pelos alunos com deficiência visual, e como 

amostragem o foco se encontra no contexto da sala de Atendimento Educacional 

Especializado, o AEE. O AEE acontece nas salas de recursos multifuncionais, um 

programa implantado pela Secretaria de Educação Especial, através do Ministério da 

Educação e Cultura. O AEE acontece em algumas escolas de ensino regular do país, em 

parceria com os municípios, visando a complementação do ensino do aluno com 

deficiência. Para tal pesquisa foi necessário  utilizar uma revisão da literatura, a partir da 

análise de bibliografias sobre deficiência visual, e a Educação Psicomotora, no qual os 

autores apontam, a coordenação global  fina e óculo-manual, coordenação global,  

esquema corporal, lateralidade, estruturação espacial, estruturação temporal, como 

fatores psicomotores de relevância para uma melhor aprendizagem do aluno com 

deficiência visual. Concluímos que os autores pesquisados da Educação Psicomotora 

corroboraram para definir as possibilidades da Educação Psicomotora no AEE para o 

aluno com deficiência visual,  com atividades práticas e lúdicas. 

 

Palavras-chaves: Deficiência Visual. Atendimento Educacional Especializado. 

EducaçãoPsicomotora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

COUTINHO, Fernanda do Santos. The possibilities of the Psychomotor Education in 

the Specialized Educational Assistance of the student with Visual Deficiency, 2018. 

Work of Conclusion of Course (Specialization in Psychomotor Education) - Colégio 

Pedro II, Pro-Rector of Postgraduate, Research, Extension and Culture, Rio de Janeiro , 

2018. 

 

The present work presents some historical considerations about Special Education in 

Brazil, directed to the visual deficiency, where it was correlated the progress of this 

education to the present day. This study was operationalized with the objective of 

raising intervention strategies that positively collaborate for the psychomotor 

development of the student with visual impairment, based on the Psychomotor 

Education, in the Specialized Educational Service. Following the research, we report the 

possibilities that the Psychomotor Education can provide to overcome the difficulties 

encountered by the visually impaired. The research is based on a bibliographic study, 

where the universe is composed of students with visual impairment, and as sampling the 

focus is in the context of the Specialized Educational Assistance room, the ESA. The 

ESA takes place in multifunctional resource rooms, a program implemented by the 

Special Education Secretariat, through the Ministry of Education and Culture. The ESA 

happens in some regular schools of the country, in partnership with the municipalities, 

aiming at complementing the teaching of the student with a disability. For this research 

it was necessary to use a review of the literature, based on the bibliographical analysis 

on visual impairment, and the Psychomotor Education, in which the authors point out, 

the fine global coordination and manual-oculus, global coordination, body schema, 

laterality, structuring spatial, temporal structuring, as psychomotor factors of relevance 

for a better learning of students with visual impairment. We conclude that the authors of 

Psychomotor Education research corroborated to define the possibilities of Psychomotor 

Education in the EEE for students with visual impairment, with practical and playful 

activities. 

 

Keywords: Visual Impairment. Specialized Educational Assistance. Psychomotor 

education. 
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1 INTRODUÇÃO 

A investigação da presente temática está pautada a partir dos referenciais do 

MEC, sobre a inclusão dos alunos com deficiência nas escolas regulares, em especifico 

a inclusão do aluno com deficiência visual.   

O foco da pesquisa foi baseado na Educação Infantil e no Ensino Fundamental, 

com o apoio em duas premissas: a primeira é o Atendimento Educacional Especializado 

- AEE, que visa suplementar, e/ou complementar o ensino dos alunos com deficiência 

visual, matriculados na rede regular de ensino de forma a proporcionar autonomia e 

independência na escola e fora dela. 

A segunda premissa está apoiada nas práticas psicomotoras como contribuição 

possível para o processo de desenvolvimento das aprendizagens do aluno com 

deficiência visual, à medida que proporciona ao aluno experiências vivenciais a partir 

do movimento, da expressão e do olhar para a corporeidade de cada aluno. 

Com base nessas premissas, apresenta-se, como hipótese, o seguinte argumento: 

existem fundamentos teóricos e práticos da Psicomotricidade que podem ser úteis no 

Atendimento Educacional Especializado do aluno com deficiência visual? 

A partir desta pesquisa investigamos as questões da deficiência visual, conceitos, 

causas, limitações, e possibilidades de atendimento, e adaptações pedagógicas.  Através 

de um olhar psicomotor, buscamos intervenções que contribuam na prática docente, 

especificamente no Atendimento Educacional Especializado, frente aos alunos com 

deficiência visual.           

Como observado em trabalho, nas instituições educacionais, a inclusão 

educacional dos alunos com deficiência, gera uma série de desafios, nos quais o 

professor necessita de uma formação mais adequada, até para ser melhor compreendida, 

aceita e respeitada pelo sistema educacional. E nessa pesquisa buscamos encontrar 

possibilidades dentro da Educação Psicomotora para melhorar a prática pedagógica com 

os alunos com deficiência visual. 

Na inclusão de alunos com deficiência e, em particular, dos alunos com 

deficiência visual, é imprescindível que o sistema de ensino disponha de um aparato 

logístico de condições para que estes educandos estejam devidamente atendidos em suas 

especificidades. 
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Como diz Glat; Pletsch (2008 apud Glat; Pletsch, 2011), “inclusão não significa 

apenas matricular o aluno na classe comum, mas sim lhe proporcionar atividades que 

possibilitem o seu desenvolvimento social e acadêmico”. (2011, p. 8). 

Com base na Declaração dos Direitos dos Homens, da ONU de 1948, é que se 

inicia o longo processo de consolidação de uma educação para todos, e nessa 

perspectiva a Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994), vem para reafirmar esse 

direito, e assim disseminar novos paradigmas educacionais pelo mundo.  

Assim, buscamos analisar, por meio de um olhar psicomotor, o que se refere à 

inclusão dos alunos com deficiência visual e, a partir deste estudo, investigar estratégias 

psicomotoras que possibilitem a melhor forma de trabalho com o aluno deficiente 

visual, dentro do Atendimento Educacional Especializado. 

Segundo Coutinho (2014), a partir  do entendimento de que o professor precisa 

ser pesquisador e fomentador de sua própria prática, buscando conhecimentos para suas 

dificuldades, diante da diversidade que encontra dentro de sua sala de aula, vimos que 

para atingir o objetivo geral desta pesquisa, foram adotadas as seguintes etapas: 

verificar o percurso da Educação Especial, com ênfase no histórico da Educação dos 

Deficientes Visuais; investigar, conceito, e causas da deficiência visual, com a 

finalidade de conhecer as dificuldades, e também as potencialidades dos alunos com tal 

deficiência, para melhor atendê-los no Atendimento Educacional Especializado; e 

analisar tipos de estratégias que colabore para o aprendizado do aluno com deficiência 

visual, a partir da Educação Psicomotora, numa sala de Atendimento Educacional 

Especializado. 

O trabalho monográfico está disposto em três capítulos, o 1º capítulo faz uma 

pequena contextualização sobre a história da educação do deficiente e, em especial do 

deficiente visual; O 2º capítulo fala do Atendimento Educacional Especializado para o 

aluno deficiente visual, relatado a partir das  leis e diretrizes, que norteiam este tipo de 

atendimento, assim como as adequações pedagógicas para esse público-alvo em 

questão;  O 3º capítulo é sobre as possibilidades da Educação Psicomotora para o aluno 

com deficiência visual no AEE, onde acontecem as descobertas de estratégias para  

serem aplicadas com os alunos com deficiência visual, baseadas em algumas estruturas 

psicomotoras, visando o intuito de proporcionar melhores condições de aprendizado. 

Com isso a presente pesquisa propõe a, levantar estratégias de intervenção que 

colabore positivamente com a aprendizagem, com base na Educação Psicomotora, e no 

Atendimento Educacional Especializado do aluno com Deficiência Visual.   
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2 OBJETIVOS 

A presente pesquisa abrange questões sobre possibilidades de práticas 

psicomotras, que visam a corroborar para a aprendizagem e autonomia dos educandos 

com deficiência visual. 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

A partir do caráter da metodologia na revisão de literatura adotada nesta 

pesquisa, tem-se como objetivo geral: levantar estratégias de intervenção que colabore 

positivamente para o desenvolvimento psicomotor do aluno com deficiência visual, com 

base na Educação Psicomotora, no Atendimento Educacional Especializado.   

 

2.2 Objetivos Específicos 

Para atingir o objetivo geral, serão adotadas as seguintes etapas: verificar  o 

percurso da Educação Especial, com ênfase no histórico da Educação dos Deficientes 

Visuais; investigar, conceito, e causas da deficiência visual, com a finalidade de 

conhecer as dificuldades, e também as potencialidades dos alunos com tal deficiência, 

para melhor atendê-los no Atendimento Educacional Especializado; e analisar tipos de 

estratégias que colabore para o aprendizado do aluno com deficiência visual, a partir da 

Educação Psicomotora, numa sala de Atendimento Educacional Especializado. 
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3 JUSTIFICATIVA 

Dentro da trajetória de professora que sou, sempre acreditei que o professor 

necessita ser um constante pesquisador dentro da sua prática diária em sala de  aula, ou 

em outra função do fazer pedagógico. 

Trabalhando no Atendimento Educacional Especializado para alunos com 

deficiência visual, senti a necessidade de estar buscando novos conhecimentos, a fim de 

melhorar a minha prática com este alunado. 

Em todos os cursos de capacitação direcionados à deficiência visual sempre ouvi 

dos professores, que a questão psicomotora era de fundamental importância para o 

desenvolvimento destes alunos. 

Foi a partir dos dois motivos descritos acima que resolvi me aventurar em mais 

um desafio, o desafio de buscar conhecimentos na área da Educação Psicomotora, em 

prol de futuramente proporcionar um atendimento educacional especializado mais 

eficaz ao aluno com deficiência visual. 

Ao longo das aulas do curso de Educação Psicomotora, fiz analogias ao meu 

trabalho realizado na escola e, assim pensando no que meus alunos mais necessitavam 

para que as dificuldades apresentadas por eles, devido à deficiência em questão, fossem 

a cada atendimento, amenizadas, de forma com que estas dificuldades não acarretassem  

prejuízo no seu aprendizado na sala de aula regular.  

Também, ao longo do curso outras questões vieram à tona em relação ao 

trabalho que já desenvolvia com os alunos com deficiência visual: de que forma 

podemos trabalhar o corpo de um aluno que não enxerga ou tem limitação para ver a si 

próprio? Como a partir da ação psicomotora pode-se integrar corpo, movimento, e ação 

resultando em um aprendizado escolar, como também na  vida em sociedade, na qual o 

potencial de um aluno deficiente visual seja visto e trabalhado?  

E foi assim que surgiu o tema da pesquisa, “AS POSSIBILIDADES DA 

EDUCAÇÃO PSICOMOTORA NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL 

ESPECIALIZADO DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA VISUAL”. 
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4 DEFICIÊNCIA VISUAL E SEUS MARCOS HISTÓRICOS NA EDUCAÇÃO 

ESPECIAL 

De acordo com Jannuzzi (2004), a educação das crianças deficientes surgiu 

institucionalmente, mas de maneira tímida, no conjunto das concretizações possíveis 

das ideias liberais que tiveram divulgação no Brasil no fim do século XVIII e começo 

do século XIX.  

Essas ideias já estavam presentes em alguns movimentos como por exemplo, a 

Inconfidência Mineira (1789), a Conjuração Baiana (1798) e a Revolução 

Pernambucana (1817), que reuniram numa mesma luta uma série de profissionais, junto 

com alfaiates, soldados e outros, e foram acentuadas sobretudo a partir da 

Independência do Brasil. 

No Brasil a educação das crianças deficientes se caracterizou por pouca 

manifestação. Poucas foram as instituições que surgiram, e nulo o número de escritos 

sobre sua educação. No entanto, a sociedade de então já se protegia juridicamente do 

adulto deficiente na Constituição de 1824 (título II, artigo 8º, item 1º), privando do 

direito político o incapacitado físico ou moral (BARCELOS, 1933 apud JANNUZZI, 

2004.). E o atendimento ao deficiente, provavelmente iniciou-se através das Câmaras 

Municipais ou das Confrarias particulares (JANNUZZI, 2004). 

Em 1730, em Vila Rica, havia a Irmandade de Santa Ana, que previa no artigo 2º 

do seu estatuto “uma casa de expostos e asilo para desvalidos” (SOUZA, 1991 apud 

JANNUZZI, 2004.), surgida para cuidar de órfãos e crianças abandonadas. Neste 

sentido, as Santas Casas de Misericórdia, segundo a tradição européia transmitida por 

Portugal, que atendiam pobres e doentes, devem ter exercido importante papel, e 

surgiram no Brasil desde o século XVI em Santos (1543), Salvador (1549), Rio de 

Janeiro (1552), Espírito Santo (provavelmente 1554), São Paulo (provavelmente 1599), 

Olinda e Ilhéus (1560), Porto Seguro (também em fins do século XVI), Sergipe e 

Paraíba (1604), Itamaracá (1611), Belém, (1619), Iguaçu (1629) e Maranhão (data 

incerta, primeiras referências do Padre Vieira em 1653), (MESGRAVIS, 1976 apud 

JANNUZZI, 2004). 

Em 1893, o Poder Legislativo autorizou a abertura de um asilo para alienados, 

próximo à estação de Juquery (São Paulo). Existia então um hospício na capital, 

superlotado e sem condições higiênicas. Porém, geralmente, no interior do estado os 

loucos eram recolhidos nas cadeias. 
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Muito mais tarde, em 1835, o deputado Cornélio França apresentou um projeto, 

logo arquivado, propondo a criação do cargo de professor de primeiras letras para o 

ensino de surdos mudos, tanto no Rio de Janeiro quanto nas províncias (MOACYR, 

1939 apud JANNUZZI, 2004). Porém, foram necessários cerca de 22 anos para que se 

iniciasse atendimento nesse sentido. 

Em relação à educação do deficiente, nota-se também a atuação de vultos 

próximos ao imperador e, assim sendo, embora obrigatoriedade e a gratuidade ao ensino 

elementar para todos prescritos pela Reforma Couto Ferraz ou Regulamento de 17 de 

fevereiro de 1854 (MIRANDA, 1975 apud JANNUZZI, 2004.), não fossem cumpridas, 

é criado no município da corte o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, pelo decreto nº. 

1428 de 12 de setembro de 1854 (CHAIA, 1963; LEMOS, 1981 apud JANNUZZI, 

2004), e alguns anos depois o Instituto dos Surdos-Mudos (ISM), ambos sob a 

manutenção e administração do poder Central. 

Como relata Jannuzzi (2004), a medicina influenciou a educação do deficiente, 

não só pela atuação direta dos médicos, como também pela dos diretores de tais 

instituições com repercussão de ensinamentos fundados na área da deficiência e pela 

produção de tratados teóricos e pedagógicos. 

De acordo com Jannuzzi (2004), o Serviço de Higiene e Saúde Pública desde o 

Império teve repercussão na educação do deficiente, e isto deu origem em São Paulo, à 

Inspeção Médico-Escolar com o projeto do doutor Francisco Sodré (que em 1911 foi 

responsável pela criação de classes especiais e formação de pessoal para trabalhar com 

esse alunado (MELLO, 1917 apud JANNUZZI, 2004). 

Em 1929 foi fundado o Instituto de Psicologia, ligado ao departamento de Saúde 

e que nesse mesmo ano, foi transferido para o Departamento de Educação com a 

denominação Instituto de Seleção e Orientação Profissional. Este Instituto tinha por 

objetivos, a orientação e seleção de professores para escolas primárias, secundárias e 

profissionais, estabelecimento de testes pedagógicos, físico-psicológicos e diagnósticos 

de crianças excepcionais, e realização de estudos de psicologia patológica. (OLIVEIRA 

2001 apud JANNUZZI, 2004). 

De acordo com Jannuzi (2004), a partir de 1930 muitos educadores envolvidos 

com a educação dos deficientes empregam a expressão “ensino emendativo”. Nessa 

época também a sociedade civil começou a organizar-se em associações de pessoas 

preocupadas com o problema da deficiência; a esfera governamental prosseguiu a 

desencadear algumas ações visando à peculiaridade desse alunado, criando escolas junto 
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aos hospitais e ao ensino regular; outras entidades filantrópicas especializadas 

continuam sendo fundadas; houve surgimento de formas diferenciadas de atendimento 

em clínicas, institutos psicopedagógicos e centros de reabilitação, geralmente 

particulares a partir de 1950 principalmente.  

Tudo isso no conjunto da educação geral na fase de incremento da 

industrialização no Brasil, comumente intitulada de substituição de importações, nos 

espaços possíveis deixados pelas modificações capitalistas mundiais (JANNUZZI, 

2004). 

Na Constituição de 1934, o excepcional não é mencionado, mas o artigo 149 

afirma que “a educação é direito de todos, que deve ser gratuita e obrigatória e que isto 

se estenderia progressivamente ao ensino ulterior, a fim de torná-lo mais acessível a 

todos” (BRASIL, 1934 Art. 159 parágrafo único itens a e b), mas são criadas poucas 

instituições para esse alunado. (JANNUZZI, 2004). 

Segundo Jannuzzi (2004), na década de 1950 os próprios deficientes começaram 

a organizar-se, procurando participar de discussões em torno de seus problemas. A 

primeira referência foi a de cegos, em 1954, quando foi fundado o Conselho Brasileiro 

para o Bem-Estar dos Cegos.  

Precederam assim a organização das federações das entidades filantrópicas, 

porquanto as APAES, fundadas em 1954, que só em 1962 tiveram as sua Federação 

Nacional; as Sociedades Pestalozzi ficaram federadas em 1970, embora organizadas 

desde 1934; e a Federação Brasileira de Instituições de Excepcionais, em 1974 

(JANNUZZI, 2004). 

Segundo Jannuzzi (2004), em 1961 a primeira Lei de Diretrizes e Base da 

Educação Nacional, a lei 4024/61, colocou a educação de excepcional como um título 

(X) com dois artigos (88 e 89), destacado da educação de grau primário (título VI). 

Assim legalmente se afirmou a peculiaridade dessa educação, que na década de 1970 

teria um órgão específico para regulamentar sua política educacional. 

Continuando nos relatos de Jannuzzi (2004), no ano de 1963, João Goulart 

(1961-1964), propôs reorganizar a rede nacional de estabelecimentos de ensino 

emendativo de nível primário e médio, para melhores resultados do investimento 

federal, e designou 2 bilhões de cruzeiros para que as escolas especializadas se 

somassem aos programas realizados nas escolas comuns, para atender maior número de 

jovens carentes de caracteres especiais na educação. 
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Na década de 1970, a educação do deficiente ganhou evidência. Pela primeira 

vez foi criado um órgão, o Centro Nacional de Educação Especial (CENESP), para 

definição de metas governamentais específicas para ela; uma ação política mais efetiva 

nas escolas; instituições para o ensino especializado desse alunado; formação para o 

trabalho, às vezes mais, às vezes menos integrados a educação regular. Foi nesta época  

que o título Educação Especial firmou-se, pelo menos no discurso oficial. (JANNUZZI, 

2004). 

A LDB nº 5692/71, artigo 9º, explicitou  posições acerca do alunado 

excepcional, descentralizada administrativamente nos conselhos estaduais de educação: 

“Os alunos que apresentem deficiências físicas e mentais, os que se encontrem em 

atraso considerável quanto à idade regular de matrícula e os superdotados (S) deverão 

receber tratamento especial de acordo com as normas fixadas pelos competentes 

Conselhos de Educação.” (BRASIL, 1971). 

 

4.1 Deficiência Visual: Plano Histórico Mundial 

A cegueira, ao criar uma função peculiar de personalidade, reativa novas forças, 

altera as direções das funções normais, formando a psique do indivíduo. Portanto, “a 

cegueira não é apenas um defeito, uma debilidade, mas também num certo sentido, uma 

fonte de manifestação das capacidades, uma força, por mais parodoxal que possa 

parecer” (INSTITUTO HELENA ANTIPOFF, 2002). 

De acordo com Caiado (2003), Vygotsky considera que a evolução histórica da 

concepção de deficiência visual compreende três estágios: um período místico, um 

período biológico-ingênuo e um período científico.  

O período místico compreende a Antiguidade, a Idade Média e uma parte 

significativa da História Moderna. Nesse período, a cegueira era entendida como uma 

enorme infelicidade da qual sentiam um medo supersticioso e um grande respeito. 

(CAIADO, 2003). 

Os cegos eram com frequência guardiões da sabedoria popular, os cantadores e 

profetas do futuro. Homero era cego. Demócrito se cegou para dedicar-se inteiramente à 

Filosofia, demonstrando que o dom filosófico pode intensificar-se na cegueira. As 

portas das igrejas lhes foram entregues para a medigância. Tal fato significava que eram 

mendigos na terra, porém próximos de Deus. Assim, atribui-se aos cegos a capacidade 
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de serem supersensíveis de alma, relacionando a cegueira a visões enigmáticas, 

prodigiosas e incompreensíveis (INSTITUTO HELENA ANTIPOFF, 2002). 

O período biológico - ingênuo, próprio do iluminismo do século XVIII, tem sua 

origem marcada num momento de grande desenvolvimento da ciência. Já a educação 

dirigida aos cegos teve um grande significado histórico, levando-os a uma vida social 

dando-lhes acesso à cultura (CAIADO, 2003). 

A nível teórico compreendia-se a ideia da substituição dos órgãos dos sentidos, 

de acordo com o pensamento de que a falta de um órgão era compensada pelo 

desenvolvimento de outros. Surgiu a ideia do sexto sentido aguçado nos cegos, 

inexistente nos videntes. Então, passou-se a perceber não apenas como um defeito, uma 

deficiência, mas como algo que incorporava  novas funções da vida. Nessa época surgiu 

a educação e o ensino ao cego, sendo Charles Barbier um dos percussores na criação de 

um sistema da escrita para cegos. Louis Braille, que estudou pelo método criado por 

Barbier, ainda aluno em 1825 deu os primeiros passos para a criação de um outro 

sistema que levaria o seu nome publicado definitivamente em 1829. O sistema Braille 

representou uma maior importância que o “sexto sentido” e a agudeza tátil e auditiva  

significaram para a efetiva expressão social (INSTITUTO HELENA ANTIPOFF, 

2002). 

Para Vygotsk (1995 apud CAIADO 2003), “ o período científico traz uma nova 

abordagem teórica, o homem não é mais concebido apenas como indivíduo biológico”. 

Ele, agora, é indivíduo social e histórico e é a partir das relações entre os homens e da 

ação dos homens sobre a natureza, pelo trabalho, que o indivíduo internaliza 

conhecimentos. 

Ao permanecer com a ideia de que a cegueira dificulta a vida do cego 

estaremos ativando um conflito que vê o defeito como um desvio social que 

leva o cego a uma difícil situação social. O aparelho psíquico reage, 

desenvolvendo suas tendências até a super compensação, de modo que o cego 

forma sua personalidade com pleno valor, permitindo a conquista de uma 

posição social (CAIADO, 2003, p.38-39). 

 

4.2 Deficiência Visual: Plano Histórico Nacional 

Ao findar-se a primeira metade do século XIX, José Alvarez de Azevedo que era 

cego e filho de médico da corte brasileira, após estudos na França, voltou ao Brasil e 

pleiteou junto ao Imperador D. Pedro II as condições para o ensino dos cegos. A 

primeira procuração no Brasil com a educação de deficientes apareceu em 12 de 



21 
 

 

setembro de 1854. O Imperador Pedro II baixou o Decreto Imperial nº 1428 criando o 

Imperial Instituto de Meninos Cegos – marco inicial da educação de deficientes visuais 

no Brasil e América Latina. Após o advento da República esse Instituto passou a 

denominar-se Instituto Benjamim Constant (IBC) sob o decreto nº 1320 de 24 de janeiro 

de 1891, única instituição encarregada da educação de deficientes visuais no Brasil até 

1926, quando foi inaugurado em Belo Horizonte o Instituto São Rafael. Em 1943 o 

Instituto Benjamin Constant foi autorizado a ministrar o Curso Ginasial, que em 1946 

foi equiparado ao Colégio Pedro II (INSTITUTO HELENA ANTIPOFF, 2002). 

O IBC destinava-se ao ensino primário e alguns ramos do secundário, ensino de 

educação moral e religiosa, de música, ofícios fabris e trabalhos manuais. 

O IBC dava a seus alunos a possibilidade de serem “repetidores”, e após o 

exercício de dois anos nessa função, o direito de trabalharem como 

professores da instituição (ARAÚJO, 1993 apud JANNUZZI, 2004. p. 12). 

 

O primeiro diretor do instituto foi o doutor Sigaud. Substituiu o conselheiro 

Cláudio Luiz da Costa, com cuja filha Benjamim Constant se casou. Benjamim foi 

professor de matemática do instituto durante oito anos e sucedeu o sogro na direção, 

exercendo-a por 20 anos. Ele elaborou novo regulamento aprovado em 17 de maio de 

1890, no decreto nº 408, no qual havia preocupação com o ensino literário de disciplinas 

científicas e prática profissional. (JANNUZZI, 2004). 

Louis Braille (1809 – 1852), francês, cego aos 3 anos de idade, quando começou 

a freqüentar o Instituto dos Jovens Cegos de Paris, fundado por Hauy em 1784 

(BUENO,1993 apud JANNUZZI, 2004. p.29), encontrou 14 livros com  caracteres em 

relevo e raramente usados pelos alunos, devido à própria dificuldade de manuseá-los.  

Foi então que Braille teve contato com o Sistema Charles Barbier, oficial da 

armada francesa, que inventara um código em 1819, a partir de pontos usados para 

comunicação noturna em campo de Batalha. Então a partir desse sistema, Braille, em 

1824, desenvolveu o sistema que recebeu seu nome, e este sistema só teve sua criação 

oficialmente aprovada dois anos após sua morte, em 1854 ( JANNUZZI, 2004). 

Em 1927 foi fundado em São Paulo, o Instituto para cegos “Padre Chico”, que 

adquiriu personalidade jurídica em 1928, sendo reconhecido de utilidade pública 

Estadual e Federal em 1960 e 1968, respectivamente. Em 1935, é apresentado por 

Cornélio Ferreira França à Assembléia, um projeto de lei com o objetivo de criação do 

lugar do professor de primeiras letras para cegos e surdos-mudos. Já no ano de 1945 foi 

implantado no Instituto de Educação Caetano de Campos em São Paulo, o primeiro 
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curso de especialização de professores, oficializado através do Decreto Lei nº 16.392, 

de 02/ 12/ 1946. (MASINI, 1994). 

De acordo com Masini (1994), em 1946 foi criada a Fundação para o livro do 

Cego no Brasil, criada por Dorina Nowil e Adelaide de Reis Magalhães, instituição para 

imprimir livros em caracteres Braille, passo importante para descentralização da 

Educação Especializada. 

No ano de 1947 o IBC e a Fundação Getúlio Vargas em regime de cooperação, 

realizaram o curso de caráter intensivo destinado à especialização de professores para 

deficientes visuais. A partir de 1951 foram realizados cursos de especialização de 

professores e inspetores para D. V, com alunos de diferentes Federativas. (MASINI, 

1994). 

De acordo com Masini (1994), em 1950, em caráter experimental, foi instalada 

nas escolas comuns a 1ª classe Braille do Estado de São Paulo. Sua oficialização se deu 

em 1953, pela lei nº 2287, regulamentada pelo decreto nº 26. 258, de 12/ 08/ 56. Nessa 

mesma década se admitiu a matricula do aluno cego no 2º ciclo do curso secundário e o 

Conselho Nacional de Educação permitiu oficialmente o ingresso de estudantes cegos 

em Faculdades de Filosofia. 

Em 1958, foi instituída a Campanha Nacional de Educação e Reabilitação dos 

Deficitários Visuais (CNERDV), através do Decreto nº 44.136 de 17 de agosto de 1958,  

no IBC, tendo como um dos elementos da primeira diretoria Dorina Nowill. (BRASIL, 

1958). A partir de 1960, através do Decreto nº 48. 252 de 31 de maio de 1960, o 

CNERDV passou a denominar-se Campanha Nacional de Educação dos Cegos (CNEC), 

e a ser subordinado diretamente ao ministro do MEC, e tinha como proposta “educar e 

reabilitar os deficitários da visão”, manter e instalar centros de Reabilitação e Oficinas 

Protegidas, Programa de Reabilitação Domiciliar, integrar o D. V. ao trabalho em 

diversos setores e na vida sócio-cultural, formação de pessoal especializado, pesquisas 

médico-pedagógica e médico-social, etc. (JANNUZZI, 2004). 

Segundo Jannuzzi (2004), o presidente Juscelino Kubitscheck (1056-1961), 

afirmou que estava estudando a possibilidade de firmar convênios com administrações 

estaduais para criar mais atendimento de cegos e surdos, uma vez que existiam cerca de 

12 mil cegos no país, incluindo 40% de crianças em idade escolar, e o único 

estabelecimento oficial especializado possuía a exígua capacidade para 300 alunos.  

As promessas de investimento continuaram com João Goulart (1961 – 1964), 

houve um investimento de 2 milhões de cruzeiros e a solicitação de que as escolas 
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especializadas se unissem  a programas das escolas comuns, para atender maior número 

de Jovens carentes. (JANNUZZI, 2004). 

A frequência em escolas comuns ampliou-se e não deixou dúvidas quanto a 

possibilidade de ajustamento social do aluno D. V, e ao nível satisfatório de seu 

desempenho de aprendizagem. Foi com essa crença que de 1975 à 1977, a Universidade 

do Estado do Rio de Janeiro, em convênio com o Centro Nacional de Educação Especial 

(CENESP), trabalharam no Projeto de Reformulação de Currículos para Deficientes 

Visuais (MASINI, 1994). 

Chegando na atualidade, mencionamos aqui a Lei Brasileira de Inclusão (Lei 

13.146/20015), que sedimentou na esfera da legislação ordinária o chamado modelo 

social de deficiência, ratificando o paradigma que anteriormente havia sido introduzido 

no direito pátrio pela Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, 

da qual o Brasil é signatário e que foi recepcionada em 2008, posicionada 

hierarquicamente como emenda constitucional, por força do Decreto Legislativo 186, de 

9 de julho. 

Em seu Art. 27, a Lei Brasileira de Inclusão nos diz que,   

    “ A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema 

educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a 

vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus 

talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas 

características, interesses e necessidades de aprendizagem” (BRASIL, 2015). 

No Art. 28, Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, 

implementar, incentivar, acompanhar e avaliar. Destacamos aqui o “XII - oferta de ensino 

da Libras, do Sistema Braille e de uso de recursos de tecnologia assistiva, de forma a ampliar habilidades 

funcionais dos estudantes, promovendo sua autonomia e participação.” Este parágrafo vem 

reafirmar o direito das pessoas com deficiência visual, ao ensino do sistema Braille, e ao 

recurso de tecnologia assistiva para esse público. 

 

4.3 Conceituando Deficiência Visual 

Reportando-nos à visão, uma doença ou trauma que atinjam a estrutura e o 

funcionamento do sistema visual, podem provocar no indivíduo a incapacidade de “ver” 

(deficiência total) ou de “ver com limitações” (deficiência parcial), melhor dizendo, a 

deficiência visual é a perda ou redução da capacidade visual em ambos os olhos em 
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caráter definitivo, que não possa ser melhorada ou corrigida com o uso de lentes, 

tratamento clínico ou cirúrgico (INSTITUTO HELENA ANTIPOFF, 2002). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (Bangkok, 1992), podemos classificar 

a deficiência visual da seguinte forma: 

 Baixa visão ou visão subnormal - indivíduo que apresenta diminuição 

das suas respostas visuais, mesmo após tratamento e/ou correção óptica 

convencional, e uma acuidade visual menor que 6/18 a percepção de luz, 

ou um campo visual menor que 10 graus do seu ponto de fixação, mas 

que usa ou é  potencialmente capaz de usar a visão para o planejamento 

e/ou execução de tarefas. 

 Cegueira parcial ou legal – são indivíduos capazes de            contar os 

dedos a pouca distância e aquelas que só veem vultos. Próximas da                                                      

cegueira total estariam as pessoas que só têm percepção e projeção da 

luminosidade.                                                      

 Cegueira total ( amaurose) – indivíduo com perda completa da visão, 

onde sequer há a percepção de luminosidade. 

 

4.4 Causas da Deficiência Visual 

Segundo Barraga (1985), o diagnóstico da deficiência visual é feito por meio de 

duas medidas: a acuidade visual (o que podemos enxergar a determinada distância) e o 

campo visual (a amplitude da área alcançada pela visão). 

As causas da deficiência visual podem ser, de acordo com Barraga (1985): 

 Congênitas: ocorrem no nascimento e muitas das vezes são de origem 

genética; 

 Adquiridas: ocorrem por doenças adquiridas, como diabetes, 

deslocamento de retina, glaucoma, catarata, degeneração senil de mácula 

ou traumas oculares. 

 

4.4.1 Principais causas da Deficiência Visual 

Destacamos aqui as principais causas da deficiência visual segundo Honora e 

Frizanco (2008): 
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 Retinopatia da prematuridade – é causada pela imaturidade da retina, 

em decorrência de baixa idade gestacional, e/ou por alta dose de oxigênio 

na incubadora. O oxigênio em alta concentração provoca a 

vasoconstrição, impedindo a irrigação da retina, podendo provocar a 

formação de pregas retinianas, massa fibrosa ou cicatricial, retração da 

retina, ou deslocamento total ou parcial. 

 Retinose pigmentar – doença hereditária cujos sintomas em geral se 

manifestam no jovem. Trata-se de uma degeneração progressiva da retina 

que começa com dificuldade para visão noturna, discriminação de cores, 

e perda de visão periférica, e lentamente compromete também a visão 

central. 

 Catarata congênita – é a opacificação (embasamento) do cristalino 

presente ou desenvolvido logo após o nascimento. A catarata pode ser 

ocasionada por uma infecção durante a gestação, como por exemplo, o 

vírus geralmente congênito de grau avançado deve ser operado nas 

primeiras semanas de vida. 

 Glaucoma congênito – pode ser hereditário ou causado por infecções. O 

glaucoma congênito é caracterizado pelo aumento da pressão interior do 

olho causado por uma anomalia do humor aquoso. A criança apresenta 

aumenta do globo ocular, muita sensibilidade à luz, lacrimejamento e 

coceira. A cirurgia deve ser realizada o mais depressa possível, pois a 

perda visual pela hipertensão ocular é rápida na criança. A manutenção 

da visão residual dependerá do completo controle da pressão intraocular. 

 Neurite óptica – é causada pela inflamação do nervo óptico do recém- 

nascido, associada à presença na mãe de anemia, subnutrição, diabetes, 

ou uso de drogas. 

 Toxoplasmose – pode ser adquirida durante o período gestacional, ou 

seja, quando a mãe durante a gravidez se infecta e passa essa infecção 

para o feto, ou a pessoa pode  adquirir pelo contato das fezes de animais 

infectados como cães, coelhos, gatos, pombos, galinha, e na carne suína. 

Uma das doenças causadas nos olhos pela toxoplasmose é a 

coreorretinite macular. A coreorretinite macular é o nome genérico dado 

aos processos inflamatórios que atingem a coroide e a retina, que 
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ocasionam na pessoa a perda da visão central de cores, perda do campo 

central, e dificuldade de visão de detalhes. 

 Doenças hereditárias – albinismo (ausência de pigmentos nos olhos, 

fotofobia), daltonismo (incapacidade de distinguir cores), hemofilia 

(condição hemorrágica hereditária), anomalias na retina, córnea, íris, 

mácula, nervo óptico, e altas miopias. 

O objetivo desse capítulo foi mostrar, a partir de fatos históricos como aconteceu 

a inserção do deficiente visual na sociedade e no meio escolar, assim como a 

caracterização da deficiência visual e suas possíveis causas. 
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5 ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO PARA O ALUNO COM 

DEFICIÊNCIA VISUAL 

A sala de recursos é um local com equipamentos, materiais e recursos 

pedagógicos específicos à natureza das necessidades especiais do educando, onde se 

oferece a complementação do atendimento educacional realizado em classes comuns 

por professor especializado. (BRASIL, 1995).  

No ano de 2010, o Ministério da Educação através da Secretaria de Educação 

Especial (BRASIL, 2010), organizou e distribuiu o Manual de Orientação do Programa 

de Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais, para a rede de ensino regular do 

sistema público. Este Manual veio com o objetivo de informar os sistemas de ensino 

sobre as ações deste Programa, instituído pelo Ministério da Educação, por meio da 

Secretaria de Educação Especial/SEESP, para apoiar a organização do atendimento 

educacional especializado – AEE, aos alunos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, matriculados no ensino regular. A 

implantação das Salas de Recursos Multifuncionais nas escolas comuns da rede pública 

de ensino atende à necessidade histórica da educação brasileira, de promover as 

condições de acesso, participação e aprendizagem dos alunos público-alvo da educação 

especial no ensino regular, possibilitando a oferta do atendimento educacional 

especializado, de forma não substitutiva à escolarização. (BRASIL, 2010). 

No Atendimento Educacional Especializado há duas opções de salas de recursos 

multifuncionais: as do tipo 1 e as do tipo 2. Esta última é mais completa e dispõe de 

materiais específicos para atender a alunos com deficiência visual. (BRASIL, 1995). 

A sala de recursos tipo 2 localizada num estabelecimento de ensino regular 

deverá apresentar os seguintes aspectos: (BRASIL, 1995). 

 Área  espaçosa que permita boa locomoção do aluno com 

deficiência visual com, no mínimo 20 m².   

 Piso lavável e antiderrapante. 

 Parede de cor clara e lavável. 

 Boa luminosidade. 

Além do mobiliário necessário, deverão estar incluídos na listagem de material 

dessas salas tipo 2: microcomputadores, scanners, impressoras, TV com legenda, 

mouses e teclados adaptados, fones de ouvido, conjuntos de material pedagógico, 
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brinquedos, impressora Braille de médio porte, conjunto de lupas, lupa eletrônica, 

reglete, soroban, máquina de escrever em Braille, auxílios ópticos,  e outros. (BRASIL, 

1995). 

As Tecnologias da Informação e Comunicação – TICS, também são 

fundamentais para a realização do trabalho com o aluno deficiente visual, portanto elas 

também deverão constar na listagem dos materiais desta sala. Destacamos aqui alguns 

dos recursos como: Leitores de tela e recursos sonoros; programas com síntese e voz; 

sistema DOSVOX; Deltatalk; leitores de tela; NVDA (Non Visual Desktop Acess); 

Virtual Vision; Jaws: Orca. (BRASIL, 2010). 

A permanência em sala de recursos deverá se reduzir gradativamente, à medida 

que o aluno vá adquirindo domínio das técnicas de leitura e escrita pelos métodos 

adequados para alunos cegos e de baixa visão, e à medida que ela vá adquirindo 

segurança e independência no seu desempenho acadêmico e social. (BRASIL, 1995). 

 

5.1 Diretrizes do Atendimento Educacional Especializado de acordo com o MEC 

Nas diretrizes da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva (MEC/SEESP) 2008, o atendimento educacional especializado tem 

como função identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade 

que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas 

necessidades específicas. O atendimento complementa e/ ou suplementa a formação do 

aluno com vistas à sua autonomia e independência na escola e fora dela. (BRASIL, 

2008). 

Temos a Resolução nº4, de 02 de outubro de 2009, que institui as Diretrizes 

Operacionais para o atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, 

modalidade Educação Especial (MEC, CNE, e CEB, 2009). 

O Atendimento Educacional Especializado (AEE), constitui oferta obrigatória 

dos sistemas de ensino, embora participar desse atendimento seja uma decisão do aluno 

e / ou seus pais/responsáveis. 

Na implantação da Sala de Recursos Multifuncionais para a oferta do AEE, de 

acordo com a Nota técnica (SEESP/GAB, nº 11, 2010),  compete à escola:  

a) Contemplar, no Projeto Político Pedagógico – PPP da escola, a 

oferta do atendimento educacional especializado, com professor 
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para o AEE, recursos e equipamentos específicos e condições 

de acessibilidade. 

b) Construir o PPP considerando a flexibilidade da organização do 

AEE, realizado individualmente ou em pequenos grupos, 

conforme o Plano de AEE de cada aluno. 

c) Matricular, no AEE realizado em sala de recursos 

multifuncionais, os alunos público-alvo da educação especial 

matriculados em classes comuns da própria escola e os alunos 

de outra (s) escola(s) de ensino regular, conforme demanda da 

rede de ensino. 

d) Registrar, no Censo Escolar MEC/INEP, a matrícula de alunos 

público alvo da educação especial nas classes comuns; e as 

matrículas no AEE realizado na sala de recursos 

multifuncionais da escola. 

e) Efetivar a articulação pedagógica entre professores que atuam 

na sala de recursos multifuncionais e os professores das salas 

comuns, a fim de promover as condições de participação e 

aprendizagem dos alunos. 

f) Estabelecer redes de apoio e colaboração com as demais escolas 

da rede, as instituições de educação superior, os centros de AEE 

e outros, para promover a formação dos professores, o acesso a 

serviços e recursos de acessibilidade, a inclusão profissional dos 

alunos, a produção de materiais didático acessíveis e o 

desenvolvimento de estratégias pedagógicas. 

g) Promover a participação dos alunos nas ações intersetoriais 

articuladas junto aos demais serviços públicos de saúde, 

assistência social, trabalho, direitos humanos, entre outros. 

 

5.2 Formação do Professor do AEE 

Conforme Resolução MEC/CNE/CEB nº4/2009, art. 12, para atuar no 

atendimento educacional especializado, o professor deve ter formação inicial que o 

habilite para exercício da docência e formação específica na Educação Especial. 

(MEC/SEESP, 2010). 
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Segundo MEC/SEESP (2010), o professor do AEE tem como função realizar 

esse atendimento de forma complementar ou suplementar à escolarização, considerando 

as habilidades e as necessidades específicas dos alunos público-alvo da Educação 

Especial.  

As atribuições do professor de AEE contemplam (MEC/SEESP, 2010) 

• Elaboração, execução e avaliação do plano de AEE do aluno;  

• Definição do cronograma e das atividades do atendimento do aluno;  

• Organização de estratégias pedagógicas e identificação e produção de 

recursos acessíveis;  

• Ensino e desenvolvimento das atividades próprias do AEE, tais como: 

Libras, Braille, orientação e mobilidade, Língua Portuguesa para alunos surdos; 

informática acessível; Comunicação Alternativa e Aumentativa - CAA, 

atividades de desenvolvimento das habilidades mentais superiores e atividades 

de enriquecimento curricular;  

• Acompanhamento da funcionalidade e usabilidade dos recursos de 

tecnologia assistiva na sala de aula comum e ambientes escolares;  

• Articulação com os professores das classes comuns, nas diferentes 

etapas e modalidades de ensino;  

• Orientação aos professores do ensino regular e às famílias sobre os 

recursos utilizados pelo aluno;  

• Interface com as áreas da saúde, assistência, trabalho e outras.  

De acordo Linhares e Silva (2003, apud COUTINHO, 2014), não se pode 

esquecer ainda que é papel do professor da Educação Básica desenvolver junto a seus 

futuros alunos postura investigativa, então sendo assim, a pesquisa constitui um 

instrumento de ensino e um conteúdo de aprendizagem à formação, especialmente 

importante para a análise dos contextos em que se inserem as situações cotidianas da 

escola, para construção de conhecimentos que ela demanda e para a compreensão da 

própria implicação na tarefa de educar. Ela possibilita que o professor em formação 

aprenda a conhecer a realidade para além das aparências, de modo que possa intervir, 

considerando as múltiplas relações envolvidas nas diferentes situações com que se 

depara, referentes aos processos de aprendizagem e a vida dos alunos. 

Na perspectiva da educação inclusiva, (MEC/SEESP, 2008), a Resolução 

CNE/CP nº 1/2002, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação de Professores da Educação Básica, define que as instituições de Ensino 
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Superior devem prever, em sua organização curricular, formação docente voltada para 

atenção à diversidade e que contemple conhecimentos sobre as especificidades dos 

alunos com necessidades educacionais especiais. 

Art. 2º A organização curricular de cada instituição observará, além do disposto nos artigos 12 e 

13 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, outras formas de orientação inerentes à formação 

para a atividade docente, entre as quais o preparo para: 

I − o ensino visando à aprendizagem do aluno; 

II − o acolhimento e o trato da diversidade; [...] 

§ 3º A definição dos conhecimentos exigidos para a constituição de competências deverá, além 

da formação específica relacionada às diferentes etapas da educação básica, propiciar a inserção 

no debate contemporâneo mais amplo, envolvendo questões culturais, sociais, econômicas e o 

conhecimento sobre o desenvolvimento humano e a própria docência, contemplando: 

I − cultura geral e profissional; 

II − conhecimentos sobre crianças, adolescentes, jovens e adultos, aí incluídas as especificidades 

dos alunos com necessidades educacionais especiais [...] (BRASIL, 2002).  

Como diz Sepulveda (2012), apesar de enfatizar sobre o trato à diversidade, a 

resolução não explicita o que considera como diversidade. Ao lermos com minúcia o 

documento em questão pode-se perceber que a questão da formação dos professores 

para lidar com alunos com necessidades especiais é uma das tônicas principais. Por isso 

acontece a preocupação com a formação e capacitação de educadores para lidar com as 

diferenças das minorias que sofrem processos de exclusão. 

 

5.2.1 Formação docente para atendimento ao aluno deficiente visual 

De acordo com Paiva; Barbosa (2015), construir interfaces entre 

psicomotricidade, formação docente e inclusão pressupõe superar as alternativas 

clínicas e revela-se tarefa árdua por nos obrigar a sair da comodidade de 

posições/pontos-de-vista cristalizados e arriscar-nos ao imponderável. 

A formação de educadores para o atendimento educacional especializado e para 

o apoio e suporte do ensino regular não pode se distanciar do que propõem os teóricos 

da formação geral de professores, que enfatizam uma formação envolvendo múltiplos 

saberes, formação pessoal e profissional produzidos pelas ciências humanas 

principalmente na área da educação; saberes disciplinares, formação continuada nas 

diferentes  áreas do conhecimento; saberes curriculares relacionados ao projeto de 

ensino, aos conteúdos, métodos, técnicas de ensino para a formação dos alunos; a 

proposta no âmbito da escola, os saberes da experiência, da prática cotidiana que 

provém da cultura (SHON ; NÓVOA, 1995; FREIRE, 1998 apud BRUNO, 2007).  

                                             A inclusão de todos não é um mito. É uma evidência. É uma necessidade vital 

à organização das sociedades. É uma urgência incontornável para a escola, 
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cujo adiamento só nos atrasa e empobrece. E tenhamos a lucidez e o 

discernimento para compreender que, face à enorme crise social que se 

adivinha, esta cultura inclusiva, esta cultura cooperativa, é uma cultura de 

sobrevivência. A sua negação representa um pacto perigoso com todas as 

barbáries” (PEÇAS, 2003, p. 139 apud  MACIEL; RODRIGUES; COSTA, 

2007). 

Segundo Coutinho (2014), nesse contexto se faz urgente um compromisso 

coletivo de reinventar a escola como espaço de encontro dos diferentes, como espaço de 

convivências solidárias, que possam construir possibilidades de um mundo onde 

nenhuma pessoa seja excluída. 

Fechando o capítulo, concluímos ser de suma importância o AEE para o aluno 

com deficiência visual, pois é nesse atendimento que acontecem as adaptações que estes 

alunos necessitam para que seu aprendizado seja significativo e satisfatório. 
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6 POSSIBILIDADES DA EDUCAÇÃO PSICOMOTORA PARA O ALUNO COM 

DEFICIÊNCIA VISUAL NO AEE: 

A visão é o sentido que apresenta maior sensibilidade, e também que integra e 

sintetiza todos os outros sentidos do corpo humano, podendo apresentar uma variedade 

de distúrbios, que levam ao comprometimento do sujeito, tanto em relação ao seu 

desenvolvimento global quanto no que se refere à aprendizagem formal. Smeltzer e 

Bare (2002), destacam que tal comprometimento afeta a independência da criança em 

relação ao seu estilo de vida, autoestima, segurança, orientação e mobilidade, e 

interação com a sociedade. 

De acordo com Zin (2017, apud WILCZEK, 2013), de modo específico, em 

relação às necessidades e defasagens identificadas na área visual, ela nos diz que: 

                                                                     a visão tem um importante papel organizador na comunicação e aprendizado. 

A informação visual é constantemente combinada com informações de outras 

modalidades e seu uso requer o desenvolvimento de numerosas funções 

neurológicas que precisam ser avaliadas quando se examina um lactente com 

deficiência visual [..]. A  experiência visual é o principal motivador do 

desenvolvimento global do lactente deficiente e a presença de uma alteração 

retiniana nesse período constitui uma barreira para a consolidação  do 

aprendizado visual. Além de graves atrasos do desenvolvimento, o lactente 

deficiente visual pode apresentar mecanismos compensatórios não desejáveis 

tais como sinal óculo-digital, desvios do comportamento que devem ser 

trabalhados na estimulação (ZIN, 2017 apud Wilczek, 2013.  p.3180). 

Para compensar a ausência da visão, a criança cega necessita do reforço dos seus 

sentidos remanescentes intactos, que quando estimulados adequadamente, por meio da 

linguagem e do contato físico, possibilitam a apreensão das informações ambientais, 

otimizando o processo de desenvolvimento psicomotor (COBO, 2003). 

É na educação psicomotora que vemos uma grande aliada para suprir as 

dificuldades encontradas pelo deficiente visual. Levitt (1997, p.18) afirma que “[...] 

mesmo quando uma criança apresenta alguma limitação, alguma habilidade lhe resta”. 

Com isso, vem a grande motivação para nós professores estarmos auxiliando e/ou 

estimulando estas crianças, acreditando no seu potencial e fazendo crescer de acordo 

com a receptividade de cada um. 

Fávero (2007) define o Atendimento Educacional Especializado como 

tratamento diferenciado com sede constitucional, mas que não exclui as pessoas com 

deficiência dos demais princípios e garantias relativos à educação regular. Ao contrário 

é previsto como um acréscimo e não uma alternativa. 
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6.1 Histórico da Psicomotricidade e sua trajetória na Educação 

Historicamente o termo "psicomotricidade" aparece a partir do discurso médico, 

mais precisamente neurológico, quando foi necessário, no início do século XIX, nomear 

as zonas do córtex cerebral situadas mais além das regiões motoras. Com o 

desenvolvimento e as descobertas da neurofisiologia, começa a constatar-se que há 

diferentes disfunções graves sem que o cérebro esteja lesionado ou que a lesão esteja 

claramente localizada. São descobertos distúrbios da atividade gestual, da atividade 

práxica. Portanto, o “esquema anátomo-clínico” que determinava para cada sintoma sua 

correspondente lesão focal já não podia explicar alguns fenômenos patológicos. É, 

justamente, a partir da necessidade médica de encontrar uma área que se explique certos 

fenômenos clínicos que se nomeia pela primeira vez, a palavra PSICOMOTRICIDADE, 

no ano de 1870. As primeiras pesquisas que dão origem ao campo psicomotor 

correspondem a um enfoque eminentemente neurológico (SBP, 2003). 

De acordo com Jobim, e Assis (2008), em 1925, Henry Wallon, médico 

psicólogo, ocupou-se do movimento humano dando-lhe uma categoria fundante como 

instrumento na construção do psiquismo. Esta diferença permitiu a Wallon relacionar o 

movimento ao afeto, à emoção, ao meio ambiente e aos hábitos do indivíduo psíquico. 

Em 1935, Edouard Guilmain, neurologista, desenvolveu um exame psicomotor 

para fins de diagnóstico, de indicação da terapêutica e de prognóstico (JOBIM; ASSIS, 

2008). 

Segundo Jobim, e Assis (2008), em 1947, Julian de Ajuriaguerra, psiquiatra, 

redefiniu o conceito de debilidade motora, considerando-a como uma síndrome com 

suas próprias particularidades. Foi ele quem delimitou com clareza os transtornos 

psicomotores que oscilam entre o neurológico e o psiquiátrico. Com estas contribuições, 

a Psicomotricidade diferenciou-se de outras disciplinas, adquirindo sua própria 

especificidade e autonomia. 

Na década de 1970, diferentes autores definiram a Psicomotricidade como uma 

motricidade de relação. Começou então, a ser delimitada uma diferença entre uma 

postura reeducativa e uma terapêutica que, ao despreocupar-se da técnica 

instrumentalista e ao ocupar-se do "corpo de um sujeito" foi progressivamente, dando 

maior importância à relação, à afetividade e ao emocional. Para o psicomotricista, a 

criança constitui sua unidade a partir das interações com o mundo externo e nas ações 

do outro (mãe e substitutos) sobre ela. (JOBIM; ASSIS, 2008). 
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A especificidade do psicomotricista situa-se assim, na compreensão da gênese 

do psiquismo e dos elementos fundadores da construção da imagem e da representação 

de si. O sintoma psicomotor instala-se, quando ocorre um fracasso na integração 

somatopsíquica, consequente de fatores diversos, seja na origem do processo de 

constituição do psiquismo, ou posteriormente em função de disfunções orgânicas e/ou 

psíquicas. A patologia psicomotora é, portanto, uma patologia do continente psíquico, 

dos distúrbios da representação de si cuja sintomatologia pode se apresentar no 

somático e/ou no psíquico.  (ASSIS; JOBIM, 2008). 

Muitos pesquisadores definem ou apresentam a Psicomotricidade para o mundo 

científico, mas aqui destacaremos Le Boulch (1982), que aponta correntes distintas na 

Psicomotricidade. Enquanto uma aponta para a educação psicomotora, outra para a 

terapia e reeducação psicomotora.  

 Le Boulch (1969 apud JOBIM; ASSIS, 2013), já enfatizava que a 

Psicomotricidade: 

se dá através de ações educativas de movimentos espontâneos e atitudes 

corporais da criança, proporciona-lhe uma imagem do corpo contribuindo 

para a formação de sua personalidade. É uma prática pedagógica que visa 

contribuir para o desenvolvimento integral da criança no processo de ensino-

aprendizagem, favorecendo os aspectos físicos, mental, afetivo-mental e 

sócio-cultural, buscando estar sempre condizente com a realidade dos 

educandos. ( LE BOULCH, 1969. p. 35). 

As origens da educação psicomotora remontam aos estudos realizados com 

crianças que apresentavam problemas na aprendizagem, mais especificamente, na 

leitura, na escrita, no cálculo matemático. Essas crianças muitas vezes, apresentavam 

também outros desvios de conduta e de comportamento que consequentemente 

apresentavam problemas de aprendizagem. Trabalhando com essas crianças, os 

franceses, passaram a utilizar métodos pedagógicos denominados de reeducação 

psicomotora, cuja ênfase era posta no domínio corporal. E quando submetidas a 

programas de reeducação psicomotora passaram a ter um desempenho satisfatório. A 

partir daí que o domínio corporal e as aprendizagens cognitivas passam a caminharem 

juntos. (ASSIS; JOBIM, 2008). 

Para Le Boulch, 

A Educação Psicomotora refere-se a uma formação de base indispensável a 

toda a criança, seja ela normal ou com problemas, pois responde a uma dupla 

finalidade: assegurar o desenvolvimento funcional, tendo em conta as 

possibilidades da criança, e ajudar sua afetividade a expandir-se e a equilibra-

se através do intercâmbio com o ambiente humano. É ação pedagógica que 
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tem como objetivo principal o desenvolvimento motor e mental da criança, 

com a finalidade de levá-la a dominar o próprio corpo e adquirir uma inibição 

voluntária, propõe, tem no movimento espontâneo, sua diretriz fundamental, 

pois em qualquer movimento, existe um condicionante afetivo que determina 

um comportamento intencional. Acredita-se que é sempre uma ação motriz, 

por menos que seja que regula o aparecimento e o desenvolvimento das 

formações mentais, é pelo aspecto motor que a criança estabelece os 

primeiros contatos com a linguagem socializada. (LE BOULCH, 2001. p. 

49). 

Segundo Lorenzon (1995), a psicomotricidade se faz necessária para a 

prevenção e tratamento de problemas, a fim de conseguir o máximo do potencial dos 

alunos, não só motor, mas em outros aspectos da personalidade, que se inter-

relacionem, ou seja, a psicomotricidade visa atender o aluno na sua totalidade, 

biopsicosocial. 

 

6.2 A visão no desenvolvimento psicomotor da criança 

Soares; Gomes; e Pereira (2012), enfatizam que o processo de crescimento e 

desenvolvimento do indivíduo é marcado por comportamentos específicos para cada 

fase de maturação. E vários fatores podem ser relacionados como influenciadores deste 

sistema de desenvolvimento humano. Maturação neural, problemas na transmissão de 

estímulo neural, deficiências, ou poucos estímulos e ainda os elementos culturais podem 

ser citados como exemplos desses fatores que influenciam o desenvolvimento, tanto 

para além quanto para aquém do considerado “normal”. 

A visão possui um papel chave no desenvolvimento motor, pois coloca o 

indivíduo em contato com a realidade externa e fornece estímulos que auxiliam na 

orientação e no controle da ação corporal. Grande parte das experiências na exploração 

do meio, na descoberta do próprio corpo e na relação com os outros, tem uma 

participação direta da visão, que se torna um elemento chave na organização da ação 

motora voluntária, consciente e segura. A diminuição severa da visão, portanto, implica 

uma situação oposta, que coloca o indivíduo em uma séria situação de risco: a falta de 

estímulos pode acarretar déficits em funções nas quais o deficiente visual , a priori, não 

possui nenhum outro tipo de comprometimento,destacando a importância do 

acompanhamento precoce nessa condição (SANTOS, 2007 apud SOARES; GOMES; 

PEREIRA, 2012). 

Como diz Rodrigues (2012), o sistema visual capta a maior quantidade de 

informações do que qualquer outro órgão do sentido, em um curto período de tempo. E 
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muitos pesquisadores afirmam que 80% das informações  que recebemos são captados  

pelo sentido visual. Elas são integradas com informações advindas de outros canais 

sensoriais, propiciando e favorecendo o desenvolvimento global da criança. A visão 

possibilita um registro imediato e simultâneo das características do mundo externo no 

que se refere à posição, à distância, ao tamanho, à cor e à forma, sendo, dessa forma, 

considerada como o mais sofisticado e objetivo dos sentidos. 

Toda criança necessita de estímulos para que seu potencial se desenvolva 

efetivamente. O organismo pode estar pronto a reagir, mas se não houver estímulos 

adequados, imprescindíveis ao seu desenvolvimento, poderá permanecer em estado de 

“latência” (RODRIGUES, 2012). 

Segundo Rodrigues (2012), sem a informação e a integração que a visão 

proporciona, a criança com deficiência visual demora mais tempo para, por meio de 

outros sentidos, formar um todo significativo das situações vivenciadas. A maior parte 

das crianças com deficiência visual demora a ficar de pé e adquirir a marcha 

independente, o que demonstra a importância da visão, não só como fator de motivação, 

mas também para o desenvolvimento dos mecanismos de controle motor. 

Na ausência da visão, os sentidos táteis, auditivos, vestibulares e proprioceptivos 

deverão fornecer as informações que promovem e controlam o movimento ( 

RODRIGUES, 2012). 

 

6.3 A psicomotricidade e a deficiência visual 

A constituição do sujeito no mundo de hoje acontece de forma bem abrangente e 

profunda, dentro da complexidade que lhe é inerente. Assim a ciência da motricidade 

humana surge como um novo paradigma, impondo uma nova ciência que estuda o 

homem em uma concepção globalizada. 

Santos et al (2009) dizem que é necessário que toda criança passe por todas as 

etapas em seu desenvolvimento. O trabalho da educação psicomotora deve prever a 

formação de base indispensável em seu desenvolvimento motor, afetivo e psicológico, 

dando oportunidade para que por meio de jogos, de atividades lúdicas, se conscientize 

sobre seu corpo. 

Para Santos et al (2009),  
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“Os aspectos psicomotores: organização espacial, lateralidade, esquema 

corporal, são fatores importantes no processo de aprendizagem e 

desenvolvimento da criança. É na fase escolar que as crianças constroem com 

base no seu esquema corporal a sua estruturação e orientação no espaço e no 

tempo, são fatores relevantes no processo de aprendizagem e 

desenvolvimento da criança, pois enriquecem as suas possibilidades de 

desenvolvimento no que se refere à apropriação de conceitos e formas 

diferenciadas de pensar, por meio de experiências”. (SANTOS, 2009. p. 58 ). 

De acordo com Sérgio (1994, apud RODRIGUES, 2012), o movimento humano 

não pode ser concebido sob uma visão simplista, como o transporte de uma quantidade 

de massa de um ponto para outro. A ciência da motricidade humana pressupõe condutas 

motoras nas quais o movimento humano se constrói a partir de um sentido, de um 

significado, refletindo uma intencionalidade; traduz a busca pela satisfação dos 

instintos, das necessidades e dos desejos do homem. O movimento envolve 

necessariamente um corpo. O movimento do corpo do homem expressa uma atitude 

singular de percepção existencial de estar no mundo, em uma concepção de corpo 

vivido. A motricidade humana nos remete indubitavelmente à corporeidade. O corpo 

passa a ser visto como uma referência, consistindo no veículo de sua existência.  

Com isso podemos dizer que a motricidade humana revela, na verdade, todo 

conteúdo psíquico e mental do homem, e a partir do amadurecimento do sistema 

nervoso, juntamente com as relações estabelecidas com o meio, tanto de ordem sócio 

afetiva quanto ambiental. É nesse contexto, que o esquema corporal do indivíduo é 

constituído graças à sua capacidade de imitação e ação sobre o ambiente. De acordo 

com Le Boulch (1992), ele constitui as sensações relativas ao corpo da criança em 

relação aos dados do mundo externo. 

Partindo desse contexto podemos afirmar que os sentidos exercem importância 

fundamental, possibilitando e favorecendo as relações do indivíduo no mundo. E como 

diz Rodrigues,  

Quando ocorre uma alteração importante no sistema sensorial, 

especificamente no sistema visual, desde o nascimento, o desenvolvimento 

psicomotor e adaptativo da criança frequentemente fica prejudicado, e torna-

se necessária uma atenção especial por meio da estimulação precoce. Nesse 

caso, o esquema corporal da criança assim como sua imagem corporal 

constroem-se de maneira singular. (RODRIGUES, 2012. p. 64). 

Os graus de visão abrangem um amplo espectro de possibilidades: desde da 

cegueira total, até a visão perfeita, também total. A expressão “deficiência visual” se 

refere ao espectro que vai da cegueira até a baixa visão. (INSTITUTO HELENA 
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ANTIPOFF, 2002). Exemplificando esse conceito melhor, Bruno (1993) já dizia, que a 

deficiência visual total, ou cegueira, consiste na ausência total da visão até a projeção de 

luz.  

A deficiência visual parcial, também referida como visão subnormal ou residual, 

atualmente classificada como baixa visão, consiste em perda severa da visão que não 

pode ser corrigida clínica ou cirurgicamente nem mesmo com adoção de lentes 

convencionais. Contudo ela pode ser melhorada graças à utilização de recursos próprios 

para baixa visão: ópticos (lentes especiais), não-ópticos (alto contraste, ampliação de 

texto, iluminação adequada, etc.), e tecnológicos (sistema de vídeo, magnificação, 

computação, etc.) (BRUNO, 1993). 

De acordo com Barraga (1985), o funcionamento visual é um comportamento 

aprendido, dependente da quantidade e da qualidade das experiências visuais que o 

sujeito é submetido desde do nascimento. O sentido visual atua como integrador e, de 

certa forma, coordena os outros sentidos na obtenção de informações sobre o meio. A 

visão é globalizadora, ao contrário do tato, que não fornece uma gestalt completa do 

todo, permitindo apenas uma imagem compartimentada do mesmo. 

Como diz Rodrigues (2012), a ausência de visão não pode ser considerada, 

simplesmente como perda de um sentindo isolado. Ela é muito mais do que isso; é a 

perda do sentido que integra todos os outros na aquisição do conhecimento. 

Segundo Rodrigues (2012), toda criança necessita de estímulos para que seu 

potencial se desenvolva efetivamente. O organismo infantil pode estar pronto para 

reagir, mas se não houver estímulos adequados, imprescindíveis ao seu 

desenvolvimento, poderá permanecer em estado de “latência”. 

Rodrigues (2012) também afirma que, se alguma deficiência acometer o 

indivíduo, diminuindo as possibilidades do seu desenvolvimento, faz-se necessária a 

intervenção de um profissional especializado, caso haja risco na aquisição das 

habilidades psicomotoras e adaptativas. Tal intervenção deve ser realizada o mais 

precocemente possível, a fim de prevenir atrasos e/ou alterações, facilitando sua 

adaptação ao meio. 

De acordo com Sabino e Afonso (2015), o processo de desenvolvimento motor 

de uma criança sem comprometimentos visuais ocorre através da interação dos sistemas 

sensoriais, das atividades motoras, perceptivas mentais. 

Sena (2005) afirma que as experiências proprioceptivas e atuação do sistema 

visual contribuem para o desenvolvimento sensório motor. 
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No início do desenvolvimento sensório-motor, o exercício fundamental e 

organização da ação motora estão relacionados às experiências 

proprioceptivos e à atuação do sistema visual encarregados de mobilizar com 

movimentos oculares a cabeça e o corpo através das reações de busca visual 

da luz, brilho e objeto em movimento. Na criança com perda visual severa as 

reações de busca visual estão ausentes. (SENA, 2005, p.20). 

A construção do esquema e imagem corporal na criança deficiente visual 

acontecerá através dos sentidos remanescentes associados às situações concretas, e 

Rodrigues (2012), afirma que na verdade nenhum sentido pode substituir ou compensar 

adequadamente o outro. Os sentidos foram feitos para funcionar sinergicamente, 

mesclando-se duas ou mais modalidades. É fundamental que seja permitido à criança 

deficiente visual o máximo de experiências possível, integrando-se informações 

simples, claras e precisas, advindas dos canais sensoriais intactos e disponíveis. Só 

assim, ela poderá compreender, pouco a pouco, o mundo que o cerca, desenvolver-se 

satisfatoriamente e adaptar-se de forma integrada a ele. 

6.4 Possibilidades da Educação Psicomotora no Atendimento Educacional 

Especializado para o aluno deficiente visual 

Barragas (1977, apud Masini, 1994), enfatiza a necessidade de uma avaliação 

adequada e completa dos comportamentos e habilidades funcionais e acadêmicas da 

criança deficiente visual, como realiza suas atividades pessoais; como se relaciona com 

outras pessoas; como usa seu corpo e seus sentidos; como é seu desempenho em sala de 

aula; quais as habilidades que lhes permitem tornar-se parte da sociedade mais ampla.  

Wilczek (2013), nos diz que a experiência e o aprendizado das crianças com 

deficiência visual dependem muito de seus outros órgãos dos sentidos, já que não 

contam total ou parcialmente, com a visão. A falta de estímulos e experiências que 

mobilizam os sentidos disponíveis pode prejudicar a compreensão das realizações 

espaciais e temporais em aquisição de conceitos necessários ao processo de 

alfabetização. 

Segundo Mendonça (2009), a Educação Especial, através do Atendimento 

Educacional Especializado, o AEE, deve proporcionar ao aluno com deficiência, e no 

caso aqui, especificamente o aluno com deficiência visual condições para que 

desenvolvam suas potencialidades, respeitando seus aspectos cognitivos, afetivos e 

sociais.  

De acordo com Oliveira (2015), destacamos o trabalho de consciência corporal, 

que auxilia na socialização, ajuste emocional e afetivo. A sintonia entre os aspectos 
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cognitivos e psicomotores serve de alicerce para o desenvolvimento integral da criança, 

e no caso do deficiente visual essa sintonia é de suma importância. 

O desenvolvimento de uma criança é o resultado da interação de seu corpo 

com os objetos de seu meio, com as pessoas com quem convive e com o 

mundo onde estabelece ligações afetivas e emocionais. O corpo, portanto é 

sua maneira de ser. É através dele que estabelece contato com entidades do 

mundo, que se engaja no mundo, que compreende os outros. (OLIVEIRA, 

2015. p. 47). 

Nesse sentido, salienta Vygotsky (1989), que “a educação de uma criança 

deficiente visual deve ser realmente organizada sobre os mesmos termos como a 

educação de qualquer criança capaz de um desenvolvimento normal” (VYGOTSKY, 

1989, p.87). Baseado nessas estratégias cabe aos professores que atuam nessa 

modalidade de ensino, a busca de alternativas para intervenção adequada ao 

atendimento aos alunos em questão. 

 

6.4.1 Estratégias de Intervenção Psicomotora para o aluno com deficiência visual 

no AEE 

De acordo com a definição de Oliveira (2015) sobre as estruturas psicomotoras , 

relacionamos estratégias práticas elaboradas por Rodrigues (2012): 

 Coordenação Global, fina e óculo-manual: segundo Oliveira (2015), 

para uma pessoa manipular os objetos da cultura em que vive, precisa ter 

certas habilidades que são essenciais. Ela precisa saber se movimentar 

no espaço com desenvoltura, habilidade e equilíbrio, e ter o domínio do 

gesto e do instrumento (coordenação fina).  

 Estratégias práticas para ser desenvolvida no AEE segundo Rodrigues 

(2012): 

 fornecer objetos variados, atraentes ao tato de tamanho próprio para suas 

mãos, com superfícies irregulares e texturas diversas; 

  incentivar a trabalhar com argila ou massa plástica e a amassar papéis de 

texturas variadas, observando seus ruídos ( exemplo: celofane etc.). 
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 Coordenação Global: Oliveira (2015) diz que a coordenação global 

depende da capacidade de equilíbrio postural do indivíduo. Este 

equilíbrio está subordinado às sensações proprioceptivas cinestésicas e 

labirínticas. Diversas atividades levam à conscientização global do 

corpo, como andar, que é um ato neuromuscular que requer, além destes, 

resistência e força muscular e outras como saltar, rolar, pular, arrastar-se, 

nadar, lançar, pegar e sentar. 

 Estratégias práticas para ser desenvolvida no AEE segundo Rodrigues 

(2012): 

 estimular nos alunos D.V. seus deslocamentos corporais no espaço. Para 

engatinhar, podem ser usados rolos ou túneis; 

  colocar objetos sonoros à frente da criança para que tente alcançá-los.  

 

 Esquema corporal: conforme Oliveira (2015) o corpo é uma forma de 

expressão da individualidade. A criança percebe-se e percebe as coisas 

que a cercam em função de seu próprio corpo. Isto significa que 

conhecendo-o, terá maior habilidade para se diferenciar, para sentir 

diferenças. Ela passa a distingui-lo em relação aos objetos circundantes, 

observando-os, manejando-os. 

 Estratégias práticas para ser desenvolvida no AEE segundo Rodrigues 

(2012): 

 mudar a criança periodicamente de posição, favorecendo a percepção do 

seu corpo no espaço; 

  sentar-se no chão, de frente para a criança, ambas com as pernas 

entreabertas, encostando a planta de seus pés, delimitando, assim um 

espaço com o próprio corpo. Rolar uma bola (de preferência com guizo).  

  fazer com que compreenda o espaço, limitando-o inicialmente. Usar 

caixas de tamanho adequado para que possa sentar-se e explorar objetos 

dentro delas em  contato com seu próprio corpo. 

 

 Lateralidade: Oliveira (2015) comenta que a lateralidade é a propensão 

que o ser humano possui de utilizar preferencialmente mais um lado do 

corpo do que o outro em três níveis: mão, olho e pé. Isto significa que 

existe um predomínio motor, ou melhor, uma dominância de um dos 
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lados. O lado dominante apresenta maior força muscular, mais precisão e 

mais rapidez. 

 Estratégias práticas para ser desenvolvida no AEE segundo Rodrigues 

(2012): 

 colocar-se por trás da criança sentada, para que acompanhe seus 

movimentos, percebendo de que forma se deslocar; 

  estimular para o uso de suas mãos de forma funcional a fim de explorar 

diferentes objetos, localizar-se no espaço e proteger-se contra obstáculos; 

  amarrar pulseiras e tornozeleiras com guizos e movimentar os membros 

para que possa percebê-los e distinguí-los.  

 

 Estruturação espacial: Oliveira (2015) fala que é através do espaço e 

das relações espaciais que nos situamos no meio em que vivemos em que 

estabelecemos relações entre as coisas em que fazemos observações 

comparando-as, combinando-as, vendo as semelhanças e diferenças entre 

elas. 

 Estratégias práticas para ser desenvolvida no AEE segundo Rodrigues 

(2012): 

 estimular a procurar objetos caídos de suas mãos. Inicialmente 

recolocando-os em contato com seu corpo;  

  estimular para utilização em extensão dos seus membros superiores;  

  fornecer a noção de alguns conceitos básicos (sempre em relação a ela 

mesma): colocar-se em cima ou embaixo da cadeira, entrar e sair de 

caixas, tirar e colocar objetos dentro de caixas etc. 

 

 Estruturação temporal: segundo Oliveira (2015) as noções de corpo, 

espaço e tempo têm que estar intimamente ligadas se quisermos entender 

o movimento humano. O corpo coordena-se, e movimenta-se 

continuamente dentro de um espaço determinado em função do tempo, 

em relação a um sistema de referência. 

 Estratégias práticas para ser desenvolvida no AEE segundo Rodrigues 

(2012): 

 explorar com a criança todos os espaços do ambiente, observando suas 

características; 
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  colocar obstáculos, como fazendo parte de uma brincadeira, para que se 

desvencilhe com independência; 

  estimular a subir e descer escadas com auxíli;o 

  estimular a buscar um som familiar.  

Continuando dentro de um enfoque da educação psicomotora, e ainda baseado 

em Rodrigues (2012), destacamos outras estratégias de intervenção como sugestão para 

estimular o desenvolvimento global do aluno deficiente visual. Algumas estratégias aqui 

apresentadas são mais indicadas para crianças bem pequenas, e outras cabem ao aluno 

com deficiência visual, independentemente de sua idade, ou para aqueles alunos que por 

algum motivo mesmo já na adolescência, não receberam o atendimento adequado para 

suprir sua necessidade de adaptação ao meio no qual estão inseridos. São elas: 

 Fazer a criança tocar o rosto do adulto, juntando suas mãos ao tocá-lo, 

enquanto este lhe fala carinhosamente. 

 Massagear o corpo da criança com as mãos e, também, com materiais de 

variadas texturas: esponjas, tecidos, escovas, areias etc. 

 Fazer com que junte as mãos na linha média, oferecendo-lhe objetos 

atraentes á audição e ao tato. 

 Estimular a extensão/sustentação da cabeça em prono, utilizando objetos 

sonoros á sua frente, elevando-os além do plano da cabeça. 

 Estimular a rotação cefálica, seguindo objeto sonoro em movimento para 

exercitar a musculatura cervical. 

 Favorecer-lhe a busca tátil-auditiva dirigida, utilizando a extensão do 

braço. 

 Favorecer-lhe atividades de balanceio para estimulação vestibular, dando 

significado a essa atividade, cantando e dançando ou utilizando o balanço 

ou cama elástica. Tomar o devido cuidado para não estimular as 

estereotipias. 

 Reorganizar a postura da criança continuamente antes e durante qualquer 

atividade. 

 Estimular seus movimentos, movimentando-se junto com ela. 

 Falar e cantar durante as atividades. Variar entonações da voz para que 

possa compreender o que se passa (exclamação, interrogações etc.). 
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 Utilizar um objeto intermediário entre o adulto e a criança, estimulando-a 

dar alguns passos. 

 Estimular a criança a empurrar objetos grandes, suficientemente pesados 

á sua frente, para que possa dar os primeiros passos. 

 Repetir as atividades com certa frequência para que possa formar uma 

imagem proprioceptiva dos movimentos. 

 Estimular o resíduo visual, quando for presente, com contraste e objetos 

de cores fortes. 

 Incentivá-la para que ande com as mãos à frente do corpo como proteção. 

 Fornecer-lhe objetos variados, e pequenos, sempre dentro de caixas com 

rebordo alto (exemplo: peças de jogos). 

 Promover atividades nas quais se possa incluir a água como meio de 

experimentação: bacias com água com objetos diversos (brinquedos de 

borracha, esponjas) para a criança manipular, utilizar atividades na 

piscina – a água é um excelente meio de trabalho com a criança cega. 

 Estimulá-la para sensibilidade tátil-corporal, utilizando piscina de bolas, 

de água etc.  

O aluno deficiente visual também necessita de outras estratégias que envolvam o 

seu psicomotor, para a aquisição de habilidades muito específicas inerentes à sua 

deficiência e que consequentemente, contribuirá positivamente para sua autonomia, 

como também no seu processo de ensino-aprendizagem, como apresentado na Apostila 

de baixa visão (Rodrigues, 2007.) 

1 Sequência do desenvolvimento visual: 

 Sensação: atenção, fixação. Movimento. Depende do ângulo de visão, do 

campo visual e distância; 

 Percepção de formas: objetos concretos tangíveis bi e tridimensionais. 

Focalização de curvas, linhas, cantos, pontos e contornos. Depende das formas, 

cores e intensidade (claro/escuro); 

 Representação de formas: representação de objetos e diferentes posições e 

relações espaciais. Diminuição de tamanho de formas, figuras planas e 

desenhadas, detalhes de objetos e em figuras. 

 Representação de figuras e cenas: descrição e reconhecimento de ações e 

situações (longe/  perto); 

 Análise e síntese visual: capacidade de analisar, juntar e separar; 
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 Simbologia abstrata: discriminação, reconhecimento, associação e 

interpretação de letras, palavras e frases. 

 

2 Programa para desenvolvimento da eficiência visual: 

 Estimulação da consciência visual: atenção e exploração dos objetos (lanterna, 

bolas, objetos coloridos); 

 Discriminação de objetos e formas geométricas: quanto às semelhanças e 

diferenças; tamanho, altura e comprimento; forma, posição e distância; variação de 

cores e densidades; sequência, ordenação e seriação; 

 Desenvolvimento das imagens visuais de formas e figuras: por meio de 

relacionamento com objetos similares; discriminação, reconhecimento e 

classificação de figuras (sombra e detalhes); associação e integração; 

 Discriminação visual mais fina: através de análise e síntese de detalhes internos; 

distinção entre figura-fundo; identificação de desenhos abstratos; montagem de 

cenas; associação; identificação e discriminação de símbolos, letras, palavra e 

frases; 

 Desenvolvimento da função perceptivo-motora: através de organização e 

representação espacial, reprodução de modelos (palitos, tampas, cubos); reprodução 

de formas planas; espaço gráfico; pontilhados e labirinto. 

 

3 Coordenação viso – motora 

 Preensão: movimento de pinça; 

 Encaixe: enfiar contas, enroscar, abotoar, atar, perfurar, alinhar; 

 Superposição e colagem; 

 Recorte (livre, linhas, formas, gravuras); 

 Ligar pontos e labirintos; 

 Cobrir traços e seguir linhas paralelamente; 

 Copiar formas e ritmos e gráficos. 

Decerto a prática da Educação Psicomotora oportuniza diversas possibilidades 

para a inclusão de fato do aluno com deficiência visual na rede regular de ensino, assim 

como sua  inserção na sociedade de modo geral. 
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7 PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

Este trabalho está baseado numa pesquisa qualitativa que se deu por meio de 

estudo bibliográfico, e que teve como amostragem o público-alvo da Educação Especial 

no ambiente escolar, ou seja, alunos com deficiência numa escola de ensino “regular”. E 

com a análise dos dados pesquisados utilizamos conteúdo das fontes bibliográficas do 

assunto em questão. 

A pesquisa qualitativa trabalha com a subjetividade, a construção de sentidos, ou 

seja, o universo natural das pessoas. Como dizem  Mazzotti; Gewandsznajder (1992, 

apud Severino 2011), a pesquisa qualitativa parte do pressuposto de que as pessoas 

agem em função de suas crenças, percepções, sentimentos e valores e que seu 

acompanhamento tem sempre um sentido, um significado que não se dá a conhecer de 

modo imediato, precisando ser desvelado. 

O método selecionado é o bibliográfico e sua escolha partiu da complexidade 

deste processo requerer um tratamento metodológico que permitisse entender a estreita 

relação da Educação Psicomotora com o Atendimento Educacional Especializado ao 

aluno com deficiência visual. E para isso, foram analisadas obras de diferentes autores 

que embasam os temas ligados a essas áreas. Quanto à pesquisa bibliográfica Severino 

diz que: 

               a pesquisa bibliográfica é aquela que se realiza a partir do registro 

disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em documentos impressos, 

como livros, artigos, teses etc. Utiliza-se de dados ou de categorias teóricas já 

trabalhados por outros pesquisadores devidamente registrados. O pesquisador 

trabalha a partir das contribuições dos autores dos estudos analíticos 

constantes dos textos.(SEVERINO, 2011. p. 122). 

O eixo desta pesquisa foi focado na Educação Especial numa perspectiva da 

Educação Inclusiva, onde a modalidade investigada foi o Atendimento Educacional 

Especializado, o AEE, em Sala de Recursos Multifuncionais, mais precisamente a sala 

tipo 2, que é diretamente específica para o atendimento ao aluno com deficiência visual. 
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8 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS 

Nesta etapa são apresentados e discutidos os principais resultados desta 

investigação. Assim, tendo presente a revisão bibliográfica e com base nos dados 

recolhidos, procurou-se analisar e refletir sobre os textos dos autores que falam do tema 

da pesquisa em si. 

Os resultados da observação baseiam-se, fundamentalmente na análise dos 

conteúdos que se fizeram relevantes para o assunto pesquisado. 

Procurou-se analisar e refletir como aconteceu a evolução da história da 

Educação Especial no Brasil, especificamente a do deficiente visual, por quão passos 

foram necessários até chegar nos dias atuais, desde  das nomenclaturas que foram sendo 

mudadas, até a questão dos direitos da pessoa com deficiência.  

Quando Jannuzzi (2004), nos diz que o deficiente em 1730 era considerado 

como “desvalido”, fica claro que a eles nada de direitos, e muito menos respeito. 

Observamos que isso ao longo de muitas décadas foi sendo transformado. Nos dias 

atuais vemos grandes conquistas, direitos, e respeito a essa parcela da população. E isso 

fica evidente nas legislações, a começar pela Declaração dos direitos dos Homens, 

elaborada pela ONU em 1948. E especificamente no âmbito educacional contamos com 

a Conferência Mundial de Educação para Todos, realizada em Jomtiem, na Tailândia, 

em março de 1990 (CAIADO, 2003). Seguindo essa linha é produzido o texto da 

Declaração de Salamanca e linhas gerais de ação sobre necessidades educacionais 

especiais, documento final da Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais 

Especiais, realizada em junho de 1994, em Salamanca, na Espanha. (CAIADO, 2003). 

Glat; Plestsch, (2011), vêm afirmar e complementar a fala de Caiado (2003), 

quando dizem que a Declaração de Salamanca apresenta como propostas linhas de ação 

sobre necessidades educativas especiais e vem também questionar não só a concepção 

tradicional de escola, mas também a própria atuação da Educação Especial, que passa a 

ter em comum o trabalho com alunos especiais, perpassando assim todos os níveis de 

escolarização. 

A atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9394/96, 

(BRASIL, 1996) vem afirmar, e reafirmar a tendência de renovação da Educação 

Especial, numa perspectiva da educação inclusiva, quando fala em seu no artigo 59, que 

preconiza que os sistemas de ensino e estes devem assegurar aos alunos currículos, 

métodos, recursos e organização específicos para atender às suas necessidades, e 
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assegurar a aceleração de estudos aos superdotados para a conclusão do programa 

escolar. Também define dentre as normas para organização da educação básica, a 

“possibilidade de avanço nos cursos e  nas séries mediante verificação do aprendizado, e 

“[...] oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do 

alunado, mediante cursos e exames”(BRASIL, 1996). 

Em 2008, temos a Politica Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva, e em 2015 a Lei Brasileira de Inclusão, Lei 13.146/2015, seguindo 

o avanço da história da Educação Especial. E assim  remeter ao nosso sistema 

educacional uma busca continua por um ensino de qualidade, pois o ensino precisa estar 

inovando para que os professores aperfeiçoem suas práticas, e com isso, os alunos com 

deficiência realmente tenham sua inclusão de fato.  

Após o histórico da Educação Especial, seguimos a pesquisa enfatizando a 

deficiência visual, que é a deficiência em questão deste nosso trabalho.  

Para classificar e conceituar a deficiência visual, citamos a  Organização 

Mundial da Saúde (Bangkok, 1992), que classifica a deficiência visual em, baixa visão 

ou visão subnormal, cegueira parcial ou legal,e cegueira total ( amaurose).   

No campo educacional considera a deficiência visual como sendo a perda total, 

ou parcial  da visão, variando de acordo com o nível de acuidade visual, ou seja, “o grau 

de aptidão do olho para discriminar os detalhes” (ROCHA; GONÇALVES, 1987).  

São inúmeras as causas da deficiência visual, conforme encontramos em Honora 

e Frizanco (2008). É a partir da identificação dessas causas, que o indivíduo pode estar 

tratando e/ou reabilitando sua condição de saúde ocular.  

Nesse contexto De Masi (2002), nos diz que o impacto da deficiência visual 

(congênita ou adquirida), no desenvolvimento individual e psicológico variam muito 

entre os indivíduos. Depende da idade em que ocorre, do grau da deficiência, da 

dinâmica geral da família, das intervenções que forem tentadas, da personalidade da 

pessoa. Já na escola a identificação da causa da deficiência visual pode direcionar o 

professor a estar melhor atendendo o aluno , ou seja, melhor atendendo as necessidades 

deste.  

Diante da identificação do aluno com deficiência visual, cabe a escola estar 

atendendo a necessidade escolar deste aluno, com materiais adaptados, recursos de 

tecnologias assistiva, e/ou Atendimento Educacional Especializado.  

O Atendimento Educacional Especializado, decorre de uma nova visão da 

Educação Especial (BRASIL, 2010), sustentada legalmente, o que configura  uma das 
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condições para o sucesso da inclusão escolar do aluno com deficiência, especificamente 

falando nesta pesquisa do deficiente visual. O atendimento se faz necessário para que 

esses alunos possam aprender o que é diferente do currículo do ensino comum para que 

possam ultrapassar as barreiras impostas pela deficiência. 

O AEE é realizado, prioritariamente, na sala de recursos multifuncionais (SRM) 

da própria escola ou em outra escola de ensino regular, no turno inverso da 

escolarização, não sendo substitutivo às classes comuns, podendo ser realizado, 

também, em centro de Atendimento Educacional Especializado da rede pública ou de 

instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, 

conveniadas com a Secretaria de Educação ou órgão equivalente dos Estados, Distrito 

Federal ou dos Municípios. (BRASIL, 2009).  

Para realizar o AEE, cabe ao professor que atua nesta área elaborar o Plano de 

Atendimento Educacional Especializado – Plano de AEE, documento comprobatório de 

que a escola, institucionalmente, reconhece a matrícula do estudante público-alvo da 

Educação Especial e assegura o atendimento de suas especificidades educacionais. O 

Plano de AEE deve ser articulado com os demais professores do ensino regular, com a 

participação das famílias e em interface com os demais serviços setoriais da saúde, da 

assistência social, entre outros necessários ao atendimento. (BRASIL, 2014). 

Para Poker et al. (2013), o AEE na perspectiva da educação inclusiva, tem um 

caráter exclusivamente de suporte e apoio à educação regular, por meio do atendimento 

à escola, ao professor da classe regular e ao aluno. Tem como objetivo oferecer aos 

alunos que frequentam a SRM “conteúdos específicos, estratégias e utilização de 

recursos pedagógicos e de tecnologia diferenciadas, não existentes na classe regular, 

que são fundamentais para garantir a sua aprendizagem e acesso ao currículo comum.” 

Para que de fato o aluno com deficiência visual seja atendido em sua plenitude, 

vale ressaltar que a formação do professor é primordial.  

Reportando a pesquisa em questão, indubitavelmente é necessário que o 

professor conheça seu aluno, compreenda, e identifique suas necessidades de atenção,  

sejam relativas aos afetos e emoções, aos cuidados corporais, de nutrição e saúde, sejam 

relativas às aprendizagens escolares e de socialização.  

Segundo Farias (2011), o professor ao receber alunos com deficiência, terá que 

romper suas próprias barreiras, terá que trabalhar a tolerância, o medo do novo, o 

preconceito e a falta de formação necessária. Assim o professor deve buscar uma 
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formação que possibilite identificar os níveis de seus alunos e assim adaptar suas 

metodologias para  bem atendê-los. 

Apropriando do relato de Saíde (2011), fazemos uma complementação do estudo 

aqui pesquisado, onde informa-se que o Instituto Benjamin Constant (IBC) é uma escola 

e um centro de referência de Educação Especial especializado em deficiência visual, 

que educa pessoas com cegueira total e parcial, com baixa visão, e mais recentemente 

com outras deficiências e/ou síndromes associadas, realizando, entre outras coisas, um 

trabalho de reabilitação e normalmente especializando profissionais do Rio de Janeiro, 

do Grande Rio, do Brasil, e até do exterior na área da deficiência visual. Em todas as 

atividades do IBC, procura-se minimizar as defasagens decorrentes da deficiência 

visual. 

Na formação do professor que irá atender o aluno com deficiência visual, 

encontramos na revisão bibliográfica, a importância da Educação Psicomotora, como 

diz Smeltzer; Bare (2002), ao destacarem a deficiência visual como um 

comprometimento que afeta a independência da criança em relação ao seu estilo de 

vida, autoestima, segurança, orientação, mobilidade, e interação com a sociedade.e 

assim  dizemos que as pessoas com deficiência visual precisam utilizar-se de meios não 

usuais para estabelecerem relações como o mundo dos objetos, pessoas e coisas que as 

cercam. Esta condição imposta pela ausência da visão se traduz em um peculiar 

processo perceptivo, que se reflete na estruturação cognitiva e na organização e 

constituição do sujeito psicológico. 

Nestes termos Rodrigues (2012), nos diz que a deficiência visual pode ser 

entendida com uma perda total ou significativa da visão, de tal forma que interfira no 

desempenho funcional do indivíduo em seu ambiente. E que após o nascimento , todos 

os sistemas orgânicos trabalham para adaptar-se aos fatores ambientais. Distúrbios 

sensoriais afetam sobremaneira o desenvolvimento motor da criança. Os sentidos 

assumem inegável importância nas relações que a criança mantém com o mundo, 

principalmente no início do seu desenvolvimento, pois, sem dúvida, é nesse momento 

que se forma o alicerce para todas as suas futuras aquisições. Os sentidos servem de 

“porta de entrada”, provocando as mais diversas reações de criança. 

A partir do exposto no trabalho estudado, percebemos que a Educação 

Psicomotora deve ser a ação pedagógica norteadora do trabalho, em todos os níveis de 

escolaridades, para todos os educandos, independentemente dele apresentar alguma 

necessidade específica ou não. 
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Partindo de tais pressupostos Fonseca (1995), comenta que a “psicomotricidade 

é atualmente concebida como a integração superior na motricidade, produto de uma 

relação inteligível entre a criança e o meio”. 

Já para Francisco Rosa Neto (2002), “Educação psicomotora é a ação 

pedagógica e psicológica que utiliza o movimento com o fim de normatizar ou melhorar 

o comportamento da criança”. 

Decerto a Psicomotricidade vem contribuir plenamente para o bem estar do 

indivíduo em todas suas áreas de desenvolvimento. 

Destacamos nesse trabalho o papel imprescindível da Educação Psicomotora na 

elaboração de estratégias para aplicar nos alunos com deficiência visual, no ambiente da 

sala de recurso multifuncional. Neste trabalho citamos estratégias com base na 

Psicomotricidade elaboradas por Rodrigues (2012), o qual acreditamos possibilitar 

aprendizados, autonomia, e independência deste público. 

Para Oliveira (1997) “A psicomotricidade é um caminho, é o desejo de fazer, de 

querer fazer, o saber fazer e o poder fazer”. Para isso busca-se esse fazer nas estruturas 

psicomotoras, como coordenação global, fina e óculo-manual, esquema corporal, 

lateralidade, estruturação espacial, e estruturação temporal, para transformar o trabalho 

do AEE com alunos com deficiência visual. 

Como diz Saíde (2012), na prática psicomotora, a pessoa será estimulada em 

vários aspectos dos processos corporais, ou seja, na sua percepção e nas condutas 

motoras, sensório-motoras, perceptomotoras e ideomotoras, fazendo com que tenha um 

conhecimento adequado de seu corpo, na sua imagem e na elaboração do seu esquema 

corporal. 

A educação psicomotora de acordo com Lapierre (1986); Le Boulch (1984 apud 

Oliveira, 2010), [...] deve ser uma formação de base indispensável a toda criança”, pois 

dará suporte para que ela possa ter subsídios que proporcionam conhecimento do 

mundo em que a cerca a partir do seu próprio corpo.
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A escola é caracterizada como um espaço institucional que tem como função 

social promover a aquisição, a transmissão e ampliação do saber historicamente 

acumulado, visando a formação do indivíduo, para a interpretação fundamentada e 

crítica do mundo e da sociedade, ou seja, para a instrumentalização de seu agir e pensar 

na qualificação das relações sociais do homem. 

O professor precisa conhecer as raízes da diversidade humana, e assim aprender 

desenvolver e criar uma práxis pedagógica que impulsione o desenvolvimento do aluno 

dito normal, como também do aluno com alguma deficiência. 

Os autores pesquisados neste trabalho nos apontam a deficiência visual como 

sendo,  total ou parcial, ou seja, cegueira ou baixa visão respectivamente. As causas da 

deficiência visual são inúmeras, e elas podem ser congênitas, ou adquiridas. Com isso é 

importante  o professor saber de que forma, e quando a deficiência visual se instalou no 

seu aluno, pois essa informação irá direcionar uma abordagem pedagógica e 

psicomotora mais adequada. 

No estudo realizado levantamos as estruturas psicomotoras mais necessárias para 

contribuir com o desenvolvimento da aprendizagem do aluno com deficiência visual. 

Estruturas estas como, coordenação global, fina e óculo-manual, esquema corporal, 

lateralidade, estruturação espacial, e estruturação temporal. E a partir das definições de 

tais estruturas, encontramos estratégias práticas lúdicas que mais colaboraram para o 

desenvolvimento e aprendizado desse alunado. 

Vimos a partir dos autores estudados de que é no AEE, onde a educação escolar 

do aluno com deficiência é complementada, que se oportuniza a este aluno, maior 

autonomia e independência, tanto na escola, como no meio que o cerca.  

Com esta pesquisa constatamos a importância da prática da Educação 

Psicomotora no desenvolvimento do aluno com deficiência visual. Mas o assunto 

pesquisado ainda precisa ser continuado, pois não se esgota com o presente trabalho. 

Lembramos também que é importantíssimo o investimento na formação dos 

educadores, com promoção de cursos de capacitação e oferecimento de condições 

adequadas para a realização das atividades pedagógicas e psicomotoras. 
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