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Prefácio  

 

Começamos, eu, Helio, em 1953 e Diana em 1954, respectivamente 

em Curitiba, PR e Campinas, SP a nossa caminhada na educação formal em 

escolas de grande e médio porte. Eu, no Grupo Escolar Professor Cleto e 

Diana no Grupo Escolar Orozimbo Maia onde concluímos, ainda nos anos 50, 

o então chamado Curso Primário. O meu Curso Ginasial, seguido do 

Científico, no Colégio Estadual do Paraná e Diana no Colégio Dom Barreto 

seguido do Curso de Magistério no Instituto de Educação Carlos Gomes.   

Na sequência, trilhamos nossa formação acadêmica, ambos na 

Universidade Federal do Paraná, graduados em Ciências Físicas e Biológicas 

em 1968. Foram 16 anos de formação onde eu, Helio, não tive nenhum 

colega de turma com deficiência visual. Diana conviveu com duas colegas, 

uma com deficiência visual severa e outra com deficiência visual total. Ambas 

enfrentaram grandes dificuldades motivadas pela falta de estrutura física das 

escolas principalmente no tocante à mobilidade desses alunos e métodos de 

ensino adequados às suas realidades.  

Licenciados, começamos nossa vida profissional como professores de 

Ciências, Matemática Física e Biologia no 1º e 2º graus. Foram 34 anos de 

docência para mim, Helio e 25 anos para Diana, cumpridos em escolas 

publicas -na maior parte do tempo- e particulares no Paraná.  

Eu nunca trabalhei com aluno com deficiência visual. Diana, nos anos 

70, exercia docência na Escola Normal Prof. Lysímaco Ferreira da Costa, e lá 

havia 3 alunos cegos no corpo discente dessa escola. Embora não sendo 

seus alunos, relatos do colega Prof. Gastão, apontavam para as mesmas 

dificuldades vividas por suas antigas colegas de Campinas, também no que 

diz respeito às condições físicas da escola somadas a uma inexistente 

preocupação, pela quase totalidade dos docentes, na atenção às condições 

especiais desses alunos.  

Esses três alunos citados receberam graduação de professores 

normalistas, movidos por sua garra e persistência. A mesma garra que, 

acredito, acompanhou a formação da professora Daiane Espindola Bertolin, 

uma das autoras desse livro, tendo concluído os Estudos Adicionais do 
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Instituto de Educação do Paraná. Contudo, esses casos não são, a nosso 

ver, exemplos de inclusão.  

Nos anos 50, nosso tempo de estudantes, o currículo imposto às 

escolas era normatizado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 4024. 

No seu texto nenhum artigo sugeria a atenção especial a qualquer tipo de 

deficiência. Em 1970, já professores, vigorava a LDB 5692. Nela, só com 

muita atenção às entrelinhas é que se podia deduzir a possibilidade de 

alguns cuidados a crianças com necessidades especiais. Em 1996, já em 

final de carreira, a LDB 9394, essa já incluindo em seu texto a preocupação 

com a atenção a vários tipos de deficiência e com a inclusão. No entanto, até 

2004, quando encerrei minha carreira no Magistério não vi nada de concreto 

nos planos de curso das escolas que fizessem qualquer referência ou mesmo 

previsão a respeito da inclusão.  

Em 2014, fomos, eu e Diana, surpreendidos pela solicitação do colega 

e amigo Gastão para desenvolver o prefácio de ‘Deficiência Visual- Dos 

currículos aos processos de reabilitação’. Pergunta inevitável: - Gastão, como 

anda o processo de inclusão?  

Resposta: -‘O Plano Nacional de Educação emperrado no Congresso 

Nacional, onde não parece prevalecer o tratamento de inclusão em sua 

importância didático-pedagógica, na preparação de professores capazes de 

atender as necessidades de alunos especiais e nem às questões referentes a 

mobilidade e acessibilidade dos deficientes e sim com a preocupação 

corporativa, econômica e política em relação a custo/ benefício das 

transações de cargos e proventos’.   

Fomos então às páginas do IBGE, do INEP, do MEC e lá 

resumidamente encontramos nos frios números das estatísticas: há, no 

Brasil, pelo menos 37.600.000 deficientes visuais, dos quais 6.056.684 

apresentam deficiência visual SEVERA e 528.624 com TOTAL dificuldade 

visual. O senso escolar apresenta dados para alunos matriculados na 

Educação Básica (inclusiva) totalizando 0,15% desse universo. Na educação 

superior 0,10% do universo de deficiência visual severa. Isso nos leva a uma 

reflexão...   

E, quando a inclusão para cegos, surdos, mudos, deficientes físicos, 

mentais, autistas, superdotados, dentre outras, for regulamentada pelo 
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Congresso Nacional, estarão as universidades preparadas para formar 

educadores, orientadores, ouvidores, técnicos e demais profissionais para 

atender a problemática da inclusão social e educativa dessas pessoas?  

Felizmente estarão à disposição de professores, pais, alunos de 

graduação e para a sociedade em geral obras como essa, que agora 

prefaciamos. 

Bem, escrever um texto sobre um assunto que não dominamos bem e 

que não faz parte de nosso universo de trabalho, embora sempre 

estivéssemos preocupados e envolvidos, nos estimulou a conhecer cada vez 

mais essas novas pesquisas e a enfrentar esse desafio. Em nossa família 

temos dois caso muito próximos de pessoas deficientes visuais que nos 

obrigou sempre a refletir e a agir de forma diferente do padrão social usual.  

Casos que tiveram seu início na década de 50 e outro, bem recentemente, a 

partir de 2006, nos mostraram duas realidades bem distintas em relação à 

inclusão. No primeiro caso a família se deparou com um número enorme de 

dificuldades que envolviam tanto a aceitação e comprometimento com a 

evolução da criança a partir do restrito ambiente domiciliar até a conquista do 

direito à formação integral, à cidadania e profissionalização do indivíduo. Sem 

contar os desafios maiores enfrentados na idade adulta quanto à formação 

de uma nova família. No segundo caso, felizmente, a realidade tem sido outra 

principalmente no tocante à aceitação social e maior envolvimento das 

pessoas em todos os segmentos da sociedade.  

Por essa nossa experiência vivida, percebemos que, a partir dessas 

novas concepções, o próprio deficiente visual tem procurado interagir mais 

nos diferentes grupos de convivência, com autoconfiança, em busca de sua 

realização pessoal e contribuição social, mesmo que ainda em casos 

isolados. Embora iniciativas louváveis existam, sabemos que essa luta é 

árdua e muito se tem a construir e conquistar... 

Nosso obrigado a Carlos Mosquera e a todos os autores que 

compõem essa importante obra, pelas suas sensibilidades, solidariedades, 

coragem, dedicação ao estudo e a pesquisa, muitas vezes, objeto de uma 

vida... Seres humanos como vocês é que nos fazem acreditar que a inclusão 

é possível!  
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A nós, Hélio e Diana, fica a esperança de, num futuro bem próximo, 

educadores possam trabalhar num sistema em que a inclusão seja a norma, 

nacionalmente reconhecida e dotada, com total apoio do poder público e não 

apenas casos isolados de voluntariado, de núcleos e escolas especiais que, 

apesar dos esforços, pouca mudança podem fazer no contingente de 

deficientes visuais que a sociedade brasileira apresenta.  

                                                                     

 

  Helio Simille Marques e Diana M. Carneiro Marques  

                                                                      Pinhais, 15 de março de 2014 
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Apresentação  

 

Como mesmo? Os deuses criaram os homens à sua imagem e 

semelhança? Talvez, mas com a ajuda de Procrusto, que sempre dava um 

jeito de “alinhar” os “desalinhados.” Procrusto fazia os transeuntes 

“desalinhados” deitar na sua cama e os amarrava, sem chances de se 

manterem “diferentes.” Usava um facão para amputar as pernas daqueles 

que ultrapassavam o tamanho da cama. O contrário também era factível: 

distendia a força as pernas menores. Assim, ao saírem da “cama Procrusto”, 

todos estavam “alinhados”.  

Procrusto, que na verdade tinha duas camas de tamanhos diferentes – 

a pequena para os grandes e a grande para os pequenos -, foi morto por 

Teseu, que o deitou atravessado numa delas e lhe cortou os pés e a cabeça. 

Coisas da mitologia. Mas com essa historinha é mais fácil entender o nosso 

passado, repleto de exclusões e idiossincrasias, como também de deuses 

mitológicos. 

Do abandono à eliminação, do sacrifício ao prejuízo, até serem 

chamados de “filhos de Deus” - assim os cegos passaram pela história. Essa 

“história” foi contada e recontada. Mesmo assim, até hoje não ficamos 

sabendo como alguns cegos sobreviventes fizeram para permanecer longe 

de todo o preconceito da época e superaram todo o ódio humano. Como o 

poeta Homero, pobre e cego que nos legou a Ilíada e a Odisseia. O mesmo 

ódio talvez tivesse deixado Galeno perplexo ao saber que a pessoa com 

deficiência (PCD), hoje, é um indivíduo diferente do de sua época. E que a 

retina do olho descrita por ele, não é uma malha ou rede, como imaginava: é 

um tecido nervoso transparente e fundamental para nossa visão. 

Mas a história é contada assim, de achados arqueológicos a 

passagens bíblicas e tantas outras formas de comunicação, que nem sempre 

são verdadeiros. Diferente do funcionamento da visão, em que não pode 

haver falhas de “comunicação.” A luz estimula (como se fosse o início da 

“história”), por exemplo, a produção de uma série de eventos químicos, e 

estes se organizam fisiologicamente para continuar contando as suas 

“histórias.” Se isso não acontecer, a visão não funcionará. Mesmo sabendo 
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que temos um terceiro olho, a glândula pineal (que funciona detectando a luz 

do dia), ela, sozinha, não pode substituir os “outros” olhos. Além da luz, a 

pineal e os cones da retina (enxergam cores) usam as mesmas opsinas, e, 

por isso mesmo, os processos bioquímicos entre eles são intercomunicáveis.  

E essa palavra remete ao texto de Gastão O. Franco da Luz, que 

expõe no seu capítulo, com uma “claridade” tão útil, as diferenças e 

oportunidades de currículos em nossa educação especial. Os diversos 

currículos apresentados por Gastão apontam para a necessidade de 

adotarmos uma metodologia em “rede” para trabalhar com pessoas com 

deficiência. Os deficientes visuais precisam aproveitar a escola como 

qualquer outro indivíduo, mas, se o currículo não favorecer algumas 

experimentações, não será possível a mudança de que tanto precisamos. E 

mudanças são mesmo necessárias. Vivemos mais e elas fazem parte de todo 

o contexto de existência. Desde Claudius Galenus de Pergamum (Galeno), 

quando descreve o olho usando uma analogia com as camadas de roupas. 

Dizia ele que, na medida em que vamos tirando a roupa, outras vão 

aparecendo. Assim os olhos podem ser entendidos.  

E é assim que Luciane Moreira explica para o leitor como são as 

estruturas e como funciona a visão. De uma maneira clara e pedagógica, 

Luciana junta seu arsenal teórico à sua prática médica e apresenta ao leitor, 

entre outros assuntos, as razões do mau funcionamento visual e também as 

patologias oculares mais comuns em nossa civilização. Como a história da 

visão foi obrigada a passar pelo mesmo processo civilizatório, é oportuno, 

neste livro, o relato de como ela realmente funciona.  

Nem sempre as crianças nascem com boa visão. São minoria 

estatística, mas são milhões no mundo todo as que nascem cegas ou com 

baixa visão. Em geral, as causas podem ser pré-natais, neonatais ou pós-

natais. Se nada for feito imediatamente após o diagnóstico, as consequências 

desse atraso podem levar a muitas perdas sociais, físicas e emocionais 

dessa criança. Por isso mesmo, Angela R. Gomes apresenta, no seu 

capítulo, uma série de exercícios de estimulação precoce - ou essencial - que 

favorecem o desenvolvimento da criança cega. Como sugere a autora, as 

crianças cegas necessitam da estimulação orientada para não deixar que 

fases motoras e emocionais se configurem como atrasadas. Os atrasos nas 
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fases do desenvolvimento de uma criança cega, em geral, são decorrentes 

da falta de estimulação logo após o nascimento e nos anos seguintes. Esses 

são alguns dos motivos que tornam o texto da autora muito importante na 

área da educação especial. 

Desde a escola de Valentin Hauy, o centro educacional francês em 

que Louis Braille estudou e criou o método de leitura e escrita que leva seu 

nome, até os dias de hoje, a escola continua sendo importante para a 

sociabilização de pessoas cegas ou com baixa visão. No Brasil, o 

aparecimento da primeira escola para PCD só aconteceu em 1854, na época 

fundado com o nome Instituto de Meninos Cegos, hoje com o nome Instituto 

Benjamin Constant, no Rio de Janeiro. Os processos pedagógicos que as 

escolas inclusivas adotam para atender os deficientes visuais (DV) são 

discutidos neste livro em dois capítulos: “A deficiência visual e aprendizagem” 

e “Soroban e Braille”, de Eunice F. de Castro e Daiana E. Bertolin, 

respectivamente. As autoras esclarecem e desafiam o leitor a se aprofundar 

nesses assuntos tão importantes para a “nova” escola. Enquanto Eunice 

revisa o tema da reeducação visual e outros conceitos da baixa visão, Daiane 

expõe claramente os conceitos do Braille e do soroban. Por isso, os dois 

capítulos tornam-se fundamentais para qualquer planejamento em educação 

especial.  

O início tímido e pouco sistematizado da educação especial começa 

com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) n. 4024/1961, 

que estabelece o direito à educação à PCD. A lei previa integrar a PCD 

“preferencialmente dentro do sistema geral de ensino”. Nos avanços que 

ocorreram na educação especial, lentos e tímidos, diga-se de passagem, 

devemos ressaltar o Encontro de Salamanca/ES, em 1994, em que o Brasil, 

a partir das recomendações do evento, acelera os projetos inclusivos e 

revigora políticas públicas sobre o tema. Tanto é verdade que aqui estamos 

apresentando um livro sobre todas essas necessidades. 

 Para completar essa sequência de informações sobre estimulação 

visual, escola inclusiva e processos pedagógicos, dois outros capítulos 

apresentam ao leitor uma sequência de planejamento que aponta, pelas 

posições claras dos autores e pelas experiências práticas de cada um deles, 

para caminhos importantes. Patrick Coquerel escreve sobre a 
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psicomotricidade como ciência para estimular e ajustar os atrasos 

psicomotores próprio dos cegos. E a organização de um planejamento em 

Orientação e Mobilidade (OM), suas necessidades e as justificativas, um 

tema ainda pouco discutido em nosso país, revisado por Carlos Mosquera. É 

bom lembrar, ou relembrar, o interesse nesses dois últimos temas do livro: 

sem autonomia e independência para se locomover, os cegos jamais 

poderão aproveitar de qualquer recurso pedagógico ou tecnológico, por isso 

a prioridade em reforçar o aprendizado de algumas técnicas psicomotoras e o 

empurrão para a vida sem guias videntes.  

Esses são os temas deste livro, que fiz questão de apresentar. 

Conhecendo a realidade das escolas brasileiras, escutando e discutindo, com 

profissionais da área, os temas apresentados no trabalho são relevantes e 

instigantes para essa escola que está se transformando. A proposta, 

portanto, além do acesso do material a todos os profissionais que atuam na 

área, é que o livro sirva também como mediador, levando ao leitor mais uma 

possibilidade de discussão - seja de conceitos ou de práticas necessárias 

para a escola ou para o aluno cego ou com baixa visão. 

 

Boa leitura. 

 

Carlos Mosquera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              
 

 

A EDUCAÇÃO ESPECIAL E AS CONCEPÇÕES CONFLITANTES DE 
CURRICULUM 

 
           
                                                           Dr. Gastão Octavio F. da Luz1 

 
 
 
"Deficiente" é aquele que não consegue modificar sua vida, aceitando as imposições 
de outras pessoas ou da sociedade em que vive, sem ter consciência de que é dono 

do seu destino.  
 

"Louco" é quem não procura ser feliz com o que possui.  
 

"Cego" é aquele que não vê seu próximo morrer de frio, de fome, de miséria, e só 
tem olhos para seus míseros problemas e pequenas dores.  

 
      Mário Quintana 

 
 
 
 
“CURRÍCULO” ESCOLAR: VAMOS CHAMAR DE CURRICULUM? 

 
Pense comigo: quando nos pedem cópia atualizada de Curriculum 

Vitae, o que fazemos? Enviamos qualquer coisa? Listamos aleatoriamente 

algumas ações praticadas, aqueles cursos de que nos lembramos haver 

participado, sem nenhum cuidado? Ou nos esmeramos em demonstrar o 

quanto estamos atualizados, ligados na velocidade de transformações nas 

áreas que nos dizem respeito - e até naquelas que apenas suspeitamos a 

nós vinculadas -, procurando deixar claro que estamos aptos, que 

merecemos ser vistos, contratados, com direito a participar da História, ou, ao 

menos de alguma história? 

Pois então: o que uma escola deve entender - digo isso porque a 

maioria não entende ainda - é que um Plano Curricular não se limita a rol de 

conteúdos, a regras pequenas de horários, uniformes, rotinas, sequências 

                                                      
1 Educador, graduado em História Natural (PUC-PR); Mestrado em Educação 

(UFPR); Doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento (UFPR);  professor 
aposentado (UFPR);  atualmente atuando em cursos de Pós-Graduação, nas áreas 
de Planejamento Sistêmico, Metodologia do Ensino e Currículo; e-mails para 
contato: gastaoctavio@gmail.com e gastaoctavio@uol.com.br 
 

mailto:gastaoctavio@gmail.com
mailto:gastaoctavio@uol.com.br
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hierárquicas (os tais “pré e co-requisitos”, que ninguém consegue justificar a 

contento), processos de medida de memorização (em lugar de sistêmicas de 

avaliação) que resultam em pedagogia bancária, na visão de Paulo Freire!2  

 

Curriculum Escolar é como nos casos pessoais (quando nos 

comunicamos por meio de Curriculum Vitae): é História de Vida! É contar às 

pessoas o quê, como, por quê, quando, a favor de quê, contra o quê, para 

quê e por que fazemos, dia-a-dia, nos melhores anos de nossas vidas, 

estamos a investir com e para os filhos dos outros.  

Existem hoje (salvo engano, pois as sociedades sempre estão se 

reformulando) seis concepções de Curriculum Escolar. Tudo o que 

precisamos é ter claro o que desejamos, que civilização, que tipo de país, de 

comunidade, que cidadão almejamos.  E, depois, investimento, muito 

investimento, pois educação é coisa cara, exige, sim, recursos, pesquisa, 

tecnologia, profissionais qualificados, com autoestima e autoimagem 

elevadas.  

No momento em que a escola está sendo desafiada enquanto espaço 

a ser transformado em contexto de convivência (de saberes, de habilidades, 

de pessoas, de gênero, de tendências, de performances, de hipóteses, de 

debates,...), conceito e concepções de curriculum vão além de mero discurso 

pedagógico. No Brasil, esse debate para outra praxe educacional é urgente e 

exigente em termos de uma visão de Curriculum Vitae até para que, após 

500 anos, possamos finalmente desenhar a Escola Brasileira, o que é 

diferente de somente manter escolas no Brasil. Sem pretensões de um 

esgotamento do assunto, é o que pretendo com este capítulo em uma obra 

voltada para a Educação Especial. 

 
 
DA IDÉIA DE CURRICULUM  
 

 

Contemporaneamente, apoiado em Doll3, venho compreendendo 

Curriculum Escolar como um processo; não de transmitir o que é 

                                                      
2 FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra. 1987. 
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absolutamente conhecido, mas de explorar o que é desconhecido e, por meio 

do qual, alunos e professores transformam os ambientes e a si próprios. Não 

é apenas um veículo para transferir conhecimentos, mas sim para criar e 

recriar a nós mesmos e a nossa cultura. Em síntese: curriculum é um projeto 

cultural elaborado sob chaves pedagógicas. (SACRISTÁN4). 

Isso aceito, associando-se o contido no parágrafo acima à analogia 

entre Curriculum Escolar e Curriculum Vitae, podemos pensar o primeiro não 

como estudo ou análise de “tendências” em Educação, mas como um 

processo histórico, em seu significado lato. Quando se faz a revisão da teoria 

curricular, nos oportunizamos a uma visitação aos processos de 

relacionamentos entre os homens e suas visões socioambientais, no tempo e 

no espaço. Tal assertiva parte do pressuposto de que a Escola, reproduzindo 

as práticas econômicas, políticas, culturais, religiosas, tecnológicas e/ou 

intelectuais, ou, por vezes com elas rompendo (quando então, inova, 

transforma), está, de maneira explícita ou oculta, assumindo uma concepção 

que, para ser eficiente e eficaz, exige ser coerente, seja consigo mesma, seja 

com suas externalidades que vão do local ao global. No âmbito da Educação 

Especial, essa necessidade de clareza e omnijetividade5 se destaca, dadas 

as suas peculiaridades e exigências no trato pedagógico 

 
 
DAS CONCEPÇÕES DE CURRICULUM ESCOLAR 
 
ANÁLISE DE CONTEXTO 
 

 

Numa perspectiva sistêmica, uma breve retrospectiva da década de 

1970 se faz necessária para que se possa melhor compreender a 

significância do estudo que, hoje, utilizo enquanto suporte de uma 

‘taxonomia’ em relação aos modos como o Curriculum Escolar pode ser 

                                                                                                                                                        
3 DOLL JUNIOR, William E. Currículo: uma perspectiva pós-moderna. Porto Alegre, 
Artmed, 2002. 
4 SACRISTÁN, Jose. O currículo: uma reflexão sobre a prática. Porto Alegre: 
Artmed, 2000. 
5 Do neologismo de KOELLREUTTER: omnijetividade (do gr. omni = o todo; jacio = 
estar estendido). Citado em: KOELLREUTTER, H. J. Terminologia de uma nova 
estética da música. Porto Alegre: Movimento, 1990. 
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concebido6, tanto pelas organizações quanto pelas pessoas, sejam estas 

profissionais da Educação, seja a família7.  

Quando, em 1974, Eisner e Vallance publicaram o resultado de uma 

pesquisa que buscou, nos cinco continentes, o entendimento, não quanto a 

“tendências”, mas sobre as chaves pedagógicas a que se refere Sacristán 

(op. cit.), o mundo quase que era outro. 

Em termos de geopolítica, naquele período, o poder planetário estava 

dividido entre capitalismo e sovietismo/maoismo, sob as permanentes 

ameaças da Guerra Fria, havendo (poucos) países “centrais” e uma maioria 

de países “periféricos”. Do ponto de vista da Educação, tal centralidade era 

determinante de diretrizes que, nos então chamados países de “1.º”, “2.º” ou 

“3.º” mundo, pasteurizavam as “políticas públicas”, à imagem, semelhança e 

aos interesses hegemônicos dos poucos que endividavam a maioria e 

detinham artefatos bélicos. 

Até 1973, a matriz energética tomada como inesgotável era o petróleo, 

só que sem as crises que se sucedem a partir de 1973, quando a 

Organização dos Países Exportadores de Petróleo/OPET abala as relações 

de poder e as Guerras pela Energia têm início. 

Tendo em vista a noção de “crescimento a qualquer custo” de então, 

as discussões contemporâneas sobre a problemática ambiental inexistiam, 

embora já houvesse o alerta emblemático, da obra de Carson (1964)8.  

No Brasil, durante a década de 1970 e até a primeira metade da 

seguinte, convivíamos com o regime militar, sob os ditames crescimentistas, 

que, com a Lei nº 5.692/719, das Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional/LDB, miscigenaram o velho racionalismo acadêmico com visões 

tecnicistas que não só fracassou como nos legou uma estagnação da Escola 

Pública que oportunizou a proliferação de instituições privadas. Tudo muito 

                                                      
6 Concepção. Do lat. conceptio = idéia, noção; maneira subjetiva de ver, entender; 
cosmovisão.  
7 Entendo a família, mais que os governos, ou a Academia no Brasil, enquanto 
poderosa variável interveniente às inovações em Educação, ou à manutenção do 
status quo. 
8 CARSON, R. Primavera silenciosa. São Paulo, Melhoramentos, 1964. 
9 BRASIL. MEC. Lei nº 5.692. Brasília: Casa Civil, 1971. 
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ao gosto do pensamento economicista, também nesse período instala-se a 

política das especializações, numa perspectiva de mercado.  

Em relação ao que hoje denominamos como Educação Especial, na 

LDB n.º 5.692/71, em seu Capítulo I, Art. 9.º, o legislador pouco avançou, se 

comparado com o contido na normatização anterior (LDB n.º 4.024/61), 

limitando-se ao que consta: 

 

Os alunos que apresentem deficiências físicas ou mentais, os que se 
encontrem em atraso considerável quanto à idade regular de matrícula e os 
superdotados deverão receber tratamento especial, de acordo com as 
normas fixadas pelos competentes Conselhos de Educação10. 

 

 

Ou seja: da ideia de, “na medida do possível, enquadrar os 

excepcionais” no sistema geral de ensino (conforme previa a LDB n.º 

4.024/61) 11, nos anos 70: 

 

a- é previsto o tratamento especial para os alunos com deficiências 

(físicas ou intelectuais) e pessoas com altas habilidades; 

 

b- com a criação do Conselho Nacional de Educação 

Especial/CENESP junto ao Ministério de Educação/MEC, as 

políticas ficam centralizadas, com forte conotação assistencialista, 

pontuais e com repasse de recursos financeiros para instituições 

privadas, prioritariamente. 

 

Dos anos 1970 ao presente, as diferentes realidades (econômicas, 

políticas, culturais, socioambientais, ...), como já dito, transformaram-se, com 

agravamento de alguns aspectos da vida humana sobre a Terra, mas 

também com algumas mudanças de percepções sobre o significado de nossa 

existência, do modo como nos relacionamos uns com os outros e com os 

meios e ambientes naturais. Entretanto, a contribuição de Eisner e Vallance 

mantém sua validade enquanto categoria de análise para as tomadas de 

                                                      
10 Op. cit. 
11 BRASIL. SENADO FEDERAL. Lei. Nº 4.024/61. Brasília: Secretaria de 
Informações, 1961. 
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decisão, tanto no que se refere à Educação como um todo, quanto ao que 

tange à Educação Especial, em seu particular. 

Assim, neste capítulo, busco uma releitura das possibilidades 

curriculares em relação às Pessoas com Deficiência Visual/PDV que, na 

perspectiva dos autores, nos coloca sob as seguintes ideomáticas 

curriculares: 

 

a- Racionalismo Acadêmico. 

b- Curriculum como Desenvolvimento de Processos Cognitivos. 

c- Curriculum como Auto-Realização. 

d- Curriculum como Tecnologia. 

e- Curriculum para a Relevância e a Reconstrução Sociais. 

 

Dadas as mudanças ocorridas nas últimas quatro décadas (e até como 

uma reação aos acontecimentos globais), percebo uma sexta concepção de 

curriculum que, das visões lineares dos anos 1970, não poderiam mesmo ser 

diagnosticas pelas prospecções de Eisner e Vallance. Naquele momento em 

que se encerrava a Era Moderna12, por mais que já houvesse indicadores de 

questionamentos bem fundamentados em relação ao cartesianismo 

mecanicista13, na vida prática, tudo continuou como dantes, até que, na 

década de 1990, chega-se a um ponto de mutação14. As crises geram mais 

notícias diárias do que os “sucessos” do Establishment. 

É com base e diante de tais evidências históricas que, enquanto 

curriculista, venho submetendo às análises críticas, dos que atuam na área, a 

hipótese de uma sexta concepção curricular no mundo contemporâneo: 

                                                      
12 É a partir dos anos 1970 que se começa a falar em “Pós-Modernidade”, 
significando uma mudança de Era, de se ver e viver no mundo, pois as utopias da 
Modernidade, desde então, revelam fraturas e fracassos que, logo adiante, passam 
a ser chamadas de “crises”. E as “crises” sempre são antecedidas de alertas de 
revoluções mo pensamento, só que nem sempre percebidas em tempo hábil e 
sempre sujeitas ao pensamento reacionário que luta (até o insuportável das “crises”) 
pela reprodução e manutenção do status quo. 
13 A Teoria da Relatividade, a Física Quântica, a Teoria Geral de Sistemas, a Teoria 
do Caos, assim como a Gestalt, a Fenomenologia, a Psicopedagogia e demais 
arcabouços inter- e transdisciplinares do Pensamento Pós-Moderno já faziam parte 
do saber acumulado. 
14 Sugiro a (re)leitura de: CAPRA, F. O ponto de mutação. São Paulo: Cultrix, 1982.  
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f- Curriculum para o Pensamento Sistêmico. 
 

Embora não se tratem, originalmente, de reflexões e hipóteses 

pedagógico-teórico-práticas específicas à Educação Especial e, menos 

ainda, exclusivas ao ensino-aprendizagem às PDVs, até por um pressuposto 

de plausividade de Políticas de Inclusão, submeto ao crivo da expertise dos 

leitores o que antecede e o que vem a seguir. Cada uma das seis 

concepções é tratada em separado, a partir do item 3.3 deste capítulo. 

 

 

EDUCAÇÃO ESPECIAL: O QUE SE DESEJA? 
 

 

Jamais acreditei em seguir “tendências” em Educação, pois, após mais 

de quarenta e cinco anos de trabalho, e haver lido, por exemplo, Bourdieu e 

Passeron15, entendo que: 

 

a- as “tendências”, quando lidas aligeiradamente pelos revisionistas, 

apenas contam sobre mudancismos16 dos que se sucedem nos 

sistemas de mando. Todos nós, educadores de sala de aula, 

conhecemos muito bem o que significam, no Brasil, as trocas de 

governabilidade: a cada nova gestão, há um desmonte das diretrizes 

anteriores que levam a “novas” normas que irão durar exatos quatro 

anos, até que outra trupe se aposse da coisa pública e traga outra 

“tendência”. Na inexistência de um Plano Nacional de 

Educação/PNE17 que transcenda à rotatividade democrática garantida 

pelo processo de eleições, fica-se mesmo sujeito a amadorismos, 

                                                      
15 BOURDIEU, P. e PASSERON, J-C. A reprodução. Rio de Janeiro: Francisco 
Alves, 1975. 
16 Vide: MIGLIORI, R. Paradigmas e Educação. São Paulo: Aquariana, 1993. 
17 O projeto de lei que cria o PNE (que deveria vigorar de 2011 a 2020) e foi enviado 
pelo governo federal ao Congresso em 15 de dezembro de 2010, apresenta “dez 
diretrizes objetivas e 20 metas, seguidas das estratégias específicas de 
concretização”, prevendo “formas de a sociedade monitorar e cobrar cada uma das 
conquistas previstas” (MEC, 2013). Ou seja: nada que pareça ir além de números, 
de visões político-quantitativas, sem compromissos em termos de fundamentos 
teóricos, ideomáticos, na velha fórmula de mais-do-mesmo, que vem marcando as 
últimas quatro décadas do poder central. 
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ideologias, improvisações, corruptelas, contradições e, acima de tudo, 

desperdícios e estagnações; 

 

b- a Escola é uma instituição que reproduz a sociedade, a classe 

dominante e seus valores, podendo efetivar e legalizar as 

desigualdades - quando vista enquanto legado econômico da família, 

transformando-se em “capital cultural” - ou ser depositária de 

esperanças de transformações, ou uma guardadora de filhos de pais 

trabalhadores, ou ainda, ser absolutamente indiferente, em sociedades 

com base no industrializar-consumir-descartar. Numa releitura 

contemporânea, filhos na escola também podem significar direito à 

alimentação, a uma “renda” extra; 

 
c- a Escola pode ser tudo, menos neutra e, muitas vezes, não é justa, 

não promovendo a igualdade de oportunidades, como apregoam os 

discursos idealísticos (ou oportunistas), seja para os ditos “normais” e, 

mais ainda, para as Pessoas com Deficiência/PCDs. 

 

As coisas não devem ser vistas necessariamente como boas ou ruins, 

positivas ou negativas – elas apenas são tais quais são e, num olhar 

rodrigueano da vida tal qual é, cabe a nós resolvermos o que fazer com elas, 

sem fatalismos, mas com o conhecimento enquanto oráculo. 

Além disso, a Educação não é plenipotenciária, e menos ainda, a 

Educação Especial. Conforme Paulo Freire, em todas as páginas, a “Escola, 

sozinha, não existe!”. Sem Políticas Públicas (de Moradia, Pleno Emprego, 

Saúde, Mobilidade, Securidade, Cultura, Lazer, Segurança, ...), não se 

espere da Educação o que ela não é capaz de fazer, isoladamente, até 

porque, todas essas instâncias são interdependentes e coadjuvantes para um 

conceito básico de qualidade de vida, enquanto bem de direito comum. 

No subitem a seguir, cada uma das Concepções de Curriculum é 

apresentada em suas características essenciais, propriedades e limitações, 

de acordo com o publicado por Eisner e Vallence quanto às cinco 

concepções originais, sobre as quais busco uma releitura, em função de um 
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olhar contemporâneo; quanto à sexta concepção, como já informei, assumo a 

autoria. 

 

 
AS CONCEPÇÕES CONFLITANTES DE CURRICULUM 
 
RACIONALISMO ACADÊMICO/RA (“ESCOLA TRADICIONAL”) 
 

O saber, pelo sofrer 
desce. 

Máxima escolástica.  
 
PROLEGÔMENO. 
 

 

O pressuposto fundamental do RA é o de que as “verdades” da 

humanidade são universais. Assim, para Magendzo18: 

 

A mente, pelo uso da razão, permite o conhecimento da essência 
mesma das coisas e a apreensão do que finalmente é real e imutável. 
Implicitamente, se afirma que existe uma cultura universalmente 
válida e desejável para todos, irrestrita e independentemente da 
procedência social ou cultural dos educandos. O homem educado é 
aquele formado nas “verdades universais”, nas artes e na literatura, 
nas letras e na ciência, nas “grandes culturas” portadoras do saber 

universal, responsáveis pelo progresso. 
 

Pelo aspecto do Racionalismo, trata-se de uma concepção que tem o seu 

centro de interesse nos feitos da humanidade, numa permanente revisão dos 

produtos das diferentes civilizações, mas sempre mantendo seus 

fundamentos. Portanto, o olhar racionalista acadêmico não significa uma 

ideologia necessariamente presa a um tempo, a um espaço ou a uma escola 

de pensamento específicos, mas sim ao credo em “verdades” acabadas e 

definitivas, instaladas em algum lugar e/ou época, definindo um status quo 

que se deseja homogêneo e, acima de tudo, imutável.  

Desse modo, os racionalistas acadêmicos podem ser observados enquanto 

seguidores de pensamentos tão diversos quanto o grego, o cristão (católico, 

protestante, anglicano, ortodoxo,...), o islâmico, o judaico, o hinduísta ou 

                                                      
18 MAGENDZO, Abraham. Curriculum y Cultura en América 
Latina.Santiago:Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación. 1986. 
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mesmo o científico, pois o que os embasa de modo imutável são palavras-

chave tais como tradição, revelação, eterno, sagrado, o que, na praxe, 

determina conserva cultural, resiliência, segurança, homogeneidade. Ora: 

sob a óptica da Educação em seu geral e da Educação Especial no seu 

particular, na medida em que seja aceito o fato da influência das concepções 

(de mundo e de curriculum) no fazer escolar, no ato educativo enfim, 

parece-me importante perceber o que move as ideias dos mentores, 

legisladores e educadores, até porque as falas e protocolos educacionais há 

muito vigentes perseguem as ideias de atualização, investigação, 

leiturização, suspeição, diversidade e respeito às diferenças. Logo, nada 

mais incongruente, por exemplo, do que um Curriculum RA que apregoa o 

atendimento à democratização do acesso e da permanência na Escola. 

Na perspectiva e nos limites desta contribuição, abordarei o RA sob a 

influência da Europa em relação ao Brasil, dados os adventos históricos que 

nos condicionaram, primeiro enquanto Colônia e, mais tarde, enquanto 

colonizados culturais, que, grosso modo, ainda hoje vigoram, uma vez que se 

por um lado há 500 anos temos escolas no território nacional, resta inventar 

a Escola do Brasil.  

Como é bastante conhecido, de 1549, com a fundação da primeira 

escola em Salvador, BA, pelo jesuíta Manoel da Nóbrega, até o Alvará de 28 

de junho de 1759, do Marquês de Pombal, que expulsa a Companhia de 

Jesus de Portugal e colônias, foram os preceitos e concepções do Ratio 

Studiorum que orientaram a Educação no Brasil, inaugurando por aqui o RA, 

conforme as características anteriormente citadas. 

Entretanto, se mudaram os ideacionismos (do católico para o 

iluminista), não se transformaram os fundamentos, pois as origens na 

Escolástica19 foram mantidas. Ou seja: o pensamento científico (que surge 

contestando o religioso): 

                                                      

19 Escolástica (do lat. Scholasticus = que pertence à escola; instruído). Método do 
pensamento crítico das universidades medievais que nasce nas escolas monásticas 
cristãs, de modo a conciliar a fé cristã (tomada como única verdadeira) com um 
sistema de pensamento racional, especialmente o da Filosofia grega. Com ênfase 
na dialética, para resolver contradições, cabia aos acadêmicos (escolásticos) o 
ensino das artes, então divididas em Trivium (Gramática, Retórica e Dialéctica) e 
Quadrivium (Aritmética, Geometria, Astronomia e Música), enquanto 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Trivium_(educa%C3%A7%C3%A3o)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%A1tica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ret%C3%B3rica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dial%C3%A9ctica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Quadrivium
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aritm%C3%A9tica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Geometria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Astronomia
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
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a- impõe-se também enquanto “universal”, fundamentalista e exigente de 

ato de fé (na Ciência); 

 

b- como mais tarde se consagra pelo Positivismo de Comte, 

compartimentando o saber em disciplinas, afastando-se da percepção 

do todo, de modo linear. 

 

As ideias do Marquês valorizavam a razão, a experiência, as 
sociedades liberais, que influenciaram a criação de uma educação 
cidadã. Tem início, então, o embrião do “ensino público” no Brasil. 
Uma educação mantida pelo estado e sem atrelamento a uma ordem 
religiosa.  
Na prática, o modelo implantado pelos jesuítas perdeu o curso de 
humanidades para as aulas régias (latim, grego, filosofia e retórica), 
que continuaram a ter sua conclusão de estudos na Europa, sob a 
influência das ideias Iluministas de Bacon, Hobbes, Descartes, Kant, 
que se opunham às explicações divinas e religiosas, às superstições 
a aos mitos e, por consequência, indo de encontro às estruturas 
conservadoras da poderosa Igreja Católica, às práticas da inquisição 
e aos dogmas inabaláveis.  
Dessa forma, os jesuítas eram um entrave, não só para os objetivos 
econômicos, políticos e religiosos do Marquês, mas também 
representavam um obstáculo e uma fonte de resistência às tentativas 
de implantação da nova filosofia iluminista que se difundia 
rapidamente por toda a Europa.20 

 
 

A “reforma” pombalina pouco ou nada teve de educativa, porém, muito 

de econômica e, no extremo, de relações de poder; a rigor, um 

fundamentalismo por outro, onde, compreendendo Magendzo (op. cit.), a 

partir de análise do presente que de lá resultou, a segregação social 

decorrente dos marcos delimitados entre uma “disciplina” e outra, e entre 

                                                                                                                                                        
aprofundamentos da Filosofia. No Brasil, onde a Educação foi, no século XVI, 
delegada aos jesuítas, o Ratium Studiorum (curriculum da Companhia de Jesus) é o 
marco referencial até os dias de hoje, identificável no que se passou a chamar de 
“escola tradiconal”. 

20 QUEIROZ, C e MOTA, F. Reforma pombalina: reflexos na educação brasileira. 
Disponível em: 
http://www.ead.uepb.edu.br/ava/arquivos/cursos/geografia/fundamentos_socio_filoso
ficos_da_educacao/Fasciculo_06.pdf 
 

http://www.ead.uepb.edu.br/ava/arquivos/cursos/geografia/fundamentos_socio_filosoficos_da_educacao/Fasciculo_06.pdf
http://www.ead.uepb.edu.br/ava/arquivos/cursos/geografia/fundamentos_socio_filosoficos_da_educacao/Fasciculo_06.pdf
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quem cria e quem se vale dos saberes, é princípio de uma estratificação que 

se reproduz, geração após geração.  

 
Os filhos dos criadores de uma cultura criarão cultura; os filhos dos 
que estão marginalizados de tal cultura, serão por sua vez 
marginalizados. E eis que a escola sob estas lógicas produz 
exatamente o contrário do que declarava como suas inspirações ou 
princípios, o saber como direito e dever do Estado, em seu rol 
integrador que se contrapõe à ignorância causante da marginalização 
social, como assinalam Bourdieu e Passeron. (id. ibid.) 

 
 

Assim, quando se adota o RA enquanto concepção de curriculum, 

comprometemo-nos com uma propedêutica em que se atendem as seguintes 

peculiaridades. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DO RA. 

 
O ALUNO 
 
 

a- É tomado como elemento passivo-receptivo de um planejamento 

elaborado à revelia de suas características, exigências e 

necessidades; 

 

b- deverá ser capaz de incorporar o que já está definido como “tradições 

culturais a serem dominadas por todos”; 

 

c- enquanto novo responsável pela herança cultural, deverá ser “neutro” 

diante de conhecimentos “verdadeiros” porque “comprovados” e 

universalmente “aceitos”; 

 

d- para a manutenção da ordem estabelecida, deverá apresentar-se nos 

limites dos padrões de “normalidade”, ou seja: ser disciplinado, 

ordeiro, dedicado, pontual, obediente, ajustado e capaz de, nas 

verificações, responder ipsis literis conforme lhe foi transmitido. Caso 

contrário, será classificado (por exemplo como: incapaz, deficiente, 

preguiçoso, excepcional, especial, problemático, hiperativo, ...) e 
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encaminhado a tratamento para readaptação. A retenção e a exclusão 

constituem-se em parâmetros que geram o medo e a coerção, num 

flagrante de violência simbólica. 

 

 

A ESCOLA 

 

a- É fundamental enquanto lócus, onde tudo começa e ali termina; 

 

b- vê a praticidade no ensino-aprendizagem (visitas, excursões, aulas de 

laboratório, teatro, ...) como um diluente da Educação, entendendo o 

fenômeno aula, apenas como professor-falando-e-aluno-anotando. 

Priorizando os conteúdos, pouco ou nada se dedica ao 

desenvolvimento de habilidades e atitudes, para além de seu próprio 

universo de “verdades”; 

 

c- deve ser incondicionalmente respeitada, numa idealização templária; 

 

d- é regida por normas rígidas, em um sistema onde o burocrático é o 

determinante dos acontecimentos, mesmo que em detrimento do 

pedagógico; 

 

e- em sua praxe, concebe a Cultura Ocidental como superior, por mais 

que, nos conteúdos informe sobre a existência das demais, enquanto 

“curiosidade” dos que são “diferentes” de nós; 

 

f- é elitista, elitizante, meritocrática21 e etnocêntrica; 

 

                                                      
21 Segundo Magendzo (op. cit.), um objetivo central do RC é criar uma 
hierarquização e uma segregação entre os escolares, conforme o grau de 
conhecimento, a cultura adquirida e as especializações que acabam por instalar 
uma divisão piramidal de papéis na sociedade: no topo, os produtores de cultura; 
no meio, os transmissores, os recontextualizadores e os usuários da cultura; na 
base (ou fora da pirâmide), os que não foram capazes de atender o que o 
curriculum acadêmico requer. Notória excludência da maioria. 
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g- encaminha-se por meio das disciplinas clássicas 

(multidisciplinaridade22), séries, níveis e graus de ensino; 

 

h- quando oferece Sala de Recursos para o atendimento às PCDs, não o 

faz de modo científico-propedêutico, mais excluindo do que incluindo; 

 

i- hierarquiza as disciplinas em: “prioritárias” (Línguas, Ciências, 

Matemática), “complementares” (História e Geografia), “emergenciais” 

(Filosofia e Sociologia) e as “supérfluas” (Artes e Educação Física)23. 

O “ensino religioso”, que ocorre em movimentos pendulares, ora é 

imposto, ora é ressurgido, sob falsas polêmicas (a exigência 

republicana do Estado laico versus a “necessidade de aprimoramento 

espiritual”, por exemplo), muito ao sabor das coalizões dos governos 

com as organizações religiosas, muito numa perspectiva de poder, em 

detrimento de uma clara, eficiente e eficaz visão educativo-

pedagógica; 

 

j- seus programas são gerados à revelia da realidade extraescolar, do 

dia a dia dos estudantes. A rigor, reproduzem os sistemas de mando, 

a ideologia dos governos da hora. Daí as constantes “reformas” do 

ensino que se dão, não pelo avanço do saber, mas pelas premissas 

reprodutivistas do pensamento político que se enxerga hegemônico; 

 

k- não apenas metaforicamente, mas enquanto praxe, promove o fazer 

calar, em detrimento do fazer falar, do suspeitar, do contestar e do 

exercício da máxima que permite a pergunta básica: “e se fizéssemos 

de maneira diferente daquela que sempre foi feita?”; 

 

                                                      
22 Organização curricular em que, várias disciplinas que não dialogam entre si, são 
ofertadas em função da tradição, visando a transmissão da herança cultural, em 
detrimento da percepção do todo do saber. 
23 Esta taxonomia foi por mim percebida, da Educação Básica ao Ensino Superior, 
no decorrer da carreira, sendo que tal hierarquia é pré-determina no mercado de 
trabalho, o mérito (ou não) das profissões. 
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l- algumas de suas preocupações centrais: currículo mínimo, rol de 

conteúdos; questionários; provas; horários fechados; boletim de notas; 

adoção de livros didáticos/apostilas; premiações e classificações. 

Costuma adotar algumas técnicas de ensino para mascarar sua real 

ideologia conteudista-reprodutivista. 

 

O PROFESSOR 

 

a- Deve ser um cumpridor de leis, decretos, portarias, pareceres, 

programas, planejamento e projetos, de modo a consagrar a máxima 

segundo a qual curriculum é uma Escola funcionando e 

desempenhando as funções que foram definidas à revelia da realidade 

social em que está inserida e dos alunos em suas peculiaridades; 

 

b- no decorrer do tempo, de educador foi passando a “servidor”, 

“funcionário”, ..., até vir a ser “colaborador”, muito aos moldes da visão 

empresarial, industrial, bancária, ...; 

 

c- é um trabalhador que fica sujeito não às exigências e necessidades de 

sua Educação Continuada, para poder acompanhar e dar conta das 

aceleradas transformações sociais, mas a cargas-horárias sempre 

mais escorchantes e estressantes, sob concreta depauperação de 

qualidade de vida. No Brasil, onde professores trabalham até 60 horas 

semanais, pior do que os salários que recebem é a sua estagnação 

intelectual; 

 

d- deve limitar-se ao reprodutivismo de livros “didáticos”, “paradidáticos” 

e/ou apostilas que visam a concursos vestibulares, quando muito; no 

mínimo, a “formar” para os níveis de ensino legalmente instituídos; 

e- deve ser um transmissor de informações, por mais que esteja alijado 

das fontes atualizadas da produção de conhecimentos, das 

tecnologias de ensino-aprendizagem, dos avanços em sua(s) área(s) 

de domínio(s) conexo(s); 
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f- explícita ou subliminarmente, é controlado (censurado) quanto a 

pensar e fazer pensar fora do status quo; 

 

g- trabalha sob a égide de noções que se referem a critérios de 

“normalidade” e de “homogeneidade”, que lhe impedem de lidar com a 

diversidade; 

 

h- é um trabalhador que poderá ser mantido no Sistema, desde que seja 

fiel aos ditames do próprio Sistema; 

 

i- quer trabalhe com notas, conceitos, pareceres ou quaisquer outros 

mecanismos mais ou menos sofisticados, suas verificações estão 

sempre comprometidas com seus pressupostos rígidos e imutáveis; 

 

 

A AVALIAÇÃO 

 

a- A Avaliação da Aprendizagem inexiste; realiza verificações e medidas 

de memorização que buscam a constatação de que o que foi ensinado 

virá a ser reproduzido pelos alunos; 

 

b- vale-se de mecanismos de conduta que geram o medo, a tensão e o 

estresse, intelectual e físico-emocional. Tende a ser repressiva e 

pretensamente disciplinadora;  

 

c- quando ocorre, a Avaliação de Processo (Institucional), na verdade 

não configura também uma avaliação de fato: trata-se de 

levantamentos de opiniões que têm em vista o detectar de “ruídos” e 

vieses, frente à concepção Racionalista Acadêmica, os quais deverão 

ser “corrigidos” e eliminados, para a manutenção de seu status quo; 
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d- por desconhecimento ou mera acomodação (quando não, revolta), os 

educadores confundem Avanço Progressivo com promoção 

automática e compulsória24. 

 

RA HOJE  

 

Quanto aos pensadores/autores/legisladores contemporâneos e seus 

seguidores racionalistas acadêmicos, admito que exista uma dificuldade em 

classificá-los. E o motivo, embora me pareça óbvio, não é simples, pois essa 

concepção de curriculum: 

 

a- vem sendo pejorativamente rotulada como exemplo de “escola 

tradicional”, com tudo o que isso implica de inadequado, ineficaz, 

ineficiente, extemporâneo, superado e prejudicial ao 

desenvolvimento, seja das pessoas, seja da Nação como um todo; 

 

b- conforme os próprios racionalistas acadêmicos, seja por falta de 

autoanálise (o que implica deficiências conceituais), seja por 

mecanismos de “esperteza” político-pedagógico (o que implica em 

maquiavelismo explícito), “combatem” a “escola tradicional”, 

praticando-a, sendo-a; 

 

c- no caso brasileiro, o que se deu a conhecer, a partir da década de 

198025, como “tendência histórico-crítica dos conteúdos”, é, para 

mim, um clássico de processo mimético de Racionalismo 

Acadêmico que se quer “reformador”, porém visceralmente 

conservador, incapaz de romper com uma ideologia e uma 

ideomática que remontam à Idade Média. À Escolástica, que, em 

                                                      
24  O Estado Brasileiro é, por variáveis economicistas, o grande responsável por este 
viés conceitual e operacional, contrariando toda a literatura pedagógica, desde o 
adesismo aos protocolos do Consenso de Washington/1991. 
25 Importante o conhecimento do significado do colapso do regime militar ditatorial, 
com o retorno dos intelectuais permitido pela Lei da Anistia, o Movimento das 
Diretas Já, a efetivação da Assembléia Constituinte, a promulgação da Constituição 
de 1988 e, após  embates, avanços e retrocessos que nos delegaram a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional/1996.  
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terras brasileiras, nos chega pela escola jesuítica e que pari passu 

com a mente colonialista das cortes portuguesas, até hoje se 

perpetua, subjacente no que se critica, mas que se mantém e 

nutre, embora apelidada de “escola tradicional”. 

 

Então, com raízes gregas, passando e se adequando ao Medievo, é 

no Ratio Studiorum (séc. XIV), com Inácio de Loyola (1481-1556), que 

enxergo as matrizes do Racionalismo Acadêmico vigente, com e sob o qual 

ainda hoje se convive na Educação Nacional. E, com mais de 500 anos de 

história, compreende-se que, embora inteligível, não seja fácil romper com o 

tradicionalismo, apesar dos avanços do saber e, claro, das falácias dos 

“reformistas” que se sucedem na História, nas sociedades.  

Em relação à Educação Especial, por todos os motivos anteriormente 

arrolados, não percebo o RA como o melhor caminho quanto à concepção de 

curriculum que contemple os avanços do conhecimento e as Políticas 

Públicas voltados para as pessoas exigentes de propedêuticas efetivamente 

inclusivas. 

 

 
 
CURRICULUM COMO DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS 

COGNITIVOS/DPC - (COMO O SER HUMANO APRENDE). 

 
Nasceu gente, 

é inteligente. 
                                                                                                                    

                                                                                                                  Jean Piaget 

 
PROLEGÔMENO 
 
Venho tomando como marcos referenciais históricos da concepção de DPC 

os trabalhos desenvolvidos pelos precursores do estabelecimento de 

diálogos entre as áreas da Saúde e da Educação, no decorrer do séc. XIX e 

que, na literatura corrente, são citados enquanto primeiros gestores do que 

hoje se conhece como Psicopedagogia, fundamentalmente. Assim, no quadro 

sinóptico abaixo, é possível recomendar aos interessados uma linha do 
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tempo que informa, a partir da Modernidade, sobre alguns pensadores que se 

preocuparam em saber como se dá a aprendizagem: 

 

 
QUADRO nº 1- ANTECEDENTES DO DPC. 

 
 

O cuidadoso estudo das biografias dos acima citados permite observar 

que todos eles: 

a-souberam interpretar os vínculos entre a Medicina e a 

Pedagogia, enquanto fatores interativos e determinantes para o 

sucesso na qualidade de vida (Saúde e Educação); 

b-usufruíram da atmosfera europeia dos anos dourados que 

marcaram o séc. XIX, sob a égide do Pensamento Científico 

decorrente do Movimento Iluminista deflagrado no século anterior; 

c-abriram caminho para a busca da compreensão dos “diferentes”, 

o que viria a ser chamado de Educação Especial. 

MENTOR ÉPOCA  Ilações  

Johann H. 
Pestalozzi 

1746-
1827 

Estabelece interconexões indissociáveis, 
entre: Saúde e Educação: afetividade/amor 
e metodologia/didática; lar e escola. 

Jean-Marc-
Gaspard Itard 
 

1774-
1838 

Dedica-se à investigação da deficiência 
intelectual e da surdez, e aos mecanismos 
da aprendizagem. 

Johann F. Herbart 1776-
1841 

Instala as bases da Pedagogia Científica. 

 
Édouard Seguin 

 
1812-
1880 

Reforça as ideias sobre: Saúde e 
Educação; diagnóstico e propedêutica; o 
professor com atenção científica em seu 
trabalho. 

 
Maria Montessori 

 
1870-
1952 

Pressupõe o tirocínio docente alicerçado 
em: atividade-individualidade-liberdade; a 
vida como desenvolvimento e a Educação 
como seu estimulante. 

 
Jean Ovide 
Decroly 

 
1871-
1932 

Propõe a Pedotécnica como resultante de 
interações entre atividades pedagógicas, 
evolução física e evolução mental. 

 
Édouard 
Claparède 

 
1873-
1940 

Compreende a aprendizagem enquanto 
fenômeno que associa o desenvolvimento 
da criança ao amadurecimento de seus 
processos mentais, em acordo com seus 
centros de interesse. 
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Assim, o que muito mais tarde Eisner e Vallance encontraram em suas 

investigações e denominaram Curriculum como Desenvolvimento de 

Processos Cognitivos, teve suas origens no esforço de homens e mulheres 

que, nos limites dos saberes de seu tempo, olharam o ser humano como um 

todo e que, hoje, pode ser descrito em suas bases e peculiaridades. 

No Brasil, essa concepção passa a estar presente principalmente a partir da 

reforma do ensino implantada pelo regime militar. Sob a égide da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional n.º 5.692, de 11 de agosto de 1971, 

dois aspectos já chamavam a atenção: 

 

a- atendendo as imposições dos acordos entre o Ministério da 

Educação/MEC e a United States Agency for International 

Development/USAID, tem início forte influência do paradigma 

estadunidense de ensino-aprendizagem; 

b- a busca de contraponto aos movimentos de Educação Popular que, 

com base no pensamento marxista, vinham atuando desde a 

década de 195026 e nunca estiveram ao gosto dos militares e seus 

seguidores no Brasil. 

 

Assim, por exemplo, dos trabalhos referentes às Teorias da 

Aprendizagem, à Taxonomia dos Objetivos de Bloom, passando pelo resgate 

das escolas de pensamento da Psicologia da Aprendizagem, os educadores 

brasileiros foram “treinados” 27 para que atendessem, em curto espaço de 

tempo, o que nos Estados Unidos da América vinha sendo gestado há 

décadas. Desnecessário dizer que nem a Lei 5.692 nem as tentativas de 

romper com o Racionalismo Acadêmico ancestral deram certo. 

 

 

                                                      
26 As Cartilhas do Agreste de Paulo Freire constituem-se em um marco referencial 
sobre os movimentos de Educação Popular, no Nordeste do País. 
27 Neste momento, propagam-se os “cursos de reciclagem” de professores pelo 
Brasil, numa política aligeirada de treinamento que pretendia, em atividades de 
horas ou dias, suprir o que os cursos de Licenciatura e de Pedagogia não haviam 
ainda incorporado em relação às novas “tendências”. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/MEC
http://pt.wikipedia.org/wiki/USAID
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CARACTERÍSTICAS DO DPC. 

 

O ALUNO 

 

a- É tomado como elemento interativo e adaptativo em um sistema em 

que, uma vez fornecidas as ferramentas intelectuais corretas, poderá 

crescer quase indefinitamente, sem que a ele se apliquem os rótulos 

de normal, anormal, infra- ou superdotado, mas como pertencente à 

diversidade inerente aos seres humanos; 

 

b- uma vez identificadas suas prontidões por meio de protocolos 

científico-pedagógicos, as hipóteses de adequações e adaptações 

embasam as experimentações que visam a colocá-lo em processo 

constante de aprendizagem, tornando-o copartícipe da ação educativa; 

 

c- enquanto sujeito de sua própria história, também ensina aos 

educadores sobre o significado de protagonismos, nos seus limites. 

Ou seja: se a cada um forem oportunizadas as condições de 

aprendizagem, sempre em acordo com os fundamentos e ferramentas 

consagrados pela Pedagogia e campos de estudos afins, em seu 

tempo todos aprendem. 

 

A ESCOLA 

 

a- É fundamental enquanto lócus, para a estimulação de processos 

intelectuais e desenvolvimento de conjuntos de habilidades 

cognitivas; 

 

b- é orientada para o processo da aprendizagem em si, preocupando-

se em saber como o ser humano aprende; 

 

c- é voltada para o desenvolvimento de pesquisas e instrumentos da 

Psicologia da Aprendizagem; 
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d- os conteúdos são flexíveis e adaptáveis ao processo de 

aprendizagem, selecionados por seus valores experienciais 

(estados de prontidão do estudante), sendo exigente da 

interdisciplinaridade; 

 

e- o ambiente escolar refere-se, especialmente, à aprendizagem, que 

deve ser dinâmica, em sala de aula. 

 

f- os programas são harmoniosos com o grau de desenvolvimento 

discente, hierarquizando os saberes em cadeias de pré-requisitos; 

 

g- encaminha-se por meio da interdisciplinaridade, pois necessita dos 

diálogos entre as áreas do conhecimento para poder lidar com a 

complexidade do processo ensino-aprendizagem; 

 

h- algumas de suas dinâmicas e\ou recursos: Laboratórios de 

Aprendizagem, Unidades de Experiência, Unidades de Estudos, ... 

 

O PROFESSOR 

 

a- Os educadores são estudiosos do ser humano, antes de serem 

experts em suas áreas de formação, cuidando de sua própria 

Educação Continuada; 

 

b- embora atendam às prerrogativas legais vigentes, não submetem o ato 

educativo aos rigores do planismo, na medida em que o centro do 

processo é o aluno e suas necessidades, exigências e 

potencialidades; 

 

c- todo o tempo, atua com base na interdisciplinaridade, destacadamente 

nas interconexões entre as áreas da Educação e da Saúde; 
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d- entende a experimentação pedagógica como exercício constante e 

confiável para o gradativo atingimento de objetivos por parte do 

estudante. 

 

 

A AVALIAÇÃO 

 

a- As Avaliações de Processo e da Aprendizagem são efetivamente 

realizadas, tendo como parâmetro central a superação de dificuldades 

em relação aos objetivos formulados; 

 

b- os estudantes são avaliados com base no atingimento de objetivos 

hierarquizados, pressupondo sempre a possibilidade de recuperação 

de estudos, sem jamais gerar o medo, mas sim incentivando o avanço; 

 

c- os mecanismos de avaliação costumam ser ricos e tão diversificados 

quantas são as teorias de ensino-aprendizagem contemporâneas e 

correntes; 

 

d- cada um é avaliado em relação a si mesmo no tempo, e não em 

comparação com os demais que compõem a sala de aula; 

 

e- quer se trabalhe com notas, conceitos, pareceres ou quaisquer outros 

mecanismos mais ou menos sofisticados, as verificações estão 

sempre comprometidas com pressupostos de capacidades de 

superações e avanços progressivos. 

 

 

 

DPC HOJE 

 

Quanto aos pensadores/autores/legisladores contemporâneos e seus 

seguidores do Curriculum como DPC, são facilmente identificáveis, tanto 
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pelos agentes educacionais quanto pela demanda potencial. Onde os fins da 

Educação não são localizáveis em 

 

a- “preparar para a competitividade de mercado”, “reprodução 

estanque dos sistemas”, “preparar para o concurso vestibular”, 

“crescimento a qualquer custo” e assemelhados, mas sim em 

 

b-  respeito às diferenças e na certeza de que, se ofertado a cada um 

o seu tempo e os seus modos de avanço, o sucesso do ensino-

aprendizagem é possível,  

 

Eis uma concepção de curriculum recomendável às exigências e 

necessidades inerentes à Educação Especial, desde que fiel aos 

fundamentos de Curriculum como DPC, encontráveis em alguns de seus 

clássicos e/ou contemporâneos, como seguem28: 

 

MENTOR/A ÉPOCA  Teorias 

Max Wertheimer  1880-
1943 

Gestalt (Fenômeno phi) 

Edward Chace 
Tolman 

1886-
1959 

Construtivismo (Mapas 
Conceituais/Memória Cognitiva) 

Jean Piaget 1896-
1980 

Desenvolvimento Cognitivo 

Lev Vygotsky 1896-
1934 

Sócio-Interacionismo (Teoria da Mediação) 

Donald O. Hebb 1904-
1985 

Cognitivismo (Biopsicologia) 

George Kelly  1905-
1967 

Constructos Pessoais 

Benjamin Bloom 1913-
1999 

Taxonomia dos Objetivos  

Jerome Bruner 1915- Estrutura Cognitiva 

Robert Gagné 1916-
2002 

Hierarquias de Aprendizagem 

David Ausubel 1918-
2008 

Aprendizagem Significativa 
(desenvolvimento da teoria de Novak) 

Joseph Novak  1932 Aprendizagem Significativa (fundamentos) 
e Mapas Conceituais 

                                                      
28 Recomendo, para aprofundamentos: MOREIRA, M. A. Teorias da Aprendizagem. 
São Paulo: EPU, 2011. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/1904
http://es.wikipedia.org/wiki/1985
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Emilia Ferreiro  1936 Construtivismo (Processo de Alfabetização) 

Johnson Laird.  1936 Modelos Mentais 

Howard Gardner   1943 Inteligências Múltiplas 

John Bransford  Aprendizagem Ancorada em Problema 

Etiene Wenger e 
Jean Lave 

1952 
 

Aprendizado Situado 

 
QUADRO nº 2- FUNDAMENTOS DO DPC. 

 
 
 
 
CURRICULUM COMO AUTO-ATUALIZAÇÃO/AA. 

(DIREITO À AUTORREALIZAÇÃO) 

Fracassei em tudo o que tentei na vida. 
Tentei alfabetizar as crianças brasileiras, não consegui.  

Tentei salvar os índios, não consegui.  
Tentei fazer uma universidade séria e fracassei.  

Tentei fazer o Brasil desenvolver-se autonomamente e fracassei.  
Mas os fracassos são minhas vitórias.  

Eu detestaria estar no lugar de quem me venceu. 

Darcy Ribeiro 

 
PROLEGÔMENO 
 

Discutir a questão da Educação na perspectiva de curriculum implica, 

fundamentalmente, falar sobre o direito à liberdade de expressão, sem a qual 

a escola não faz nenhum sentido. Sem o livre arbítrio argumentado, melhor e 

mais honesto seria uma sociedade sem escolas. E este é o foco da presente 

concepção. Nela, a Educação é o processo que instrumentaliza o sujeito para 

os jogos de relações entre dinâmicas sociais que colocam, frente a frente, os 

interesses dos indivíduos e os interesses da coletividade, podendo ocorrer de 

modo formal ou informal. 

As representações sociais enquanto conjunto de valores-princípios-

procedimentos a ser cumprido por toda a sociedade à qual se volta, 

pressupõe o acompanhamento (observação do cumprimento) e o controle 

(imposição dos meios coercitivos). Entretanto, a questão do controle em 

sociedade exige ser analisada em duas instâncias: uma que se dá pelo 
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sistema de mando sobre os cidadãos; outra que diz respeito ao exercício da 

cidadania que, por sua vez mantém uma relação de suspeição constante do 

cidadão em relação ao sistema de mando29, podendo entrar em rota de 

colisão com o mesmo, quando o indivíduo se vê prejudicado em seus 

direitos. Assim, a concepção de curriculum com base em AA é 

assumidamente liberal. 

  Para ela, entendo que, apoiado em Magalhães30, é necessária a ideia 

de controle social para que se tenha algum discernimento entre política, 

público e privado, por exemplo. Assim, segundo o autor, 

A realidade do mundo cotidiano, aquela que é produzida a todo 
instante pelas relações dos seres humanos, é tomada como sendo a 
principal realidade, uma realidade compartilhada por todos e a qual 
não podemos negar sem represálias. Tal realidade tem de manter as 
consciências sob controle. 

 

Ora: é a rotina a base da organização da vida cotidiana, sempre sujeita 

ao hábito, sendo que ambos determinam cursos de ação que preestabeleçam 

para o indivíduo as formas ditas corretas, esperadas (educadas) de 

comportamento ante as mais diversas situações da e na vida. Assim, “a ideia 

de controle social é muito importante nos pressupostos de AA. Trata-se do 

desenvolvimento do estudo das formas pelas quais a realidade do sentido 

comum mantém sua hegemonia sobre as consciências individuais.” (Op. cit.) 

Então, a “realidade” é institucionalizada, pré-ordenada (inclusive por gerações 

anteriores), devendo ser aprendida, apreendida e reproduzida; estereotipada 

e ritmada, o que implica sempre em alguma forma de verificação, 

acompanhamento e controle.  

É claro que tais cursos de ação também são contestados, o que 
quase sempre gera uma sanção ao indivíduo recalcitrante. A principal 
função do hábito e, consequentemente, da pré-ordenação do mundo é 
a de limitar drasticamente o número quase infinito de atitudes 
possíveis que a consciência pode ter diante dos fatos, reduzindo suas 
opções a umas poucas possibilidades legítimas de ação. Poupa 

                                                      
29 Representado pelo quadrivium Estado-Igreja-Família-Escola,  
30 MAGALHÃES, R. F. Crítica da razão ébria. São Paulo: Annablume, 1994. 
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tempo e desgaste psicológico às consciências, além de impedir que o 
mundo fique insuportavelmente repleto de originalidade. As situações 
são interpretadas conforme graus de similaridade e as respostas vêm 
dentro das possibilidades padronizadas pelas instituições. Daí todo 
indivíduo poder formular seus caríssimos e vagos conceitos de 
normalidade, de ordem e desordem. O modo mais explícito e último 
de controle social é a violência física. (destaques meus). (Id. ibid.) 

 

Desse modo, a força do individualismo versus controle social é levada 

em conta no decorrer da análise dessa concepção de curriculum, enquanto 

pano de fundo para se discutir sobre a dinâmica do que se possa desejar em 

termos de Educação, na perspectiva de AA uma vez que sejam elas quais 

forem, a favor de que e de quem, ou contra o que ou quem, nunca se dão por 

espontaneísmo, ao acaso – interesses e poder permeiam sua ocorrência, em 

estreita pertinência com o espaço-tempo em que se dão as dinâmicas sociais 

que as engendram. 

No Brasil, se aceita a ideia de uma “antropologia” da AA, talvez seja 

possível atribuir a Ruy Barbosa que, enquanto jurista e político, responde 

pelos primórdios dessa concepção de curriculum, na medida em que 

influenciou a Reforma do Ensino Secundário e Superior (1882) e a Reforma 

do Ensino Primário e várias Instituições Complementares da Instrução 

Pública (1883) sob princípios iluministas e modernos. Assim, por exemplo, 

após viagens a diversos países da Europa e aos Estados Unidos da América 

do Norte, foi proponente das conhecidas Noções de Cousas31, em 

substituição ao ensino com base na Corografia32, principalmente em relação 

à área das Ciências Naturais. Em sua percepção e dos modernistas de 

então, a Educação deveria desenvolver habilidades necessárias ao trabalho, 

com base em conteúdos que fossem úteis e de caráter prático – os saberes 

científicos assumiriam então um papel primordial, pois podia ser utilizado no 

dia a dia e no mercado de trabalho. Tudo muito ao gosto da ascensão 

                                                      
31 Até hoje, a clássica abordagem curricular do Ensino de Ciências na Educação 
Básica segue a hierarquia de: Ar, Água, Solo e Ecologia; Botânica e Zoologia; Corpo 
Humano; Física e Química.  
32 Corografia (do gr. khōros = lugar + graphein = descrever"). Enquanto parte da 
Geografia, que se dedicava ao estudo geográfico de um país ou de uma de suas 
regiões, nos aspecos históricos, ambientais, econômicos, em uma perspectiva hoje 
considerada integrada.   
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burguesa voltada para o crescimento industrial e à expansão urbana, tendo a 

Educação como elemento-chave para as remodelações almejadas. 

Assim, inspirados nos princípios de igualdade e do direito de todos à 

escola, os intelectuais comprometidos com esse ideário viam num Sistema 

de Ensino Público, livre e aberto (laico), possibilidades de superação das 

desigualdades sociais do Brasil. Estava então aberto o caminho para a 

chegada ao país da Escola Nova, tendo no Manifesto dos Pioneiros, em 

1932, seu marco referencial teórico. 

As resistências a tais ideomáticas foram (e continuam sendo) de tal 

monta que, segundo Florestan Fernandes33, a rigor e nos limites, a Escola 

Nova jamais pode ser vivenciada em toda a sua plenitude e potencialidades, 

principalmente pela resiliência promovida pelas correntes privatistas, em 

especial os representantes das instituições confessionais. 

Os movimentos que durante a segunda metade do séc. XX tentaram 

resgatar essa corrente de pensamento sempre tiveram vida curta. Até hoje 

encontram-se tentativas (e não “tendências”) atomizadas, pontuais de se 

tentar resgatá-la. Os esforços pela criação dos Centros de Ciências, Letras e 

Artes (1981-9) foram os derradeiros, principalmente nos três Estados do Sul 

do Brasil, dada a sua significância e caráter de luta em contraposição ao RA 

até hoje hegemônico na Educação Nacional. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DA AA 

 

O ALUNO 

 

a- Enquanto sujeito de sua formação, é estimulado a desenvolver seu 

papel, desde o planejamento da ação educativa até aquilo que almeja 

como pessoa, cidadão, profissional, ... 

 

                                                      
33 Depoimento feito pelo sociólogo Florestan Fernandes, durante a palestra de 
encerramento da Conferência Nacional de Educação de 1988, em Brasília e por mim 
presenciada. 
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b- é tratado de modo a construir autoestima e autoimagem positivas, 

tendo como parâmetro a sinergia entre ego e superego; 

 

c- é tornado capaz de dizer a que veio, quando do/no processo 

educacional; 

 

d- estabelece, gradativa e ascendentemente, seu projeto de vida; 

 

e- é estimulado a exercer a auto-avaliação, permanentemente. 

 

A ESCOLA 

 

a- É centrada no aluno, orientada para a autonomia e o desenvolvimento 

pessoais; 

 

b- nela, a Educação é vista como força de liberação e crescimento 

pessoais; 

 

c- encaminha-se por meio da inter e da pluridisciplinaridade, pois nela os 

professores, sem deixar de ser especialistas, comprometem-se com 

projetos comuns; 

 

d- a formulação dos objetivos e o planejamento se dão por meio de 

processos pessoais dinâmicos, entre professor e aluno; 

 

e- enquanto instituição concreta, é de vital importância para o processo; 

 

f- busca desenvolver o exercício do fazer falar; para o desenvolvimento 

do poder de tomadas de decisões discentes; 

 

g- os objetivos educacionais são voltados para os interesses efetivos dos 

alunos; 
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h- é ágil em lidar com a heterogeneidade (de pessoas, de interesses, de 

objetivos, etc); 

 

i- é exigente de recursos para poder dar conta da satisfação dos projetos 

de vida dos alunos; 

 

j- sua dinâmica procura desenvolver conteúdos, habilidades, atitudes e 

emoções; 

 

k- o domínio da Técnica de Projetos lhe é fundamental; 

 

l- sua ideologia é assumidamente compatível com a formação do 

pensamento liberal. 

 

 

O PROFESSOR 

 

a- Em seu protagonismo, exerce o papel de mediador entre o que é 

contemporaneamente significativo para ser ensinado e o que seu 

contra-papel (o aluno) almeja; 

 

b- domina e implementa a Técnica de Projetos, adequando-a a tomadas 

de decisão de cada aluno e não a planismos estanques; 

 

c- compromete-se com a responsividade34 nos limites dos princípios 

pedagógicos; 

 

                                                      
34 Na Psicologia, refere-se a atitudes compreensivas que visam, através do apoio 
emocional e da bidirecionalidade na comunicação, a favorecer o desenvolvimento da 
autonomia e da auto-afirmação. 
     A responsividade demonstra respeito pela pessoa que tem dúvida, necessidade 
de informações, bem como a vontade de ser eficiente, de fazer a diferença e a 
atitude de gerar mudanças positivas. Nas organizações, é fundamental para o 
atendimento a clientes, alunos, contribuintes, pacientes. 
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d- avalia o desenvolvimento do aluno em relação a si mesmo e não de 

modo comparativo com outros alunos. 

 

 

A AVALIAÇÃO 

 

a- A Avaliação da Aprendizagem diz respeito ao atingimento dos 

objetivos formulados na parceria professor-aluno, em função do 

projeto estruturado por ambos; 

 

b- cada aluno é avaliado em relação a si mesmo, conforme seu 

desenvolvimento no tempo; 

 

c- a auto-avaliação é importante enquanto dinâmica de aferimento para a 

autoestima e a manutenção da autoimagem; 

 

d- exige que a finalização aparente tenha como parâmetro a conclusão 

do que foi projetado para a dinâmica da aprendizagem; 

 

e- a Avaliação de Processo é permanente, sendo flexível a feedback, 

todo o tempo. 

 

 

AA HOJE 

 

No Brasil, essa concepção de curriculum tem na denominada Escola Nova o 

seu parâmetro exemplar, que, como já afirmei, embora nunca tenha sido 

amplamente implementada no território nacional, ainda hoje é acusada como 

o grande óbice, conforme visões aligeiradas e superficiais de “tendências” 

autodenominadas “de esquerda”. 

Tenho como meus interlocutores para compreender AA alguns pensadores 

que, sem pretender apresentar uma listagem exaustiva, têm sido algumas de 

minhas referências mais significativas: 
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MENTOR/A ÉPOCA Teorias e práticas 

Émile Durkheim 1858-
1917 

Consciência Coletiva 

John Dewey  1859-
1952 

Pragmatismo 

William H. 
Kilpatrick  

1871–
1965 

Auto-atividade Orientada 

Ovide Decroly 1871-
1932 

A Visão do Todo 

Carl Rogers 1902-
1987 

Abordagem Centrada na Pessoa 

Antônio Almeida 
Júnior 

1892-
1971 

Escola Nova no Brasil 

Manuel B, 
Lourenço Filho 

1897-
1970 

Escola Nova no Brasil 

Anisio Teixeira 1900-
1971 

Escola Nova no Brasil 

Cecília Meireles 1901-
1964 

Escola Nova no Brasil 

Florestan 
Fernandes 

1920-
1995 

Escola Nova no Brasil 

Darcy Ribeiro 1922-
1997 

Escola Nova no Brasil 

 
QUADRO nº 3- FUNDAMENTOS DE AA 
 

 
Dentre os acima citados, os representantes brasileiros, se não foram 

formuladores de uma teoria propriamente dita, constituíram-se em 

intelectuais e/ou políticos que, pelo desempenho administrativo 

principalmente, durante décadas desenvolveram projetos, constituíram 

instituições de ensino em todos os níveis, sempre fiéis aos princípios que 

embasam a concepção de AA. 

Entendo ser esta concepção como dotada de princípios e recursos 

capazes de permitir o atendimento às demandas da Educação Especial. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 A Educação Especial e as Concepções Conflitantes de Curriculum - Dr. Gastão Octavio F. da Luz                    45 

 

  

CURRICULUM COMO TECNOLOGIA/CT. 
(OS MEIOS EFICIENTES) 
 

A educação é o estabelecimento de comportamentos que serão vantajosos para o 
indivíduo 

 e para outros em algum tempo futuro. 
 

Burrhus Frederic Skinner 

 
 
PROLEGÔMENO 
 
Essa concepção de curriculum, a rigor, emerge das mesmas fontes 

racionalistas que oportunizaram o pensamento pedagógico sob uma 

perspectiva científica, como o foram para as concepções denominadas por 

Eisner e Vallance, como DPC e AA. Em ambas, admite-se a racionalidade, a 

pesquisa enquanto parâmetros para se conjeturar alternativas ao processo 

ensino-aprendizagem. Conflitantes entre si (assim como em relação às duas 

outras concepções abordadas na sequência deste capítulo), porém 

possuindo o denominador comum da razão. 

As ideias que hoje nos permitem falar sobre CT têm seus precursores 

primevos na efervescência do séc. XVII, quando tem início a ‘matematização’ 

do Universo. Assim, por exemplo 

 

a- Galileu Galilei (1564-1642), ao intuir a Matemática enquanto a ‘lingua 

do mundo’; 

b-  René Descartes (1596-1650), elaborador de um sistema filosófico cuja 

preocupação era com a ordem e a clareza, com a Ciência devendo ser 

prática e não especulativa; 

c- Gottfried Wilhelm von Leibniz (1646-1716), numa segunda intuição que 

nos legou a linguagem binária35; 

d- com todos os demais pensadores racionalistas dos séculos XVII e 

XVIII, principalmente na Europa, vicejam as ideias que aceitam a 

ciência empiricamente verificável enquanto fonte de explicação do 

                                                      
35 Além da Europa, há que se levar em conta os sistemas binários chinês (I Ching, 
séc. XI) e o africano de adivinhação (Ifá), bem como a Geomancia do medievo. 
Porém, pelo fluxo histórico dos acontecimentos, é sob o pensamento europeu que 
chegamos até aqui, no trato dessas questões.    

http://pt.wikipedia.org/wiki/1564
http://pt.wikipedia.org/wiki/1642
http://pt.wikipedia.org/wiki/1596
http://pt.wikipedia.org/wiki/1650
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existente, em termos naturais e sociais, que hoje dispomos, por 

exemplo, dos sistemas computacionais, de fundamental importância 

para essa concepção de curriculum.  

Do ponto de vista operacional, os meios, as máquinas de ensinar 

compondo toda uma tecnologia que tende a ser cada vez mais incrementada 

e utilizada, compõem uma associação coadjuvante aos pressupostos 

behavioristas36 que suportam a concepção de CT. 

Em relação às políticas públicas, CT traz a perspectiva de ampliação da 

democratização do saber, dada a proliferação de computadores pessoais 

ligados à Internet, o fato de as novas gerações se apresentarem enquanto 

incluídos digitais e o domínio da cibercultura. Em relação às demandas da 

Educação Especial, vivemos igualmente a expansão de recursos, aplicativos, 

... adequados e/ou adaptados às necessidades dos usuários, o que faz dessa 

concepção de curriculum, uma alternativa a ser discutida no Brasil. 

 

As origens psicopedagógicas dos fundamentos de CT podem ser 

encontrados junto às obras de: 

 

MENTOR ÉPOCA Teorias 

Ivan Pavlov  1849-
1936 

Estímulo-Resposta 

Edward L. 
Thorndike 

1874-
1949 

Lei do Efeito 

John Watson  1878-
1958 

Behaviorismo Clássico 

Edwin Ray Guthrie 1886-
1959 

Aprendizagem por Tentativa 

Edward C. Tolman 1886-
1959 

Behaviorismo Intencional 

Clark Leonard Hull 1884-
1952 

Condicionamento e Reforço (Motivação) 

Burrhus Frederic 
Skinner 

1904-
1990 

Behaviorismo Radical 

  
QUADRO nº 4- ANTECEDENTES DO CT 

 

                                                      
36 Behaviorismo (do in. behaviur = comportamento, conduta). Conjunto de teorias da 
Psicologia que colocam o comportamento como seu objeto de estudo, 
destacadamente na dinâmica do estímulo-resposta. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Edward_L._Thorndike
http://pt.wikipedia.org/wiki/Edward_L._Thorndike
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CARACTERÍSTICAS DO CT 
 
O ALUNO 
 
 

a- É copartícipe do processo de ensino-aprendizagem, desde que 

tornado apto a lidar com os meios/tecnologias utilizados no sistema; 

 

b- deve atuar de modo a atender a hierarquia dos objetivos da 

programação estabelecida para ele, porém de acordo com sua 

disponibilidade de tempo, vontade, etc, uma vez que, a rigor, o 

cronograma é adequado às suas possibilidades37; 

 

c- para que atinja os objetivos estabelecidos, necessita seguir 

rigorosamente os protocolos estabelecidos pela programação de 

ensino; 

 

d- não necessariamente precisa frequentar uma instituição de ensino; 

pode, por exemplo, cursar uma atividade estando em qualquer lugar 

(residência, hospital, escritório, ...). 

 

 

A ESCOLA 

 

a- É orientada para o processo, pois se preocupa com o como da 

instrução; 

 

b- não diz respeito a processo de saber ou aprender, mas compromete-

se com a tecnologia do ensino, por meio da qual o conhecimento é 

comunicado e a aprendizagem é facilitada. Os meios devem ser 

eficientes; 

 

                                                      
37 Em casos onde há uma programação fechada por parte da instituição em relação 
a começo e fim das atividades, o aluno deve submeter-se ao cronograma estipulado.  
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c- dá pouca ou nenhuma relevância aos conteúdos a serem trabalhados; 

a rigor, tudo pode ser ensinado/aprendido; 

 

d- vê a aprendizagem como um processo de pressupostos estáveis e 

predizíeis; 

 

e- sua terminologia é característica: entrada; saída; gol; metas; eficiência; 

eficácia; instrução; instrutor; instruendo; módulos; estratégia; logística; 

pacotes;... 

 

f- são estratégias típicas desta concepção: Ensino à Distância, Módulos 

Instrucionais, Instrução Programada, Teleconferências, Máquinas de 

Ensinar, ...; 

 

g- tanto pode agilizar-se por meio da multi quanto da 

interdisciplinaridade. Na medida em que exige fundamentos 

psicopedagógicos e tecnológicos, a concepção tem também uma 

perspectiva pluridisciplinar;  

 

h- a escola, enquanto estrutura físico-pedagógica, não é essencial. 

 

 

O PROFESSOR 

 

a- Além de possuir expertise em sua área de atuação, deve possuir 

competência para desenvolver o processo de ensino de acordo 

com as tecnologias previstas pela instituição; 

 

b- deve atuar como facilitador da interface aluno-tecnologia, de modo 

a torna-lo capaz de atingir os objetivos e metas previstos; 

 

c- para ele, a individualidade dos alunos não é considerada (salvo 

quanto ao tempo de cada um para o atingimento dos objetivos) e 

os valores sociais, em princípio, podem ser contemplados, desde 
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que previstos pela tecnologia da instrução – mas o social é tão 

indiferente quanto o individual, pois é um sistema livre de valores. 

 

 

A AVALIAÇÃO 

 

a-  A eficiência da aprendizagem e a sistemática de avaliação são 

garantidas por poderosos métodos de controle; 

 

b- a Avaliação de Processo é permanente, sendo flexível às revisões, 

conforme os indicadores obtidos junto a resultados de feedback; 

 

c- a Avaliação da Aprendizagem se dá com base no atingimento 

gradativo das metas e objetivos pelo instruendo, sendo possível o 

feed-back conforme a programação do pacote de ensino. 

 

 

 

CT HOJE 

 

Além dos pensadores anteriormente citados, haveria toda uma gama de 

mentores e praticantes do CT a serem elencados. Se levados em conta os 

projetos veiculados por radiodifusão, imprensa escrita e televisiva, a listagem 

seria de porte, mas ainda sob o risco de omissão de mentores e/ou 

iniciativas. Desde o Instituto Universal Brasileiro38, até os programas das TVs 

Educativas, canais de Cultura, Ensino a Distância/EAD e as Universidades 

Abertas, no Brasil e no exterior, são incontáveis os exemplos. 

Então, sob risco de omissões significativas, recomendo a consulta à 

produção dos seguintes nomes e suas linhas de produção: 

 

 

 

                                                      
38

 Nos gibis e noutros periódicos de comunicação, responsável pela formação de ao menos três 

gerações de eletrotécnicos e outros profissionais, no Brasil. 
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MENTORES PROGRAMAS 

Rand Spiro    Teoria da Flexibilidade Cognitiva 

Cosete Ramos Engenharia da Instrução 

Michel G. Moore Educação à Distância39 

Fredric M. Litto Escola do Futuro 

Ismar de Oliveira Soares Educomunicação40 

Pierre Levy Cibercultura  

 
QUADRO nº 5- FUNDAMENTOS DE CT 

 
 

No contexto da pesquisa e produção tecnológicas, 

contemporaneamente se conta com um sem-número de contribuições 

colocadas no mercado em função das diferentes modalidades de 

necessidades especiais. Dos diferentes modelos de soroban, regletes, lupas, 

bengalas eletrônicas, indicadores de nível de líquido, jogos didáticos, ..., 

todos adequados e/ou adaptados à demanda, passando por máquinas 

Perkins, celulares, relógios, a scanner de leitura, identificador de notas, 

brainport, jaws para windows (leitor de tela), virtual vision, as linhas de 

produção da Tecnologia Assistiva41 constituem poderosos meios para o CT. 

No Brasil, ainda são citáveis enquanto exemplos para esta concepção de 

curriculum e veiculados pela Internet: 

 

a-  o Programa Educativo Público Especial/PEPE, da Pinacoteca do 

Estado de São Paulo, voltado para o atendimento de visitação aos 

deficientes visuais; 

 

                                                      
39 Além do atendimento às pessoas com necessidades especiais, em países 
continentais como o Brasil, a Educação à Distância representa um efetivo potencial 
de democratização educacional e cultural. 
40 Educomunicação é um mecanismo de interfaces entre as áreas da Comunicação 
e da Pedagogia que, diversificando o uso de princípios, recursos e técnicas da 
primeira, favorece o processo ensino-aprendizagem em quaisquer dos campos do 
saber, sendo essencialmente inter/pluridisciplinar e exigente do Protagonismo 
Juvenil. 
41 Tecnologia Assistiva: termo utilizado para identificar todo o arsenal de recursos, 
estratégias e serviços que contribuem para proporcionar ou ampliar habilidades 
funcionais de pessoas com deficiência, favorecendo-lhes vida independente, além 
de subsidiar a base legal para políticas públicas para a inclusão. 
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b-  a linha de trabalho do cientista Miguel Angelo Laporta Nicolelis, que 

lidera um grupo de pesquisadores em Neurociência que, dentre outras 

inciativas no campo da Educação Científica, tem como objeto o 

desenvolvimento de próteses neurais para a reabilitação de pacientes 

vitimados por paralisia corporal; 

 

c- o Centro de Apoio Pedagógico e Atendimento às Pessoas Deficientes 

Visuais/CAP que, institucionalizado pelo Ministério da Educação, é 

resultado de um trabalho conjunto entre Fundação Catarinense de 

Educação Especial, a Secretaria de Estado da Educação  e  o 

Governo do Estado de Santa Catarina; 

 

d- o Instituto Londrinense de Instrução e Trabalho para Cegos, que 

propicia ao aluno melhores condições de aprendizagem, 

disponibilizando atendimentos que buscam facilitar a participação do 

deficiente visual nas escolas de Ensino Regular, em casa e na 

sociedade; 

 

e- o Centro de Apoio Pedagógico para Atendimento às Pessoas com 

Deficiência Visual/CAP-DV/RR, em Roraima, que oferta serviços de 

apoio pedagógico e por meio da suplementação didática, a partir da 

articulação de três ações: promoção de formação continuada de 

professores, oferta do atendimento educacional especializado aos 

alunos com baixa visão, cegueira e surdocegueira além da promoção 

de materiais didáticos acessíveis; 

 

f- os Centros de Apoio Pedagógico Especializado/CAPE, presentes em 

diversos Estados brasileiros por iniciativa da Secretaria de Educação 

Especial do MEC, onde são realizados o treinamento e a capacitação 

dos professores da Rede Pública para o atendimento do aluno 

portador de necessidades educacionais especiais e a produção de 

material didático-pedagógico para estes estudantes. 

 

http://www.deficientelegal.com.br/index.php/servicos/89-cap-dvroraima
http://www.deficientelegal.com.br/index.php/servicos/89-cap-dvroraima
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CURRICULUM PARA A RELEVÂNCIA E A RECONSTRUÇÃO SOCIAIS/RS 

(EDUCAÇÃO PARA AS TRANSFORMAÇÕES) 

 

 Sem teoria pedagógica revolucionária  
não pode haver prática pedagógica revolucionaria. 

 
Vladimir Illitch Ulianov (Lênin) 

 
 
PROLEGÔMENO 
 
No Ocidente, as origens da ideomática dessa concepção de curriculum 

rigorosamente remontam à Idade Média, com o advento e a expansão do 

Cristianismo, a partir da ideia do Direito Natural segundo o qual é necessária 

a defesa da igualdade, da dignidade de todos os homens, nos aspectos 

sociopolíticos, por ordem divina. Com a promulgação da Carta Magna de 

1215, na Inglaterra, que procura dar algumas garantias contra as 

arbitrariedades da Coroa, nos primórdios da ideia de democracia ocidental do 

presente, foram colocados os alicerces para os racionalistas42 dos séculos 

XVII e XVIII, segundo os quais o Direito Natural não mais deveria estar 

submetido (apenas) à ordem divina, considerando que todos os homens e 

mulheres são essencialmente livres quando em sociedade. 

Na sequência e nos limites dessa contribuição: o Acto Habeas Corpus43 de 

1679, também na Inglaterra; a Declaração Americana da Independência (de 

1776, a partir da Declaração de Virgínia), que promulga os direitos do ser 

humano a serem respeitados pelo poder político; a Declaração dos Direitos 

do Homem e do Cidadão, de 1789, na França, que define as liberdades e 

alarga o campo dos direitos humanos, econômicos e sociais, constituem-se 

em marcos referenciais. Contra a intolerância e os abusos da Igreja e do 

Estado, é promovido um intercâmbio cultural que, sob o denominado século 

das luzes, trouxe uma série de revoluções que, inevitavelmente, repercutiram 

na Educação europeia e, mais tarde na de outros continentes.  

                                                      
42 Sendo relevante, consultar sobre o Iluminismo e alguns de seus representantes, 
tais como: Bento Espinoza (1632-1677), John Locke (1632-1704), Pierre Bayle 
(1647-1706), Isaac Newton (1643-1727). 
43 Primeira tentativa para impedir as prisões ilegais. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/John_Locke
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pierre_Bayle
http://pt.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton
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Com os adventos das Revoluções (Científica, Francesa e Industrial) que nos 

levaram à Era Moderna, uma nova consciência se instala, por meio dos 

movimentos operários que, em minha óptica, foram polarizados entre o 

Anarquismo e o Marxismo, enquanto os dois grandes eixos mobilizadores do 

Direito Positivo44, em termos de praxe do proletariado. 

Isso aceito, podem ser citados como precursores dos fundamentos 

ideomáticos e ideológicos desta concepção: 

 
 

MENTOR ÉPOCA Teorias/praxes 

Pierre-Joseph Proudhon 1809-1865 Educação Politécnica 

Mikhail Bakunin 1814-1876 Educação integral 

Karl Marx 1818-1883 Materialismo Dialético 

Frederich Engel 1820-1895 Socialismo Científico  

Francisco Ferrer 1849-1909 Escola Moderna  

Nadéjda Konstantínovna 
Krúpskaia 

1869-1939 Pedagogia Pré-Escolar Soviética 

Anton Makarenko 1888-1939 Colônia Gorki 

Moisey Mikhaylovich 
Pistrak  

1888-1940 Pedagogia Socialista 

Antônio Gramsci   1891-1937 Pedagogia Crítica 

Celèstin Freinet e 
Elise Freinet 

1896-1966 
1898-1981 

Pedagogia Freinet 

 
QUADRO nº 6- ANTECEDENTES DE RS. 

 

 

Entendo que a Ciência, a Política e a Tecnologia sempre representam 

uma construção social, coletiva no tempo e no espaço, ideias influenciando 

ideias; mesmo que mais adiante divirjam e se contraponham, nada é fruto de 

insights individuais. Com a Pedagogia, jamais poderia ser diferente – é na 

Europa, naqueles séculos citados, a partir do Cartesianismo, do Iluminismo e 

                                                      
44 O Direito Positivo é posto pelo Estado; o Natural, pressuposto, é superior ao 
Estado. 
O Direito Positivo é válido por determinado tempo (tem vigência temporal) e base 
territorial. O Natural possui validade universal e imutável (é válido em todos os 
tempos). 
O Direito Positivo tem como fundamento a estabilidade e a ordem da sociedade. O 
Natural se liga a princípios fundamentais, de ordem abstrata; corresponde à idéia 
de Justiça. (SOUZA, S. Direito Natural versus Dirieto Positivo. Disponível em: 
http://respirandodireito.blogspot.com.br/2008/03/direito-natural-x-direito-
positivo.html. Disponibilizado em 13 maio 2013. 

 

http://respirandodireito.blogspot.com.br/2008/03/direito-natural-x-direito-positivo.html
http://respirandodireito.blogspot.com.br/2008/03/direito-natural-x-direito-positivo.html
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mais tarde do Positivismo que a caminho do Materialismo, na luta pelo 

Estado Laico, pela ordem da Razão, mesmo conflitando nas teses, homens e 

mulheres calçassem o terreno para que se chegasse a uma concepção como 

a da RS. Já então, os eventos eram sistêmicos. 

 Em sua essência, a RS permite o desenvolvimento de políticas públicas e 

acadêmicas, em favor da Educação Especial. 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DA RS 

 

O ALUNO 

 

a- É forjado sob códigos pedagógicos de modo a tornar-se um sujeito 

orgânico, coadjuvante nos processos de transformações profundas 

na e da sociedade; 

 

b- desenvolve a autoestima e a autoimagem, na exata medida em que 

se percebe enquanto sujeito da História, tendo o bem comum 

enquanto parâmetro a ser seguido; 

 

c- é educado para distinguir entre equidade45 e universalidade46; 

 

d- aprende a lutar contra todas as formas de concentrações e 

centralidades de poder, de riqueza, de informações, ...; 

 

e- é instigado pelo fazer falar, aprendendo a saber lutar e saber 

construir; 

 

                                                      
45 Equidade. Refere-se à divisão não-linear do que quer que seja, com base no 
princípio do que é justo, ou seja: a cada um conforme suas necessidades, 
capacidades, possibilidades, ...  
46 Universalidade. Refere-se à divisão linear do que quer que seja, com base no 
princípio de que todos são iguais perante a Lei, ou seja: a cada um o mesmo tanto, 
independentemente de suas necessidades, capacidades, possibilidades, ... 
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f- deve ir além de meras mudanças para o ser revolucionário que luta 

pelas transformações; 

 

g- valendo-se da suspeição, deve sempre questionar sobre o porquê, 

a favor de que, contra quem e contra o que, aprender e praticar. 

 

 

A ESCOLA 

 

a- Enquanto espaço social é fundamental para a convivência e a troca de 

ideias e experiência; 

 

b- voltada e comprometida com a melhoria do contexto social; nela, o 

individual é irrelevante; 

 

c- almeja as transformações na regras do jogo na sociedade; 

 

d- a reconstrução social demanda que as escolas reconheçam e 

respondam ao seu papel, como ponte entre o que é e o que deve ser, 

entre o real e o ideal na e da sociedade; 

 

e- encaminha-se tanto por meio da inter quanto da pluridisciplinaridade; 

 

f- as dimensões cognitivas e metodológicas devem estar 

comprometidas, fortemente, com a dimensão atitudinal do estudante: 

para ela, o o que e o como da Educação, devem servir para responder 

ao por quê? para quê? a favor de quê? contra o quê? por que fazer? ... 

na sociedade; 

 

g- vê como interdependentes o desenvolvimento individual e a qualidade 

de vida na sociedade; 

 

h- os conteúdos enfocam fortemente o presente, representado por 

situações vivenciadas pelo estudante, sua comunidade e o mundo, 
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dentro de um desenvolvimento de processos que localizam o homem 

enquanto ser histórico; 

i- pode valer-se, para seu atingimento de intenções, dos seguintes 

mecanismos pedagógicos: Propostas do Método Natural; Teias de 

Aprendizagem; Pedagogia Libertadora; Centros Estudantis; Núcleos 

de Estudos Avançados; Cooperativas; ... 

 

 

 

O PROFESSOR 

 

a- Compreende-se como agente de transformações profundas na e da 

sociedade: 

 

b- enquanto educador, é paralela e exemplarmente militante pelas 

causas sociais em que se encontra inserido; 

 

c- não cultua sua área de expertise, colocando-a à disposição da 

formação de formadores de novas militâncias que irão se 

preocupar com o bem comum; 

 

d- atua com base na Mente Janusiana, pois entende que a dinâmica 

histórica exige decodificar o passado para se poder projetar o 

futuro, agindo-se no presente; 

 

e- interage pluridisciplinarmente com seus pares, tendo em vista 

projetos de domínio conexo. 
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A AVALIAÇÃO 

 

a- A Avaliação de Processo se dá permanentemente em função dos 

objetivos e metas de transformações sociais; 

 

b- a avaliação do estudante se dá com base na observação do 

desenvolvimento de seu poder de tomada de decisão, na medida em 

que se apossa de conhecimentos e habilidades. 

 

c- os conteúdos, as habilidades e as atitudes do educando são 

observados evolutivamente em razão do avanço social que denotem; 

 

d- a suspeição, a criticidade, a leiturização47, capacidade dialógica, 

iniciativa, autoestima, construção positiva da autoimagem, são 

fundamentais para dizer do sujeito educado. 

 

 

RS HOJE 

 

             No Brasil, desde a década de 195048, a grande referência em RS é 

Paulo Freire (1921-1997), cujos princípios e métodos viriam a se expandir 

não apenas em programas e lutas de Movimentos Sociais locais, mas 

também no exterior. Assim, Itália, Finlândia, Alemanha, Espanha, Israel, 

Estados Unidos, Japão, África do Sul, são exemplos de locais que buscando 

nos fundamentos e na praxe difundida pelo Instituto Paulo Freire, almejam 

solução educacional para seus excluídos, refugiados, moradores de rua, 

imigrantes. Moacir Gadotti (1941-) é considerado, pelo trabalho congruente 

em relação a Freire, seu herdeiro intelectual, e o antropólogo Carlos 

Rodrigues Brandão (1940-), reconhecido difusor da Educação Popular em 

projetos nos sertões de Minas Gerais. 

                                                      
47 Termo proposto por Jean Foucambert, fazendo referência à capacidade de, indo 
além da alfabetização, o estudante ser capaz de ler nas entrelinhas, o que o autor 
deveria ter dito e não disse,  
48 As Cartilhas do Agreste - entendo como sendo o marco precursor do que viria a 
ser conhecida como a Pedagogia Paulo Freire. 
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             No território nacional, o exemplo mais significativo é localizado junto ao 

Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra/MST, cuja Escola 

Itinerante49 dá, em boa medida, um poderoso testemunho vivo do quanto a 

Educação pode ser eficiente, eficaz e de qualidade, apesar das impensadas 

dificuldades que gestores, educadores e estudantes enfrentam nos 

acampamentos e vilas onde (sobre)vivem. A itinerância da escola, na 

verdade, coloca de modo definitivo a questão: por que nos sistemas 

regulares do ensino no Brasil, infinitamente mais caros e aparelhados, a 

qualidade deixa tanto a desejar? 

         Em Cuba, cujo reconhecimento sobre a qualidade nas áreas da Saúde 

e da Educação se dá mesmo por organizações e governos contrários ao 

regime, segundo López50, contemporaneamente os objetivos principais da 

Educação se voltam para formar as novas gerações e todo o povo na 

concepção científica do mundo; desenvolver em toda sua plenitude as 

capacidades intelectuais, físicas e espirituais; fomentar elevados sentimentos 

e gostos estéticos; e converter os princípios ideológicos, políticos e morais 

comunistas em convicções pessoais e hábitos de conduta diária, com a 

participação da escola, da família e de toda a sociedade. 

            Quanto à RS no México, cito as contribuições de Pedro Carrano51, 

jornalista que, a partir de vivências in loco, contribui com informações sobre a 

complexidade da resistência promovida pelas Juntas de Bom Governo52 na 

região de Chiapas, em que Escolas Autônomas, em cada Caracol53, 

constituem sua metodologia a partir dos saberes ancestrais. 

 

                                                      
49 Recomendo a leitura de: CAMINI, I. Escola Itinerante: na fronteira de uma nova 
escola. São Paulo: Expressão Popular, 2009. 
50 LÓPEZ, M. Q. A educação em Cuba: seus fundamentos e desafios. Disponível 
em:http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S010340142011000200006&script=sci_artte
xt . Disponibilizado em: 16 maio 2013. 
51 CARRANO, P. Chiapas e a outra campanha. Curitiba: Consulta Popular, 2013. 
52 “Órgãos populares de consulta e administração, criados para mediar a relação dos 
municípios autônomos e coordenar a prestação de serviços (educação, saúde, 
produção, etc.). São compostas por representantes dos municípios autônomos”. 
(CARRANO, op. cit.) 
53 Caracol. Local e que as pessoas informam e se informam sobre os movimentos de 
luta zapatistas, onde a voz entra, mas também sai. 
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A proximidade entre palavra e prática é uma das coisas que continua 
dando aos zapatistas crédito com a sociedade civil, onze anos depois 
de um levante em armas de cerca de dez dias de duração. Desde 
então, os zapatistas tornaram a política um código de acesso fácil, 
não um tratado de especialistas; o fazer político como algo ligado ao 
cotidiano, um lugar para o encontro e a palavra. (CARRANO, op. cit) 

 

Para o curriculum com base em RS, a formação do democrata 

pressupõe aquele que luta pelas inserções, tomadas de decisão para 

intervenções no mundo - e não apenas adequações ou adequações -, não 

aceita justificativas para o conformar-se ao “mas, sempre foi assim” da 

realidade, pois realidade existe para ser alterada, otimizada para as 

superações. Posturas rebeldes e críticas frente ao mundo. Segundo Paulo 

Freire, o sujeito que busca ser mais, em humanização crescente, sendo 

então uma idealização de escola favorável às exigências e necessidades da 

Educação Especial. 

 

 
 

CURRICULUM PARA A PERSPECTIVA SISTÊMICA/PS.  

(REDES: TUDO ESTÁ LIGADO A TUDO) 

 
A ciência nunca teria sido ciência se não tivesse sido transdisciplinar 

 
Edgar Morin. 

 
 
PROLEGÔMENO 
 

Essa concepção de curriculum não foi abordada por Eisner e Vallance, 

na obra de 1974, anteriormente citada e como já destaquei no início deste 

capítulo. Trata-se de uma formulação por mim assumida, tendo em vista as 

transformações ocorridas no mundo nas últimas décadas. 

Entendo que os primeiros ‘sintomas’ de que os sonhos cartesianos, 

iluministas e positivistas não estavam dando certo, principalmente do ponto 

de vista dos valores universais, quando nos estertores do século XIX, o 

monetarismo, o imperialismo colonialista europeu e a xenofobia passam a 

representar uma imensa contradição justamente no campo dos Direitos 

Humanos que era a marca referencial da pensamento racionalista. 
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Talvez, do ponto de vista pedagógico, Rudolf Steiner (1861-1925), 

filósofo, educador, artista e esoterista, possa ser visto como um precursor da 

PS na Era Moderna. Fundador da Antroposofia54, da Pedagogia Waldorf55, da 

Agricultura Biodinâmica, da Medicina Antroposófica e da Euritimia, esta 

última criada em conjunto com a colaboração de sua esposa, Marie Steiner-

von Sivers (1867-1948). Seus interesses eram variados: além do ocultismo, 

se interessou por agricultura, arquitetura, arte, drama, literatura, matemática, 

medicina, filosofia, ciência e religião.  

Também no início do séc. XX, em um tempo pressionado entre as 

barbáries da I Guerra Mundial e do Nacional-Socialismo ascendente, o 

educador, filósofo, teólogo e pastor Fritz Jahr (1895- 1953) publica, em 1927, 

a obra Bioética - uma panorâmica sobre a relação ética do homem com os 

animais e as plantas. Influenciado pelos pensamentos taoista, franciscano, a 

filosofia de Albert Schweitzer (1875-1965) e os preceitos da Psicologia 

Fisiológica de Wilhelm Wundt (1832-1920), segundo a qual humanos, 

animais e plantas experimentam as mesmas reações em função da 

necessidade de sobrevivência (SASS, 2011)56, Jahr pode ser visto como um 

precursor da visão sistêmica, onde tudo está ligado a tudo. 

Lembrando a síndrome do eterno retorno, mais uma vez a humanidade se 

encontra revisitando antigos preceitos que, de diferentes modos e conforme 

vários autores, procura o melhor modo de viver e educar as gerações frente 

aos desafios que compõem o estar vivo, frente às frustrações das utopias e 

                                                      
54 Antroposofia (sabedoria humana). Segundo Steiner, é a "ciência espiritual", uma 
filosofia e uma prática que apresenta como um caminho para se trilhar em busca da 
verdade que preenche o abismo historicamente criado desde a Escolástica entre fé 
e ciência. Na visão de Steiner, a realidade é essencialmente espiritual; ele queria 
treinar as pessoas para superar o mundo material e entender o mundo espiritual 
através do eu espiritual, de nível superior.  
55 Introduzida por Rudolf Steiner em 1919, embasa-se na concepção de 
desenvolvimento do ser humano, que leva em conta as diferentes características 
das crianças e jovens, segundo sua idade aproximada. Um mesmo assunto é 
abordado várias vezes durante o ciclo escolar, mas nunca da mesma maneira, e 
sempre respeitando a capacidade de compreensão da criança. Para atingir a 
formação pedagogia, atua no desenvolvimento físico, anímico e espiritual do aluno, 
incentivando o querer (agir) por meio da atividade corpórea das crianças em quase 
todas as aulas; o sentir estimulado pelas Artes;  o pensar,  cultivado paulatinamente, 
desde a imaginação incentivada por meio de contos, lendas e mitos – no início da 
escolaridade –, até o pensar abstrato rigorosamente científico na adolescência. 
56 Sass, H. M. (2007). Fritz Jahr's 1927 concept of bioethics. Kennedy Inst Ethics J, 
17(4), Dec, 279-295. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1861#Nascimentos
http://pt.wikipedia.org/wiki/1925#Falecimentos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Antroposofia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pedagogia_Waldorf
http://pt.wikipedia.org/wiki/Agricultura_biodin%C3%A2mica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Medicina_antropos%C3%B3fica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Euritimia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Marie_Steiner-von_Sivers
http://pt.wikipedia.org/wiki/Marie_Steiner-von_Sivers
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ocultismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arquitetura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Drama
http://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rigor_cient%C3%ADfico
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ucronias anteriores. Daí que entendo estarmos diante de uma nova 

concepção de curriculum que, na década de 1970, não foi, por diferentes 

motivos, percebida/citada por Einsner e Vallance, mas que já estavam 

presentes em diversas sociedades.   

 

 

CARACTERÍSTICAS DA PS 

 

O ALUNO 

 

a- É considerado um ser integral (corpo-mente-espírito) que está 

inserido em bioecossistemas sociais e naturais dos quais recebe 

influências e sobre os quais também interfere; 

 

b- embora dotado de uma ontogênese57 e sujeito a uma filogênese58, 

é considerado enquanto único em sua individualidade, devendo ser 

assim respeitado; 

 

c- consideradas suas etapas evolutivas, pode ser iniciado em 

quaisquer saberes e habilidades, independentemente de 

hierarquias estabelecidas pelos planejamentos escolares; 

 

d- sempre poderá ser considerado capaz de aprender e exercer 

atividades, desde que respeitados seus limites enquanto pessoa; 

 

e- é educado para compreender a ilusão das “verdades”, para lidar 

com a complexidade e a imprevisibilidade diante da Vida; 

 

f- é entendido como sujeito de sua própria história e corresponsável 

pela história de todos os outros, na obviedade de que é impossível 

ser feliz sozinho. 

 

                                                      
57 Ontogenia: refere-se à herança genética do indivíduo. 
58 Filogenia: diz respeito à herança evolutiva dentro da espécie. 
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A ESCOLA 

 

a- As disciplinas clássicas são exploradas, porém, uma deve servir de 

mapa da outra, o que a faz exigente da transdisciplinaridade; 

 

b- o Pensamento Sistêmico e a Metáfora de Redes constituem-se em 

seus parâmetros para pensar o planejamento do processo ensino-

aprendizagem; 

 

c- os conteúdos tradicionais são preteridos em favor da aprendizagem 

do que é relevante para outra forma de se viver na Terra, 

concebendo uma Noosfera e aceitando que nos encontramos na 

pré-história de nossa utilização do espírito/cérebro; 

 

d- não crê em nenhuma necessidade de hierarquia dos conteúdos, 

pois admite que quando se concebe o planejamento educacional 

em rede, pode-se entrar por qualquer ponto (ou nó); 

 

e- enquanto instituição - que pode existir apenas virtualmente - é 

somente um local de referência, pois a aprendizagem se dá por 

meio de redes (de relações pessoais, de base tecnológica, de 

projetos, de organizações,...); 

 

f- não é o local para a busca de dados ou informações (o que se 

obtém nas redes do mundo), mas sim um espaço para se 

suspeitar, desconstruir, reconstruir, ... dados e informações; 

 

g- nela ensina-se e aprende-se sobre a compreensão, o fim das 

certezas e sobre os erros e ilusões do conhecimento humano. 
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O PROFESSOR 

 

a- Protagoniza o papel do facilitador que nas relações professor-aluno 

pressupõe ensino-aprendizagem recíprocos, com base em relações 

sujeito-sujeito; 

 

b- entende que as relações entre sociedade e natureza são tão 

importantes quanto as relações humanas; 

 

c- pratica e ensina que é preciso aprender sobre a nossa identidade 

terrena permanentemente, em busca de uma Ética da Vida; 

 

d- sabe trabalhar com a heterogeneidade, pois aceita que a 

diversidade é uma das grandes características da Natureza; 

 

e- atua com base na transdisciplinaridade e se propõe à 

pluridisciplinaridade. 

 

 

A AVALIAÇÃO 

 

a- As Avaliações de Processo e da Aprendizagem se dão 

permanentemente, pressupondo o feedback sempre que 

necessário; 

 

b-  a avaliação discente se dá com base em indícios de 

transformações (de valores, comportamento, modo de vida, no 

processo da relações, ...); 

 

c- cada um é avaliado em relação a si mesmo, sem processos 

comparativos entre os alunos; 
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d- tem como parâmetro a harmonia, a Educação para a Paz, em prol 

da coexistência entre os humanos e, desses, com os demais seres 

viventes, os meios e os ambientes. 

 

 

PS HOJE  

 

A rigor, em cada discurso e/ou ação em busca da Educação para a Paz, da 

Ecoeconomia59, do Desenvolvimento Sustentável em síntese, a PS é 

perceptível enquanto concepção de curriculum, quando se focaliza a questão 

da Educação. Assim, são inúmeros os autores e as escolas de pensamento 

que hoje se voltam para busca da compreensão do todo, para a visão 

holística sobre o fenômeno humano. 

 

Mais uma vez não procurando ser exaustivo, considero como sendo os 

norteadores da discussão contemporânea da PS, no mundo e no Brasil, as 

seguintes referências, aos que se proponham a estudos e aprofundamentos: 

 
 

MENTOR ÉPOCA Teorias/praxes 

Albert Einstein 1879-1955 Teoria da Relatividade 

Pierre Teilhard de Chardin  1881-1951 Noogênese  

David Bohr 1885-1962 Princípio da Complementaridade 

Ludwig von Bertalanffy  1901-1972 Teoria Geral de Sistemas 

Mário Schenberg  1914-1990 Mecânica Quântica 

Ilya Prigogine 1917-2003 Princípio da Incerteza 

Urie Bronfenbrenner 1917-2005 Teoria Bioecológica  

Edgar Morin 1921- Pensamento Complexo 

Yi-Fu Tuan 1930- Topofilia 

Fritjof Capra 1939- Pensamento Sistêmico 

Nilson José Machado  Metáfora de Redes e Educação 

Pierra Levy 1956-  Cibercultura 
 
QUADRO nº 7- FUNDAMENTOS DE PS 

 
 

                                                      
59 Diz respeito à busca do equilíbrio entre a Economia e a Ecologia, entre os limites 
do bem estar social e a preservação dos meios e ambientes naturais, enquanto 
parâmetros de efetiva sustentabilidade no planeta. 
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Acrescento ainda, enquanto possibilidade da PS, a Pedagogia da Alternância 

que, na Educação do Campo, em certa medida corresponde às 

características daquela concepção de curriculum e que tem como referências 

Pierre-Joseph Granereau (1885-1987), Humberto Pietrogrande (1930-) e 

Jean-Claude Gimonet, criador dos Centros de Formação por Alternância do 

Brasil. 

Em relação à Educação Especial, entendo que também esta seja uma 

perspectiva de ensino-aprendizagem plenamente viável ao atendimento 

discente. 
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Epílogo 

 

Aos estudantes, pais e Sistemas de Ensino/Políticas Públicas, restam 

as tomadas de decisão, pois o conhecimento lhes está à disposição. 

Entendo que, frente à diversidade inerente à natureza humana, para 

que a eterna busca da Democracia permaneça enquanto utopia e ucronia, a 

sabedoria sempre estará em saber conviver com a heterogeneidade, tendo-

se a Ética enquanto parâmetro e os Direitos Humanos como invariantes. 

A falsa biologia leva ao fascismo; a falsa sociologia, aos regimes 

totalitários homogeneizantes. E ambos, todo o tempo, tendo a ambição de 

serem “científicos”. 

A Educação Especial é, precipuamente, a arte da convivência isenta 

de padrões, de nivelamentos modelares. Exatamente por isso, é ... especial. 

Diante do exposto, alerto que as tentativas de miscigenação entre as 

seis concepções de curriculum tendem a resultar em anátemas, pois são 

conflitantes entre si, como muito bem perceberam Eisner e Vallance. E o 

conflito é parte do latifúndio do Ser Humano. 

Na resultante do bom convívio entre os diferentes, é que se encontra a 

Paz.  

 
      Gastão Octavio F. da Luz 
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CEGUEIRA SOB A VISÃO MÉDICA 

  

Dra. Luciane Moreira60 

 

A visão é responsável por 80% do que recebemos do mundo exterior. 

Influencia o desenvolvimento das aptidões intelectuais e psicomotoras e 

interfere na vida escolar e profissional do indivíduo. 

O desenvolvimento anatômico do olho se inicia na vida embrionária e 

continua até depois do nascimento. Entretanto, o desenvolvimento funcional 

da visão acontece após o nascimento, através de estímulos luminosos e 

visuais.  

O recém-nato apresenta apenas uma visão periférica sem muitos 

detalhes, pois a mácula, área responsável pela visão central de detalhes, 

ainda não está totalmente desenvolvida. A criança começa a fixar o objeto 

em torno do 3.º mês de idade. Com 2 anos, a visão central estará 

completamente formada, mas apenas com 5 anos a criança estará com a 

visão igual à do adulto, com percepção de profundidade. 

O estímulo visual é responsável por todo o processo de 

desenvolvimento da capacidade visual da criança – que ocorre até 

aproximadamente os 5 anos de idade. A falta dele pode provocar sérios 

danos, tanto à visão monocular (visão de um olho de cada vez) quanto à 

visão binocular (visão dos dois olhos juntos), o que chamamos de ambliopia. 

Ambliopia é a diminuição da acuidade visual (monocular ou binocular), 

causada por qualquer forma de privação visual ou supressão visual por falta 

de binocularidade, sem que exista necessariamente anormalidade estrutural 

das vias ópticas, defeito óptico ou físico do olho. Daí a importância de se 

desenvolver a visão ainda quando criança, tratando precocemente a causa 

da ambliopia e iniciando oclusão (NE: tapamento) do olho normal para 

estimular o olho com problemas. O desenvolvimento da visão se faz por 

                                                      
60 Professora titular de clinica cirúrgica – oftalmologia, no curso de medicina da 
Universidade Positivo; Professora adjunta de oftalmologia da Universidade Federal 
do Paraná; Doutorado em oftalmologia na Universidade de São Paulo - Escola 
Paulista de Medicina. E-mail para contato: moreira_luciane @hotmail.com  

 
 

http://hotmail.com/
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estímulo da visão central, de detalhes, visão periférica, de movimentos e 

visão tridimensional. 

A visão normal ou funcional é a capacidade de uma pessoa enxergar 

com precisão, sem precisar de auxílio para desempenho de suas funções 

básicas. A Organização Mundial da Saúde (OMS) denomina visão subnormal 

a das pessoas em que a baixa visão influencia e limita sua qualidade de vida. 

  

 

FISIOLOGIA OCULAR 

  

A função do olho é captar a luz do meio ambiente e convertê-la em 

impulsos nervosos enviando-os ao cérebro para sua interpretação. 

Para explicar como enxergamos, podemos fazer uma analogia entre o 

olho e uma máquina fotográfica. Onde: 

1. A córnea, camada mais externa do olho, faz o papel da objetiva da 

máquina, fazendo a refração. 

2. A íris faz o controle da iluminação, que é realizada pelo diafragma 

da máquina fotográfica. 

3. O cristalino é responsável pelo foco de objetos longe e perto 

4. A retina capta a imagem, como se fosse o cartão de memória da 

maquina fotográfica. 

A função do olho é focar as imagens do infinito e de perto na mácula, o 

local da retina onde se tem o melhor foco. O olho é um aparelho óptico 

complexo e funciona como lente convergente, possuindo índice de refração e 

curvatura específicos para focalizar as imagens e raios luminosos na retina. 

Os meios oculares por onde a luz atravessa até ser captada são 

transparentes até chegar à retina. 

Os meios transparentes são: córnea, humor aquoso, cristalino, vítreo e 

retina sensorial. 

A última camada da retina é o epitélio pigmentar, que não é 

transparente, e juntamente com a coroide é um dos responsáveis pela 

formação de uma câmara escura que absorve os raios dispersos para obter 

uma imagem mais nítida a ser capturada pelos fotorreceptores. 

Especificando cada estrutura ocular, iniciamos pela lágrima. 
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A lágrima deixa a superfície ocular homogênea e ajuda na refração. 

Quando está alterada em quantidade ou em sua composição, pode causar 

sintomas como borramento visual, ardência e olho vermelho característicos 

de olho seco. 

A córnea é transparente, tem organização estrutural específica e 

formato regular para que ocorra a refração. Ela é responsável por 2/3 da 

refração total do olho. 

O cristalino é uma lente convexa e sua função mais importante é a 

acomodação. Mecanismo em que o olho aumenta seu poder de refração para 

focar na retina as imagens próximas da pessoa. A acomodação se dá por 

três ações: pelo aumento da curvatura anteroposterior do cristalino, pela 

miose e pela convergência. 

O humor aquoso e o humor vítreo são meios refringentes. Eles têm 

índice de refração 1,40 e 1,38, respectivamente, e ajudam na refração. 

A região mais interna da retina é neurossensorial. É transparente e 

possui a camada de cones e bastonetes responsáveis pela captação da 

imagem e neurônios de condução, as células bipolares e ganglionares. Os 

axônios das células ganglionares são bastante alongados e vão formar o 

nervo óptico. Ainda nesse local existem outros neurônios, que são de 

associação e células de sustentação. A camada mais externa da retina 

constitui o epitélio pigmentar, que forma a câmara escura, ajudado pela úvea, 

local onde existe grande quantidade de vasos de vários calibres. 

A retina possui duas regiões anatômicas distintas. A retina central, 

onde se localiza a mácula, responsável pela visão de detalhes e cores, e a 

retina periférica responsável pelo campo visual. Além de estarem 

relacionadas diretamente à adaptação claro-escuro.  

Na retina central existe grande quantidade de cones. Eles podem ser 

vermelho, verde e azul e precisam de claridade para sua função total. São 

responsáveis pela visão fotópica (visão diurna – no claro) e também pelo 

senso cromático. Os cones possuem pigmentos fotossensíveis específicos 

(eritrolabe, clorolabe e cianolabe) que permitem captar todo espectro de luz 

visível ao ser humano. 

A retina periférica possui mais bastonetes. Eles veem em preto e 

branco e tons de cinza. São importantes na informação sobre o brilho e 
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sombra das imagens e não necessitam de tanta iluminação quanto os cones 

para funcionarem. São responsáveis pela visão escotópica (visão noturna – 

no escuro). 

A adaptação claro-escuro é a capacidade de o olho se ajustar a 

mudanças nos níveis de iluminação. Regula a pupila em midríase (dilatada), 

deixando a retina receber mais luz, ou miose (contraída), diminuindo a 

exposição da retina à luz. Além disso, existem mudanças fotoquímicas 

importantes nos cones e bastonetes dependendo da quantidade de luz que 

atingem a retina.  

Quando o estímulo luminoso chega às células fotorreceptoras, ocorre 

um efeito bioquímico com redução do pigmento que existe na estrutura 

dessas células e que libera energia captando a imagem que vai ser 

transmitida para outros neurônios da retina, e destes para o córtex cerebral, 

através do nervo óptico e vias ópticas. 

Mesmo uma retina contendo, aproximadamente, 126 milhões de 

fotorreceptores, o nervo óptico possui aproximadamente um milhão de fibras. 

A informação recebida pelos receptores é selecionada e agrupada, durante o 

seu trajeto, pelas células da própria retina. Essas células codificam e 

integram a informação fornecida pelos fotorreceptores, encaminhando-as ao 

córtex cerebral. Portanto, a retina é uma estrutura receptor-integradora. 

A imagem é transmitida pelas vias ópticas ate o córtex para 

reconhecimento e entendimento. A transmissão dos estímulos da retina nasal 

de um olho atravessa o quiasma óptico e vai se juntar ao estímulo da retina 

temporal do outro olho. Esses estímulos vão até a área 17 de Brodmann e 

adjacentes do mesmo lado do cérebro, no lobo occipital – centro da visão.  
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Os dois olhos trabalham em conjunto. Existe uma correspondência 

retiniana entre eles para ocorrer visão binocular. Para isso, há necessidade 

que a visão macular seja simultânea, fazendo fusão de imagem e 

esterioscopia. A esterioscopia é o mecanismo sensorial de que um objeto 

seja percebido único apesar dele provocar dois estímulos um em cada olho 

para construir percepção de profundidade.  

Os olhos se movimentam coordenadamente e de forma simultânea 

para garantir a convergência dos eixos visuais sobre o objeto fixado. Dessa 

maneira, o alinhamento visual muda de fixação de um ponto distante para um 

ponto mais perto. Então, a convergência é a capacidade de os dois olhos se 

moverem coordenadamente para focar o objeto como único. A distância 

mínima de foco é de aproximadamente 10 cm. 

  

  

ABORDAGEM CLÍNICA 

  

A avaliação da função visual é realizada por vários exames. Acuidade 

visual, campo visual, sensibilidade ao contraste, visão de cores e adaptação 

ao escuro. 

Para verificar a visão periférica, utiliza-se um exame chamado campo 

visual. De acordo com a classificação internacional da funcionalidade – CIF, 

2003, corresponde a toda área que pode ser vista com a fixação do olhar. 
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Revela a habilidade de perceber simultaneamente informações de varias 

partes do ambiente. Os locais não visualizados se chamam escotomas e 

podem ser totais ou parciais dependendo da intensidade da iluminação. A 

visão periférica é importante na orientação espacial e quando comprometida 

dificulta a locomoção, reflexos de proteção e visão noturna. Já a perda do 

campo central dificulta a leitura e a visão de detalhes. O conhecimento do 

campo visual para as pessoas de baixa visão ajuda na escolha dos auxílios 

óticos a serem utilizados. Cerca de 83% dos pacientes com visão subnormal 

possuem escotoma central ou paracentral; 40% deles, escotoma no campo 

periférico superior; e 34%, no campo à sua direita. 

A escolha da técnica para analisar o campo visual depende da idade e 

colaboração do paciente. A técnica mais simples é o campo de confrontação 

utilizado na maioria das vezes para crianças. Nos adultos, o teste mais usado 

é a perimetria computadorizada e a de Goldmann, nos quais se pode 

determinar o defeito campimétrico com mais detalhes e segurança. Além dos 

mencionados, existem as cartas de Amsler, que avaliam os 10º centrais e se 

recomendam para doenças maculares e sintomas de metamorfopsia 

(distorção da imagem). Para observar os 30º centrais, existe a tela plana ou 

tela de Bjerrum e a perimetria de Fletcher. 

A avaliação da sensibilidade ao contraste revela perdas visuais não 

detectáveis pela acuidade visual. É a função visual relacionada à separação 

da figura do fundo, utilizando-se uma quantidade mínima de iluminação 

necessária (CIF, 2003). A baixa resposta ao contraste dificulta a visão em 

locais com menos iluminação. Os pacientes com visão subnormal têm maior 

dificuldade de se adaptar aos auxílios ópticos, pois existe uma resposta 

desfavorável à magnificação. 

Não há um teste padronizado para medida da sensibilidade ao 

contraste, entretanto, todos usam escalas de cinza com diferentes 

frequências espaciais. 

A visão de cores (CIF, 2003) é a função visual relacionada com a 

diferenciação e combinação de cores. O exame de visão de cores é feito 

através de métodos subjetivos de discriminação, comparação e igualação e o 

diagnóstico de certeza deve ser feito com a combinação de vários testes. O 

teste pseudoisocromático de Ishihara é o mais usado e serve principalmente 
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para identificar discromatopsias no eixo verde/vermelho das alterações 

congênitas. Possui sensibilidade e especificidade de aproximadamente 95%. 

Contudo, pacientes com baixa visão não conseguem fazer esse método 

devido ao tamanho dos círculos. Os testes de cores pelo Panel D15 e D28 de 

Roth são os mais indicados, além de ser também mais indicados nas 

discromatopsias adquiridas.  

A análise da adaptação claro-escuro é muito mais difícil. Pode-se 

observar a resposta do reflexo fotomotor e respostas de potenciais 

eletrofisiológicos. O registro dos potenciais elétricos da retina em resposta à 

estimulação luminosa é chamado de eletrorretinograma (ERG).   um exame 

eletrofisiológico não invasivo, amplamente utilizado no diagnóstico e 

acompanhamento de doenças da retina, tais como: cegueira noturna, 

retinose pigmentar, disfunções de cones e bastonetes e toxicidade ocular, 

entre outras. 

A visão central (macular) é medida pelo exame de acuidade visual. 

Geralmente, refere-se acuidade visual (AV) como a função visual que 

exprime a capacidade de reconhecer detalhes. É a medida do tamanho da 

menor resolução espacial possível que é representada por um valor 

numérico.  

A forma mais usada de expressar a AV é a fração, em que o 

numerador representa a distância usada no teste e o denominador é o 

tamanho da letra identificada corretamente. Quanto menor for o 

denominador, melhor a acuidade visual do paciente. Para a medida da 

acuidade visual de longe, a tabela mais utilizada é a de Snellen – composta 

de uma série progressiva de fileiras menores de letras aleatórias à distância 

de seis metros do examinando. Para a medida da acuidade visual de perto, a 

mais utilizada é a Tabela de Jaeger – composta de frases ou números para 

ordem crescente de perda visual à distância de 35 cm dos olhos. Existem 

varias outras tabelas. Dentre elas, destacamos o teste ETDRS, método muito 

usado para avaliação de portadores de baixa visão.  

Além da avaliação anatômica e funcional dos olhos separadamente, 

há a necessidade de avaliação do trabalho em conjunto dos dois olhos. A 

binocularidade avaliada por exame ortóptico (exame que analisa o 

alinhamento ocular) realizado no sinoptóforo e exames que medem a 
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esteriopsia em um aspecto tridimensional verdadeiro pelas placas de Frisby 

ou sob o aspecto bidimensional dissociado como, por exemplo, o teste de 

Titmus, são os recomendados. 

  

 

FUNDAMENTOS DA BAIXA VISÃO  

 

A deficiência visual é consequência da perda da visão causada por 

uma doença ocular ou outro fator onde ocorra uma alteração da função 

visual. A deficiência visual, que abrange tanto a cegueira como a baixa visão 

ou visão subnormal, atinge um grande número de pessoas, apesar dos 

avanços nos últimos anos em relação a diagnósticos e tratamentos das 

doenças oculares. 

A delimitação do grupamento de deficientes visuais, subdivididos em 

cegos e aqueles com baixa visão, se dá por duas escalas oftalmológicas: 

acuidade visual, aquilo que se enxerga a determinada distância, e campo 

visual, a amplitude da área alcançada pela visão. 

Em 1966, a Organização Mundial da Saúde (OMS) registrou 66 

diferentes definições de cegueira, utilizadas para fins estatísticos em diversos 

países. Para simplificar o assunto, um grupo de estudos sobre a Prevenção 

da Cegueira da OMS, em 1972, propôs normas para a definição de cegueira 

e para uniformizar as anotações dos valores de acuidade visual e campo 

visual com finalidades estatísticas.  

Dessa forma, a OMS definiu baixa visão e cegueira sob dois aspectos: 

valores quantitativos e valores qualitativos, baseados na capacidade 

funcional de o indivíduo utilizar a sua visão. 

Baixa visão se refere a pessoas com acuidade visual entre 20/60 e 

20/400 no melhor olho, com a melhor correção óptica, ou quando os campos 

visuais estiverem inferiores a 20 graus de diâmetro, porém, a visão é 

suficiente para executar ou planejar uma tarefa. Exemplo das pessoas que 

não conseguem andar sozinhas por não verem os obstáculos periféricos. 

Cegueira tem como definição acuidade visual no melhor olho com a 

melhor correção óptica inferior a 20/400 ou campo visual menor que 10 graus 

no melhor olho com a melhor correção óptica. Dessa forma, o termo cegueira 
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não é absoluto, pois reúne indivíduos com vários graus de visão residual. Ela 

não significa, necessariamente, total incapacidade para ver, mas, um prejuízo 

dessa aptidão em níveis incapacitantes para o exercício de tarefas rotineiras. 

Essa definição inclui tanto a cegueira parcial dita legal como a cegueira total 

– amaurose, em que a visão é nula. 

A deficiência visual é definida, para efeitos legais, de acordo com a 

classificação internacional de doenças (CID-10). Define-se como baixa visão 

ou visão subnormal quando o indivíduo apresenta acuidade visual corrigida 

no melhor olho pior que 0,3, e maior ou igual a 0,05 ou campo visual menor 

que 20 graus no melhor olho com a melhor correção óptica (graus 1 e 2 de 

comprometimento visual). Da mesma forma, a cegueira é definida na CID-10 

quando a acuidade visual corrigida no melhor olho for menor que 0,05 (graus 

3, 4 e 5) ou o indivíduo apresentar campo visual menor que 10 graus no 

melhor olho com a melhor correção óptica, sendo categorizado quanto ao 

comprometimento visual em grau 3 se campo visual  entre 5 a 10 graus do 

ponto central de fixação, e grau 4 se campo até 5 graus do ponto central de 

fixação, mesmo que a acuidade visual central esteja afetada. 

Pela Classificação Internacional de Doenças (CID 10), que é o código 

adotado pelas perícias médicas para classificar o nível de cegueira, temos: 

CID 10 – H54.0 Cegueira de ambos os olhos, classe 3, 4 e 5  

CID 10 – H54.1 Cegueira em um olho (classe 3, 4 e 5) e visão 

subnormal em outro (classes 1 e 2) 

CID 10 – H54.2 Visão subnormal de ambos os olhos (classes 1 e 2) 

CID 10 – H54.3 Perda não qualificada da visão em ambos os olhos 

CID 10 – H54.4 Cegueira em um olho  (classe 3, 4 e 5) e visão normal 

no outro. 

CID 10 – H54.5 Visão subnormal em um olho (classes 1 e 2) e visão 

normal no outro. 

CID 10 – H54.6 Perda não qualificada da visão em um olho 

CID 10 – H54.7 Perda não especificada da visão 

Essa classificação se baseia na classe de comprometimento visual a 

seguir. 

Classe 1 – Acuidade visual entre 20/70 (0,3) e 20/200 (0,1) 

Classe 2 – Acuidade visual entre 20/200 (0,1) e 20/400 (0,05) 
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Classe 3 – Acuidade visual entre 20/400 (0,05) e 20/1250 (conta dedos 

a 1 metro) 

Classe 4 – Acuidade visual entre 20/1250 (conta dedos a 1 metro) e 

percepção de movimentos da mão 

Classe 5 – Somente percepção de Luz 

 

Obs.: Esses níveis de acuidade visual são medidos pelo oftalmologista 

no exame de refração e significam a visão medida com o uso dos óculos. 

Ainda que o conceito teórico seja relacionado a uma simples aplicação 

pratica de um teste de acuidade visual, a baixa visão causa um grande 

impacto e traz consequências na qualidade de vida do indivíduo. Uma pessoa 

com a visão para longe reduzida tem grande dificuldade em reconhecer 

pessoas, locomover-se em segurança ou compreender informações que 

dependam da comunicação não verbal. Quando a visão para perto é 

deficiente, a dificuldade maior é a leitura. Entretanto, as dificuldades para 

perto e para longe ocorrem ao mesmo tempo na maioria dos casos e o 

paciente necessita ser ajudado por auxílios ópticos para executar suas 

tarefas diárias.  

A “Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e 

Saúde” (CIF), aprovada em maio de 2001 pela Assembleia Mundial da 

Saúde, refere que pessoas com deficiência visual têm a possibilidade de 

obter benefícios legais, em razão de suas limitações de atividades e da 

participação social no meio ambiente onde vivem. 

 

 

CAUSAS PREVALECENTES DE BAIXA VISÃO  

 

A maioria dos casos de deficiência visual e cegueira pode ser evitada, 

tratadas e/ou curada. Cerca de 90% das pessoas com deficiência visual 

vivem em países de baixa e média renda. 

Os países menos desenvolvidos são responsáveis pela maior parte 

dos casos de deficiência visual. Segundo dados da OMS, a prevalência da 

cegueira no mundo pode variar de 1% na África a 0,2% na Europa ocidental e 

nos Estados Unidos. Quando consideramos baixa visão com a melhor 
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correção possível, sem levar em consideração as ametropias como a miopia, 

hipermetropia e o astigmatismo, a prevalência varia de 3% na África a 1,1% 

na Europa ocidental. Outra característica interessante da cegueira no mundo 

é que as mulheres apresentam uma maior tendência à deficiência visual do 

que os homens. 

Segundo estudo feito pela mesma instituição, em 2002, as principais 

causas de cegueira no mundo são: catarata (47,80%); glaucoma (12,30%); 

degeneração macular relacionada à idade – DMRI (8,70%); opacidade de 

córnea (5,10%); retinopatia diabética (4,80%); cegueira infantil (3,90%); 

tracoma (3,60%); oncocercose (0,80%); outras (13,00%). 

Em 2010, foi publicada uma nova estimativa sobre a deficiência visual 

e cegueira. Foi estimada em 285 milhões de deficientes visuais no mundo e, 

destes, 39 milhões são considerados cegos; 80% das causas poderiam ter 

sido prevenidas. Essa publicação mostrou como as principais causas de 

deficiência visual (baixa visão + cegueira) as ametropias (43%) e a catarata 

(33%).  

Na mesma publicação de 2010, observou-se casuística diferente da 

anterior em relação às principais causas da cegueira. São elas a catarata 

(51%); causa indeterminada (21%); glaucoma (8%); DMRI (5%); opacidades 

corneanas (4%); cegueira infantil (4%); ametropias (3%); tracoma (3%); 

retinopatia diabética (1%). Deve-se salientar que nesses dados não estão 

incluídos a casuística brasileira. 

Algumas características dessas doenças mais prevalecentes serão 

expostas a seguir. 

 

 

CATARATA 

 

Considerada a maior causa de cegueira reversível no mundo. É 

dividida como senil, congênita, traumática e secundária.  

Cerca de 85% das cataratas são senis. A opacificação do cristalino 

ocorre como um fenômeno natural do envelhecimento, após 60 anos de 

idade, sem causa aparente e em ambos os sexos. Pode ser total ou parcial, 

ser monocular ou binocular e os sintomas geralmente são progressivos e se 
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iniciam com a diminuição da visão. Dependendo das atividades socioculturais 

do indivíduo, pode causar mais sintomatologia. Apresenta excelente 

prognóstico visual quando não existem outras doenças associadas, como o 

glaucoma. O tratamento é cirúrgico e consiste na substituição do cristalino 

por uma lente intraocular com o grau correto de refração. 

A catarata congênita é uma das principais causas da cegueira infantil, 

causada por embriopatias, fetopatias e problemas genéticos. As cataratas 

causadas por doenças infectocontagiosas, como, por exemplo, a rubéola, 

podem ser evitadas com um simples exame pré-natal durante a gestação. 

Quando a catarata congênita já está estabelecida, o diagnóstico precoce é 

importantíssimo. É feito pelo "teste do olhinho". Quando o reflexo vermelho 

está alterado, o tratamento cirúrgico associado à correção óptica e 

estimulação visual deve ser imediato para evitar ambliopia de privação. 

  

 

GLAUCOMA 

  

O Glaucoma causa cegueira irreversível pelos danos nervosos. Ainda 

que não seja possível curar o glaucoma, os avanços no diagnóstico e 

terapêutica permitem que a maior parte dos doentes mantenha visão útil ao 

longo da vida. O glaucoma não tratado leva à cegueira, mas, quando 

diagnosticado precocemente, e tratado corretamente de forma continuada, o 

risco diminui imensamente. 

O exame oftalmológico anual é essencial para detecção e tratamento 

precoce, pois raramente apresenta sintomas. O diagnóstico é feito através de 

exames da medida da pressão intraocular, fundo de olho, campo visual e 

gonioscopia. 

Na maioria dos casos, a doença está associada à pressão intraocular 

elevada e pode ser classificada em glaucoma de ângulo aberto, de ângulo 

fechado e da infância. 

O glaucoma primário de ângulo aberto é o mais prevalecente e se 

caracteriza por uma neuropatia óptica progressiva, com alterações do disco 

óptico e campo visual. De etiologia multifatorial, os fatores de risco são a 

pressão intraocular elevada, perfusão vascular diminuída, raça negra, idade 
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acima de 40 anos e hereditariedade positiva. O tratamento consiste em 

aumentar a chegada do fluxo sanguíneo na cabeça do nervo óptico. 

Geralmente, é feito primeiro o tratamento clínico com colírios que consistem 

em reduzir a pressão intraocular e, caso não esteja dando resultados 

satisfatórios, o tratamento cirúrgico é realizado. 

O glaucoma de ângulo fechado geralmente traz sintomas agudos e é 

considerado uma emergência. Os sintomas são de dor periocular, hiperemia, 

edema de córnea, diminuição da acuidade visual, mídriase média fixa e 

vômitos. O tratamento clínico deve ser feito para diminuição da pressão 

intraocular e, em seguida, a realização de iridectomia é imprescindível. 

O glaucoma congênito geralmente ocorre por malformação do ângulo. 

Os principais sintomas são a fotofobia, lacrimejamento, pupilas aumentadas 

com diminuição do reflexo foto-motor, córnea de diâmetro aumentado e com 

edema – buftalmia. O tratamento cirúrgico de escolha é a trabeculotomia e o 

prognóstico depende da fase da doença em que foi diagnosticado. Quanto 

mais precoce, melhor probabilidade de manter  a visão. 

  

 

DEGENERAÇÃO MACULAR RELACIONADA À IDADE (DMRI) 

  

No Brasil, a DMRI cega 10% da população acima dos 70 anos de 

idade. Afeta a área central da retina (mácula), com prejuízos irreversíveis à 

visão. Entretanto, a detecção precoce pode prevenir a progressão e alguns 

efeitos da doença.  

É mais comum na raça caucasiana, especialmente mulheres de íris 

clara. Outros fatores de risco são a hereditariedade, tabagismo, hipertensão 

arterial, fototoxicidade e dieta pobre em carotenóides. Os sintomas são de 

metamorfopsia (em que o paciente vê linhas retas parecendo onduladas), 

palavras borradas, cores mais pálidas, visão de flashes de luz ou pontos 

escuros, sensação de visão dupla e perda da visão. O diagnóstico é feito por 

meio de exame de fundo de olho, além de exames complementares, como a 

angiografia e a tomografia de coerência ótica (OCT). 
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Atualmente, o tratamento é realizado com antioxidantes via oral e anti-

VEGF, dependendo do tipo de DMRI, que pode ser de dois tipos: atrófica 

(90% dos casos) ou exsudativa (10% dos casos). 

 

 

OPACIDADES CORNEANAS 

  

Também chamada de leucoma, a transparência comprometida pelo 

desarranjo das lamelas estromais da córnea causa vários níveis de 

opacidades, prejudicando a visão. As principais causas são: infecção, trauma 

e queimaduras químicas. A grande maioria é prevenível pela utilização de 

medidas de segurança, tais como óculos de proteção. O tratamento pode ser 

realizado com a adaptação de lentes de contato e transplantes de córnea. 

Para este último, a população deve ser conscientizada para que haja 

aumento das doações de córnea. 

  

 

CEGUEIRA INFANTIL 

  

As causas da cegueira infantil são: catarata congênita, ametropias não 

corrigidas (miopia, hipermetropia e astigmatismo) causando ambliopia, 

retinopatia da prematuridade, deficiência de vitamina A (xeroftalmia), tumores 

(retinoblastoma) e glaucoma congênito. 

A maioria dessas doenças, quando diagnosticada e tratada 

precocemente, apresenta melhor prognóstico e qualidade de vida a muitas 

crianças. 

O teste do olhinho, que se constitui na realização da observação do 

reflexo vermelho de recém-nascidos, ainda na maternidade, deve ser 

realizado por lei em todo o Brasil e é de fundamental importância no 

diagnóstico precoce das doenças que causam leucocoria – pupila opaca –, 

como na catarata congênita, retinoblastoma e retinopatia da prematuridade. 

Há alguns, anos a OMS, em parceria com Lions Clubs International 

Foudation, lançou um projeto mundial para prevenir e curar a maioria das 

doenças que causam baixa visão em crianças. Mais de 100 milhões de 
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crianças já foram beneficiadas, inclusive no Brasil, mais de 1.000 crianças 

constatadas em possuir baixa visão; centenas delas foram tratadas com 

sucesso, principalmente na correção das ametropias. Esse projeto consiste 

na medida da acuidade visual de escolares na grande maioria das escolas 

publicas brasileira e o encaminhamento para oftalmologistas quando 

necessário. 

Os fatores de risco para a retinopatia da prematuridade são: 

prematuros de baixo peso com menos de 1250g; idade gestacional menor 

que 28 semanas;, oxigenação mecânica; oxigenioterapia com muito tempo de 

exposição ao O2 ou com grande saturação de O2; e doenças do aparelho 

respiratório.  

A prevenção é realizada através de exame oftalmológico sequencial a 

cada 15 dias, com dilatação de pupila a partir da 4.ª semana de vida, 

podendo ser ainda dentro da UTI neonatal. A regressão espontânea ocorre 

em 80% dos casos, mas, quando há progressão, necessita intervenção a 

laser e, muitas vezes, vitrectomia. 

A xeroftalmia é uma doença caracterizada pela não produção de 

lágrimas e por dificuldades de visão noturna, causadas pela falta de vitamina 

A. 

O retinoblastoma é o tumor maligno intraocular mais frequente 

encontrado nas crianças. Origina-se dos retinoblastos imaturos da retina 

neural. O diagnóstico precoce do retinoblastoma pode ser obtido através do 

teste do olhinho nos primeiros dias de vida e é essencial para a diminuição 

da morbidade e mortalidade da doença.  

Lesões iniciais são tratadas mais facilmente, o que resulta em uma 

taxa maior de cura com a manutenção do globo ocular e da visão. O teste do 

olhinho é feito através do reflexo vermelho obtido no oftalmoscópio. Quando 

o reflexo vermelho está ausente, sugere uma leucocoria (pupila branca), que 

é um dos sinais do retinoblastoma. 
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AMETROPIAS 

 

As ametropias (miopia, hipermetropia e astigmatismo) são muito 

comuns em todo o mundo, tanto em adultos quanto em crianças. Entretanto, 

poucos usam óculos. A OMS reconhece que 153 milhões de pessoas no 

planeta apresentam baixa visão por não usarem óculos ou lentes de contato.  

Um exame de refração é simples e rápido e poderia ajudar muitas 

pessoas diagnosticando o grau exato que o indivíduo necessita e indicando o 

melhor tratamento para cada um. O tratamento das ametropias pode se dar 

pelo uso de óculos e lentes de contato ou, em casos extremos, por cirurgia.  

 

 

TRACOMA 

  

O tracoma é uma afecção inflamatória ocular causada pelos sorotipos 

A, B, Ba e C da Chlamydia trachomatis (transmitida pelo contato sexual), e 

geralmente ocorre em regiões sem saneamento básico. Causa cicatrizes na 

conjuntiva palpebral superior, que podem levar à formação de entrópio, 

triquíase e opacificação corneana, que podem evoluir para a diminuição da 

acuidade visual, levando até a cegueira.  

De acordo com estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS), 

em 2009 existiam em torno de 41 milhões de pessoas no mundo com 

tracoma ativo, 8 milhões com triquíase tracomatosa e 1,8 milhão de cegos 

devido ao tracoma. 

A cegueira ocasionada por doenças infecciosas está diminuindo em 

todo o mundo, devido a ações de saúde publica. Contudo, ainda podemos 

ver publicações sobre sua prevalência em todas as regiões do Brasil. 

 

 

RETINOPATIA DIABÉTICA 

  

No ano 2000 existiam 115 milhões de pessoas com diabetes mellitus 

no mundo. Esse número deve dobrar até 2030. Nos Estados Unidos, o risco 

de uma pessoa diabética ficar cega é de 0,05% ao ano. A retinopatia 
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diabética é a complicação mais comum do diabete mellitus. Cerca de 5% dos 

diabéticos com retinopatia são legalmente cegos. Em todo o mundo esta é 

uma das maiores causa de cegueira entre os 20 e 60 anos. O paciente 

diabético tem 29 vezes mais chance de desenvolver cegueira do que um 

paciente não diabético. 

O diagnóstico é feito por meio da realização de exames de fundo de 

olho e angiografia.  

A retinopatia diabética é evitável pelo controle adequado da glicemia, 

pelo diagnóstico precoce da doença base, dieta e exercícios físicos. Quando 

a retinopatia diabética já está estabelecida, o tratamento feito com a 

fotocoagulação a laser da retina reduz o risco de perda visual em 50% e é o 

método mais eficaz para impedir a progressão da doença e a consequente 

perda da visão. Quando em fase final, em que aparecem as complicações, a 

cirurgia de vitrectomia é considerada.  

Outras causas de cegueira: 

 

RETINOSE PIGMENTAR 

 

A retinose pigmentar é uma doença degenerativa hereditária, em que 

há perda progressiva de fotorreceptores e disfunção do epitélio pigmentar da 

retina. A incidência na população geral é de 0.025% (em media 1:3.500 a 

4.000 indivíduos). Como se trata de uma doença de transmissão genética, é 

importante considerar também o número de portadores, que chega a 1,25% 

da população. No Brasil, a estimativa é cerca de 50.000 indivíduos com a 

doença, e entre 2.250.000 a 3.600.000 portadores. 

Os primeiros sintomas aparecem na primeira infância. Inicialmente é 

caracterizado pela dificuldade inicial de adaptação ao escuro, chegando à 

cegueira noturna. Traz uma perda do campo visual da ordem de 4,6 a 7,7% 

ao ano, com perda do campo visual periférico ainda na adolescência. Nas 

últimas etapas, a doença se agrava, levando à deterioração da visão central, 

podendo levar à cegueira, em alguns casos, aos 30 anos. O diagnóstico é 

definido por exames de fundo de olho, eletrofisiologia ocular ou eletro-

retinograma multifocal, fotografias da retina, campo visual e OCT. 
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Ainda não existe tratamento que possa interromper a progressão da 

lesão, mas há alguns estudos que verificam que a suplementação alimentar 

com ômega 3 e vitamina A ajudam a retardar a progressão. 

  

 

UVEÍTE 

 

A uveíte é uma inflamação intraocular que compromete total ou 

parcialmente a úvea, que corresponde à íris, ao corpo ciliar e à coróide. Pode 

ser crônica ou aguda - e em alguns casos acarretar uma cegueira 

irreversível. 

Os principais sintomas são dor ocular e periocular, fotofobia, edema 

palpebral e vermelhidão próxima da córnea. 

As causas de uveítes podem estar relacionadas a diversas doenças, 

como artitre reumatóide juvenil, toxoplasmolose, herpes, citomegalovírus e 

infecção por outras bactérias. Algumas são associadas a outras doenças, 

porém, boa parte ainda tem causas desconhecidas. 

No Brasil, a maior causa de uveíte é a toxoplasmose. Pode ser 

congênita ou adquirida. Em ambas as situações, causa uma cicatriz na retina, 

geralmente macular, irreversível, produzindo um escotoma geralmente 

central e cegueira irreversível. 

O tratamento varia conforme a causa da inflamação, e na maioria dos 

casos, quando diagnosticados precocemente, as sequelas são mínimas. 

 

 

ONCOCERCOSE 

  

A oncocercose é uma das maiores causas da cegueira na África. É 

transmitida de pessoa para pessoa através de picadas da mosca caseira 

(gênero Simulium). Pode afetar a pele, olhos e tecido linfático. Forma nódulos 

subcutâneos onde as larvas se desenvolvem para formas adultas e 

produzem novas microfilárias (forma pré-larval) que migram para a pele, 

reiniciando assim o ciclo de infecção. Para prevenir devem-se fazer 

programas de higiene e tratamento específico.  
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MÉTODOS PREVENTIVOS E REABILITAÇÃO 

  

Existem várias razões para priorizar atividades de prevenção da 

cegueira, cujas principais causas são a queda da qualidade de vida 

associada à alteração social, emocional e econômica para o indivíduo, a 

família e a sociedade. 

A OMS propõe, para até 2020, a eliminação mundial da cegueira 

evitável devido a cinco doenças: catarata, tracoma, oncocercose, a 

vitaminose A e ametropias. Por meio de medidas apropriadas, tanto no setor 

da oftalmologia quanto na atenção primaria de saúde, além de campanhas de 

conscientização da população, acredita-se que seja possível. 

Stilma et al., em 1991, salientaram ações prioritárias para prevenção 

da cegueira: 1) cirurgia de catarata ao menor custo possível; 2) treinamento 

de pessoal (agentes primários de saúde, auxiliares e enfermeiros de 

oftalmologia e médicos) para triar baixa visão, leucocorias entre outros;  3) 

aumento da cooperação com o programa de atenção primária nas áreas de 

nutrição, higiene, vacinação e cuidados primários de saúde; 4) promoção de 

iniciativas de prevenção da cegueira em países em desenvolvimento. 

Quando a perda da visão é irreversível, métodos para inserir esse 

indivíduo na sociedade são necessários. A reabilitação do deficiente visual 

vai além da visão. Não se pode esquecer da ação psicológica e financeira. A 

estimulação não é só visual; necessita ser espiritual. Como o escritor gaúcho 

Mario Quintana disse: "Deficiente" É aquele que não consegue modificar sua 

vida, aceitando as imposições de outras pessoas da sociedade em que vive, 

sem ter consciência de que é dono do seu destino. "Cego" É aquele que não 

vê seu próximo morrer de frio, de fome, de miséria. 

Na reabilitação, devem-se ensinar outras habilidades e estimular a 

vida. Entretanto, neste espaço comentar-se-á apenas a visão. 

Quando a pessoa possui acuidade visual somente de percepção de 

luz ou movimento de mãos, deve-se ensinar o método Braille para leitura e o 

uso de bengala para deslocamento. 

Os pacientes com baixa visão, ou seja, que ainda têm visão útil, 

podem ter sua visão melhorada com recursos ópticos e não ópticos. É muito 
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importante que o paciente realize uma adaptação desses recursos, pois é 

necessário aprender o manuseio correto, distância adequada e o uso da 

visão residual para sucesso da terapia. 

Os recursos ópticos podem ser utilizados para facilitar a visão do que 

está perto e para avistar o que está longe. Servem para proporcionar 

magnificação da imagem e utilizam lentes ou combinação de lentes para 

ampliar as imagens captadas pela retina. Nenhum recurso óptico consegue 

ser usado para se locomover, pois diminui muito o campo visual. Ampliadores 

de imagem, como lentes de alto grau, óculos esferoprismáticos e lupas de 

mão possibilitam a realização de tarefas como a costura, leitura, escrita e 

outras atividades que necessitam de proximidade do objeto. Já para enxergar 

aquilo que está mais distante, como placas de trânsito ou um quadro escolar, 

pode-se fazer uso de telelupas ou de telescópios.  

Óculos com lentes filtrantes são muito úteis no controle da iluminação 

para quem tem fotofobia e podem melhorar a sensibilidade ao contraste dos 

materiais. 

Os recursos não ópticos procuram adaptar o ambiente e visam, 

também, a dar aos objetos as características necessárias para facilitar a sua 

observação. Aumentar a letra dos textos, aumentar a iluminação do ambiente 

e o contraste dos objetos podem ser usados. Circuito fechado de televisão 

(CCTV) é outro recurso muito requisitado e consiste de um sistema de 

câmera de televisão acoplada a um monitor que tem por finalidade ampliar o 

texto focalizado pela câmera. 

Os diversos tipos de baixa visão exigem abordagens clínicas 

diferentes. Por exemplo:  

Pacientes com perda de visão central: possuem queixa de 

perda do foco, mas conseguem se locomover normalmente. Os 

recursos ópticos mais indicados são as lentes esferoprismáticas para 

leitura, as lentes de alto grau para leitura e lupas manuais com ou sem 

iluminação para leitura. As telelupas para longe ou óculos com o 

melhor grau e lentes filtrantes amarelas para longe. Como recursos 

não ópticos deve-se usar luminária com lâmpada incandescente 60 w 

posicionada do lado que o paciente tem melhor visão, dirigida de trás 

para frente, focando o texto em angulo de 45º. 
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Pacientes com perda de visão periférica: possuem grande 

dificuldade de locomoção, baixa visão mais acentuada em ambientes 

com pouca luz, redução do contraste e aumento do glare. São os de 

pior prognóstico para adaptação dos recursos ópticos. Lentes de 

contato com grau negativo para minimização da imagem associada a 

óculos com o melhor grau para longe com filtro amarelo podem ter 

efeito expansor do campo visual. O sistema CCTV é o melhor auxílio 

na visão de perto, pois não reduz o campo visual. Caso a locomoção 

esteja muito afetada, o uso da bengala é de grande auxílio. 

Pacientes com opacidade dos meios transparentes ou com 

diminuição da sensibilidade visual à luz: possuem visão borrada, 

redução do contraste, aumento do glare e campo visual alterado. A 

melhor opção de recursos ópticos são óculos com o melhor grau com 

filtro âmbar. Para a visão de perto o sistema CCTV consiste na melhor 

opção. 

 

 

SITUAÇÃO DA CEGUEIRA NO BRASIL  

 

No Brasil, o número de cegos foi estimado em 0,4 a 0,5% da 

população, ou seja, de 4 a 5 mil pessoas por milhão de habitantes. 

"Considerando-se a população brasileira de 160 milhões de habitantes no 

ano 2000, estima-se existirem 640.000 cegos no país, tendo por critérios 

visão < 20/400 (<3/60). A estimativa da prevalência de cegueira no Brasil 

sofre variações em termos de diferentes níveis socioeconômicos existentes 

em áreas mais ou menos desenvolvidas. Pode-se, assim, estimar a 

prevalência de 0,25% em locais semelhantes a países desenvolvidos e de 

0,75% em áreas mais pobres economicamente." 

Ainda no ano 2000, foi publicado nos arquivos brasileiros de 

oftalmologia que as causas mais frequentes de cegueira em crianças foram o 

glaucoma congênito, a retinopatia da prematuridade, a rubéola, a catarata 

congênita e a toxoplasmose congênita. Estes dados eram diferentes dos da 

OMS na ocasião, que identificava como causas importantes de cegueira no 
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Brasil a hipovitaminose A, a oncocercose, o sarampo e o tracoma. Esse dado 

já havia sido afirmado por Kara-José et al. em estudo retrospectivo sobre as 

causas de comprometimento visual em crianças, realizado em duas cidades 

brasileiras (São Paulo e Goiânia) na década passada. 

Aparentemente, o Brasil difere levemente da situação dos outros 

países em relação à cegueira. A principal causa de cegueira no Brasil é a 

catarata, com aproximadamente 40% dos casos. Em seguida, aparecem o 

glaucoma, com 15%; a retinopatia diabética, com 7%; e a cegueira na 

infância com 6,4%. A degeneração macular relacionada à idade, com 5% dos 

casos de cegueira, é somente a quinta maior causa de cegueira, 

diferentemente da proporção mundial, em que aparece em terceiro lugar. 

Segundo dados do Censo Demográfico 2000, divulgados pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população do Brasil naquele 

ano era de 170 milhões de habitantes - 24,5 milhões dos quais, ou 14,5%, 

eram portadores de algum tipo de deficiência. Desses, 16,6 milhões, ou 57%, 

tinham dificuldade permanente para enxergar.  

O censo 2000 contabilizou 148 mil cegos no Brasil, 57 mil apenas no 

Nordeste. A Bahia, com 15,4 mil pessoas, é o segundo estado brasileiro com 

maior número de deficientes visuais. Perde apenas para São Paulo, onde 

vivem 23,9 mil cegos. O detalhe é que mais de 16 milhões de pessoas 

declararam ter algum tipo de dificuldade de enxergar. Desse universo, 

estima-se que 2 milhões têm baixa visão. 

Na estimativa do censo de 2005, a prevalência de cegos no Brasil é de 

0,8% da população, diferenciando-se pouco entre as regiões brasileiras. Do 

total de 184.184.264 habitantes, 1.421.451 possuem cegueira legal. 

O último censo, realizado em 2010, revelou que 3,5% da população 

declararam possuir deficiência visual severa; em 2000, foi 1,5%. Segundo a 

pesquisadora Eliane Xavier, essa porcentagem aumentou consideravelmente 

em relação ao ultimo censo devido à mudança na forma da abordagem e das 

perguntas. Para o Presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), 

o aumento está relacionado também com o aumento da população de idosos, 

que gera um aumento de pessoas cegas e portadoras de deficiência visual 

por doenças relacionadas à idade. 
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Para mudar a situação da deficiência visual no Brasil, o Conselho 

Brasileiro de Oftalmologia vem tentando implementar campanhas de 

diagnóstico, tratamento e conscientização da população - e de parlamentares 

- sobre o tema. 

A importância da Política Nacional de Atenção em Oftalmologia se dá 

no sentido da mobilização de todos na identificação precoce e no 

atendimento dos problemas da visão para combater o isolamento social e 

preservar a capacidade laborativa das pessoas. 

A Campanha "Olho no Olho" constituiu exemplo de parceria entre o 

Conselho Brasileiro de Oftalmologia, o Ministério da Educação e secretarias 

de Educação e Saúde - estaduais e municipais -, que uniram esforços para 

detecção e tratamento de distúrbios visuais de escolares. 

A campanha de combate à catarata, realizada desde 1989, fez com 

que diminuísse a burocracia para se fazer a cirurgia, diminuindo o tempo de 

espera para sua realização, e, assim, diminuindo a cegueira causada pela 

catarata e melhorando a qualidade de vida de muitos idosos. 

Em 2001, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia começou a realizar o 

Fórum Nacional de Saúde Ocular, no Senado e na Câmara, com o intuito de 

que os nossos legisladores conheçam a situação atual da saúde ocular da 

população brasileira. Dessa forma, começaram a ser realizadas ações sociais 

e conquistas que beneficiam toda a população com baixas condições de 

visão. Já foram realizados mais três fóruns, dois no Senado e outro na 

Câmara, com conquistas importantes à saúde pública brasileira e aos 

profissionais médicos especialistas da saúde ocular. 

A linha de raciocínio que conduz a preparação e a realização dos 

fóruns nacionais de Saúde Ocular pode ser resumida em poucas palavras: 

Compromisso com a Saúde Ocular do Povo brasileiro. Com este 

compromisso, cada edição do Fórum representa um esforço específico, 

concatenado com as demais ações empreendidas pela oftalmologia 

brasileira.  

Programa de assistência aos portadores de glaucoma ocorre desde 

2002. 
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Em 2007, propôs-se projeto de lei para ser obrigatório, em âmbito 

nacional, a realização do “teste do olhinho” - verificação de reflexo vermelho - 

para todos os recém-nascidos. 

A campanha de doação de córneas vem sendo feita anualmente em 

rede nacional de rádio e televisão desde 2008, e, com isso, não há mais filas 

de espera para transplante de córneas em vários centros brasileiros, como 

Curitiba, São Paulo e Sorocaba. 

Em 2012, a principal conquista durante o IV Fórum, foi o tratamento 

pelo Sistema Único de Saúde (SUS) da degeneração macular relacionada à 

idade, que é uma das causas de cegueira no País. 

Todo esse esforço mostra grandes conquistas em âmbito nacional 

perante o combate à cegueira no país. 

 

 

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 

 

Pessoas com deficiência visual têm benefícios perante a legislação 

brasileira. Tais como a isenção de impostos federais, como o IPI, na compra 

de óculos e artigos de prótese ocular, e do Imposto de Renda sobre 

proventos de aposentadoria ou reforma. 

A saúde publica tem o dever de fazer a prevenção, o diagnóstico e a 

habilitação/reabilitação visual, além de favorecer o processo de inclusão 

social plena da pessoa com deficiência visual. 

As informações completas sobre a legislação para deficientes visuais 

podem ser encontradas no Guia Legal do Portador de Deficiência Visual, 

criado em 2004 na Câmara dos Deputados disponível em  

http://www2.camara.gov.br/responsabilidade-

social/acessibilidade/guialegal.html 

 

 

 

 

 

 

http://www2.camara.gov.br/responsabilidade-social/acessibilidade/guialegal.html
http://www2.camara.gov.br/responsabilidade-social/acessibilidade/guialegal.html
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SOROBAN E BRAILLE 

 

Daiana Espindula Bertolin61 

 

 

O Soroban e o Sistema Braille são fundamentais para a autonomia 

das pessoas com deficiências visuais e para sua inclusão social e 

principalmente escolar. Historicamente, eles possuem origens bem 

diferentes, mas, para quem não possui o sentido da visão, estão unidos e se 

complementam. 

O Soroban tem sua origem nos ábacos, que já eram utilizados na 

antiguidade por povos gregos e romanos. Foram aperfeiçoados e mais 

utilizados pelos povos orientais, principalmente os chineses e japoneses. 

Desde a sua invenção, esses instrumentos servem para registros de cálculos. 

O Soroban ainda é utilizado. 

O Sistema Braille foi criado no século XIX por um francês chamado 

Louis Braille, que ficou cego aos três anos de idade num acidente na oficina 

de couro do seu pai que causou a perfuração dos seus olhos. Como era 

muito inteligente, Louis Braille aprendeu a escrita comum através de letras 

em relevo. Porém, por ser muito complicado e lento tatear tais letras, ele 

desenvolveu um sistema que facilitasse a leitura e que a tornasse possível 

utilizando apenas as pontas dos dedos. São 63 combinações que formam as 

letras e símbolos em Braille, utilizadas até hoje. O Sistema Braille só foi 

reconhecido como escrita oficial para cegos depois da morte de seu criador. 

                                                      
61 É cega desde o nascimento, em decorrência de glaucoma congênito. Cursou 

todos os níveis de ensino em escola comum, tendo recebido apoio para inclusão da 
Instituição Especializada Louis Braille, em Curitiba (PR). Cursou habilitação ao 
magistério (em nível médio) e estudos adicionais em deficiência visual (em nível 
pós-médio) no Instituto de Educação do Paraná Professor Erasmo Pilotto; Graduou-
se em Pedagogia (nível superior), na Universidade Federal do Paraná, e concluiu 
pós-graduação em educação especial na Faculade Bagozzi, em Curitiba (PR). É 
diretora pedagógica da Instituição Especializada Louis Braille e concursada pela 
rede de ensino do Estado do Paraná. É professora da rede municipal de ensino de 
Curitiba, na área de reforço de matemática para as séries iniciais do ensino 
fundamental - para crianças que enxergam - no Centro de Educação Infantil 
Professor Adriano G. C. Robine. 
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Neste capítulo, serão abordados principalmente alguns pontos sobre o 

Soroban. Em seguida, haverá explicações fundamentais sobre as etapas do 

desenvolvimento tátil, essenciais para a aprendizagem do Sistema Braille por 

quem não enxerga. Serão apresentados os instrumentos utilizados para a 

escrita Braille e as novas tecnologias em benefício das pessoas com 

deficiência visual. Por último, a inclusão dessas pessoas na sociedade em 

geral e nas escolas do ensino comum. 

Espera-se que esta leitura seja de bom proveito e que amplie os 

conhecimentos de todos que entrarem em contato com essas informações.  

 

 

 

SOROBAN: INSTRUMENTO DE REGISTRO DE CÁLCULOS 

MATEMÁTICOS 

 

Diferentemente do que pensa a maioria, o Soroban não é um material 

concreto como os ábacos convencionais, os quadros valor-lugar, o material 

dourado, entre outros. Ele é apenas um material para registros, de apoio, que 

no caso dos deficientes visuais serve para substituir as operações “armadas” 

no papel, pois a escrita Braille é bastante linear, impossibilitando a colocação 

adequada dos numerais para a solução dessas operações. 

Somente está pronta para aprender o Soroban a criança que já 

possui a abstração matemática mínima, como noções de quantidades, ideias 

de adição e subtração, posicionamento dos numerais e até mesmo noções 

de unidades e dezenas. Também é preciso que ela já saiba ler e escrever os 

numerais (símbolos) em Braille, pois dessa forma ela poderá registrar no 

papel o que calcular com o Soroban. 

Para adquirirem essa abstração matemática mínima, antes de lhes 

ser apresentado o ensino do Soroban, as crianças com deficiências visuais 

precisam passar pelo mesmo processo de iniciação na aprendizagem de 

matemática pelas quais todas as crianças passam, a fim de que adquiram 

conceitos fundamentais para a abstração do pensamento lógico-matemático. 

Esse processo deve ter início ainda durante a estimulação essencial 

(0 a 3 anos), pois esse é o momento no qual os bebês estão formando sua 
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abstração do mundo. Trabalhar com o próprio corpo da criança, com noções 

espaciais, com materiais manipulativos diversificados e com muitas 

explicações orais é de fundamental importância para o futuro processo de 

ensino e aprendizagem do soroban. 

Depois de adquirir as referidas abstrações, a criança deficiente visual 

pode começar a fazer seus registros operacionais no Soroban e, assim como 

seus colegas videntes aprendem a “armar” e “efetuar” no papel, ela aprende 

a fazer isso utilizando esse instrumento de apoio. 

Vale a pena ressaltar que as metodologias do uso do Soroban 

aplicadas atualmente nas escolas e centros especializados possuem 

raciocínio e linguagem bem semelhantes às que são utilizadas no ensino 

comum, facilitando a inclusão escolar das pessoas com deficiências visuais. 

 

Afinal, o que é o Soroban? 

 

O Soroban é uma espécie de ábaco que contem dezoito ou vinte e um 

eixos na horizontal presos por um retângulo estrutural (fig1). No centro dos 

eixos, passa uma régua de apoio. Embaixo dessa régua, cada eixo possui 

quatro contas (cada uma representando o valor 1) e acima da régua cada 

eixo possui uma conta apenas (cada uma representando valor 5). 

Para registrar os numerais no Soroban, é preciso aproximar as contas 

da régua para torná-las válidas. Assim, quando não há contas encostadas na 

régua em nenhum eixo, significa que o Soroban está zerado. 
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  fig. 1 – imagem de um Soroban, com os números afastados da régua central 

 

Para registrar os numerais, aproximam-se as contas da régua. Por 

exemplo, se for escrito no Soroban o numeral sete (7), é preciso encostar na 

régua a conta de cima (que vale 5) e duas contas de baixo (valendo 1 cada 

uma), totalizando sete (7). (fig. 2) 

 

 

  fig. 2 – imagem de um soroban mostrando o número sete 
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De três em três eixos, existem marcas na régua. Elas servem para 

dividir as classes. Dessa forma, os sorobans geralmente possuem seis ou 

sete classes. Como cada eixo representa uma ordem, podemos registrar no 

Soroban números bem grandes. Como 21.965, apresentado na foto abaixo. 

 

             fig. 3 – Soroban mostrando o número 21.965 

 

Para cálculos com números decimais, essas marcas deixam de ser 

separadoras de classes e passam a substituir as vírgulas. Como mostrado na 

(fig. 4) o número 18,71. 
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fig. 4 – Soroban representando 18,71 

 

Quanto às maneiras de realização dos cálculos com o Soroban 

propriamente dito, eles não serão expostos e discutidos nessa obra por 

serem um pouco complexos. O que é muito relevante saber é que estes 

seguem os mesmos raciocínios que os cálculos comuns. 

Em suma, após possuir as abstrações matemáticas necessárias e 

entender como fazer os registros dos numerais no Soroban, a criança com 

deficiência visual geralmente não encontra dificuldades em operar com o 

material. 

É preciso deixar claro que o Soroban não é um substituto da 

calculadora, na qual os cálculos são resolvidos sem o seu operador pensar. 

Ele é um instrumento de registro, que envolve todo o pensamento e esforço 

mental de quem o manipula. 

Não são apenas as crianças deficientes visuais que podem ter o 

privilégio de aprendê-lo. Qualquer pessoa pode fazê-lo. Ele é um excelente 

auxiliar no desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático, além de 

melhorar a concentração, memórias e as noções espaciais. 
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           Quando um indivíduo perde a visão, mas já fazia cálculos “armados” 

no papel, suas dificuldades com o manuseio do Soroban estarão ligadas ao 

desenvolvimento tátil e não aos raciocínios propriamente ditos, pois os 

processos dos cálculos são muito semelhantes. 

 

ETAPAS DO DESENVOLVIMENTO TÁTIL: A PREPARAÇÃO PARA 

APRENDER O BRAILLE 

 

O trabalho com as habilidades táteis para a utilização do sistema 

Braille por pessoas com cegueira total é bastante complexo e delicado. 

Quando o bebê já nasce com a deficiência visual, ele deve começar ainda 

durante a estimulação essencial, pois nesse período o sistema neuronal está 

em formação e o cérebro se adapta com facilidade à percepção de estímulos 

táteis sutis. 

Quando o indivíduo adquire a deficiência na infância, na adolescência 

ou na idade adulta, ele precisa passar pelas mesmas etapas do 

desenvolvimento tátil que as crianças pequenas passam para conseguirem 

perceber as letras em Braille com as pontas dos dedos. 

É claro que o trabalho com os bebês (ver o capítulo “Noções básicas 

da estimulação essencial”.), com as crianças, os adolescentes, os adultos e 

com os idosos segue metodologias diferenciadas para cada uma dessas 

fases da vida. Esses métodos também se flexibilizam para atender às 

necessidades individuais de cada um, já que a estimulação tátil é uma 

modalidade de atendimento que precisa ser individualizada. 

Independentemente das metodologias utilizadas, para conseguirem 

escrever e, principalmente, ler em Braille, todas as pessoas com deficiências 

visuais precisam passar pelas seguintes etapas de estimulação tátil:  

 

Percepções Táteis Tridimensionais:  

 

Baseia-se na exploração de objetos do cotidiano, presentes no 

ambiente no qual a pessoa vive. A localização espacial é uma grande aliada 

nessa etapa, pois durante as atividades que envolvem o indivíduo começa a 
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usar seu corpo para explorar o espaço e principalmente as mãos para 

proteger-se e para perceber as coisas ao seu redor. 

Outras excelentes aliadas da tridimensionalidade tátil são as 

atividades de vida autônoma e social, pois, por meio dos cuidados próprios e  

dos afazeres cotidianos, os indivíduos privados do sentido da visão têm 

riquíssimas oportunidades de explorarem variados estímulos táteis, 

percebendo peculiaridades de formas, tamanhos e texturas por meio desse 

sentido que , para quem não enxerga, é indispensável para sua autonomia. 

Também, nessa etapa, os educadores podem propor atividades com 

jogos de encaixes diversificados, reconhecimento de texturas e tamanhos 

variados, classificação de objetos de critérios táteis, separação de elementos 

táteis por semelhanças e diferenças, busca de objetos em espaços limitados, 

entre outros. 

É importante ressaltar que, nesta e nas outras etapas do 

desenvolvimento dos demais sentidos remanescentes, deve estar 

acontecendo de forma bastante intensa. 

 

 

Percepções Táteis Bidimensionais:  

 

Baseiam-se na percepção de desenhos, linhas e contornos em alto ou 

baixo relevo, feitos sobre uma superfície lisa e bidimensional. Nessa etapa, é 

iniciado o trabalho com registros no papel. 

Primeiramente, as linhas e contornos de figuras são delimitados 

fazendo-se a colagem de barbantes, lãs, fios grossos e demais materiais de 

fácil percepção tátil. Além do reconhecimento das referidas figuras e linhas, 

são propostas aos estudantes pinturas (com tintas, giz de cera grosso e fino, 

lápis de cor) e colagens de materiais de diversas texturas respeitando esses 

limites táteis. 

Quando o estudante já percebe com facilidade os limites táteis citados 

acima, é hora de fazê-los utilizando somente contornos com cola, que, após 

secar, oferece uma ótima alternativa de limite tátil. As colagens e pinturas 

variadas, respeitando esses limites, devem continuar. 
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Os desenhos para serem trabalhados nessa etapa devem ser bem 

simples, pois quando elas possuem muitas linhas, ou seja, muitos estímulos 

táteis, a pessoa com a deficiência visual não consegue perceber o todo. Eles 

podem ser, por exemplo: um coração, o contorno de uma maçã, as figuras 

geométricas básicas, linhas retas, curvas, abertas, fechadas... 

Se o indivíduo possuir um pouco de visão, a estimulação desta pode 

ser aliada ao trabalho com a percepção da bidimensionalidade tátil. 

 

 

Percepções e Habituações com a Textura do Braille: 

 

Baseia-se na percepção tátil de desenhos, linhas e contornos feitos 

com a utilização dos pontos do Braille. Eles podem ser feitos usando o 

desenhador em Braille, utilizando a máquina Braille ou reglete, ou ainda com 

a impressora Braille. 

Assim como na etapa anterior, os desenhos nesta etapa precisam ser 

bem simples e sem detalhes, pelos mesmos motivos discutidos 

anteriormente. 

Durante o trabalho, os indivíduos cegos devem ser orientados a 

explorar as linhas e contornos usando apenas a ponta dos dedos, pois dessa 

forma estarão preparando sua sensibilidade para perceberem as letras em 

Braille. A maioria das pessoas cegas lê o Braille com os dedos indicadores. 

Além das atividades de pinturas e colagens respeitando os limites 

táteis,em Braille, podem ser realizadas várias outras como: percepção de 

semelhanças e diferenças entre figuras, linhas e quantidades; encontro de 

falhas (interrupções) nas linhas; seguir contornos usando só os dedos 

indicadores; etc. 

Ainda nesta etapa, já deve ser iniciado o trabalho com o manuseio da 

reglete ou da máquina Braille, a fim de que os indivíduos adquiram 

coordenação motora e força indispensáveis para a escrita do Braille. 

Qualquer pessoa com deficiência visual só consegue estar pronto para 

ler e escrever pelo sistema Braille se já tiver superado essas três etapas do 

desenvolvimento tátil. 
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SISTEMA BRAILLE: TÁTIL, POSICIONAL E MATEMÁTICO  

 

Muito se pergunta por que pessoas que tem visão normal e sabem o 

Braille não conseguem lê-lo por meio do tato e precisam utilizar os olhos para 

ver os pontos e entender o que está escrito. A resposta é muito simples: 

quem enxerga nunca necessitou passar pelas etapas do desenvolvimento 

tátil descritas anteriormente e, como o próprio ambiente lhes oferece mais 

estímulos visuais do que quaisquer outros, seus cérebros se focam na visão, 

que atende bem às necessidades cotidianas. 

Por esse motivo também se torna bem mais complicado ensinar o 

Braille para os indivíduos que adquirem a deficiência visual em idade adulta, 

pois seus cérebros se acostumaram a usar a visão e, nessas situações, 

precisam fazer novas sinapses neuronais para desenvolverem as percepções 

táteis necessárias à leitura e a escrita Braille. O ritmo dessas aprendizagens 

vai depender de cada pessoa; nem sempre as readaptações neurológicas 

são fáceis. 

 

 

Afinal, o que é o Braille? 

 

O Braille é um sistema de leitura e escrita formado por pontos. Cada 

letra ou símbolo (que cabem em uma cela) podem ter no máximo seis pontos. 

Todas as letras, números e demais símbolos são formados pelas sessenta e 

três combinações possíveis dessa matriz de seis elementos de três linhas por 

duas colunas. Veja no quadro abaixo (fig.5) as posições e os números no 

quadro correspondentes: 

 

                                             

1 4 

2 5 

3 6 

                                     Fig. 5 Cela braille 
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Para exemplificar, temos aqui as letras do alfabeto e seus respectivos 

pontos (fig. 6): 

 

LETRAS PONTOS 

a 1 

b 1,2 

c 1,3 

d 1,4,5 

e 1,5 

f 1,2, 4 

g 1,2,4,5 

h 1,2,5 

i 2,4 

j 2,4,5 

k 1,3 

l 1,2,3 

m 1,3,4 

n 1,3,4,5 

o 1,3,5 

p 1,2,3,4 

q 1,2,3,4,5 

r 1,2,3,5 

s 2,3,4 

t 2,3,4,5 

u 1,3,6 

v 1,2,3,6 

w 2,4,5,6 

x 1,3,4,6 

y 1,3,4,5,6 

z 1,3,5,6 

      Fig. 6 – letras do alfabeto e os respectivos pontos 
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Há também letras e símbolos em que precisamos usar mais de uma 

cela. Por exemplo, ao fazermos as letras maiúsculas, temos que colocar o 

sinal de maiúscula em frente às letras (pontos 4 e 6). Para fazermos os 

números, utilizamos o sinal de número (pontos 3, 4, 5 e 6). Então, o número 1 

é o sinal de número em uma cela e na outra, o ponto 1 (como a letra “a”); o 

número 2 é o sinal de número (pontos 3,4,5,6) em uma cela e na outra os 

pontos 1 e 2 como a letra “b”) e assim por diante. O número 0 é o sinal de 

número e, na cela ao lado, os pontos 2, 4 e 5 (como a letra “j”). 

Todos os símbolos existentes na escrita comum têm os seus 

correspondentes na escrita Braille: sinais de pontuação, letras gregas, sinais 

matemáticos, sinais da física e da química, entre outros. 

Como se pode observar, o Braille é um sistema posicional. Por esse 

motivo, durante o trabalho de estimulação tátil é bastante importante a 

realização de atividades que desenvolvam a localização espacial dos 

indivíduos sem visão, pois dessa forma eles poderão compreender com 

maior facilidade os mecanismos do sistema. 

Também paralelamente a alfabetização em Braille, no caso das 

crianças, o trabalho com a matemática é muitíssimo importante, pois além 

dos pré-requisitos para o ensino do Soroban (como a construção do sistema 

de numeração decimal, por exemplo), essa área do conhecimento auxilia na 

compreensão do Braille, por causa da numeração dos pontos e da sua 

posicionalidade. 

Também vale a pena ressaltar que, para aprender a utilização do 

Soroban, os indivíduos que não enxergam precisam ter maturidade tátil e 

passam por todas as etapas do desenvolvimento tátil descritas anteriormente. 

Os ensinos do Braille e do Soroban se complementam, e, por esse 

motivo, devem acontecer simultaneamente. 

 

 

INSTRUMENTOS PARA ESCREVER EM BRAILLE 

 

Existem basicamente três tipos de instrumentos diferentes para 

escrever em Braille. 
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Regletes e Punções 

 

As regletes tradicionais são compostas por uma tábua do tamanho de 

uma folha sulfite (fig. 7), em cuja parte superior se encontra um grampo para 

prender o papel e em cujas laterais há sulcos com buracos internos para o 

encaixe dos pinos da régua. A régua é composta por quatro linhas de várias 

celinhas. Para escrever, as linhas vão sendo preenchidas e a régua vai 

sendo baixada, encaixando os pinos inferiores nos buracos do sulco da 

tábua.  

Para perfurar, existem os punções, que consistem em uma estrutura 

para segurar e uma ponta metálica para fazer os pontos do Braille. 

Há vários modelos de regletes e punções. Porém, a maioria dos que 

escrevem o Braille se adapta melhor com a reglete tradicional (descrita 

anteriormente) e o punção anatômico (que tem lugares certos para encaixes 

dos dedos). 

As réguas das regletes são feitas de metal ou plástico, as tábuas são 

de madeira com os grampos também de metal ou plástico e as estruturas dos 

punções são feitas de plástico ou de madeira. 

Escrever usando reglete e punção equivale a escrever utilizando lápis 

ou caneta, isto é, a escrita manual. Para utilizar os referidos instrumentos, os 

indivíduos sem visão devem ter conseguido uma ótima coordenação motora 

e uma excelente e um excelente senso de direção, pois além das habilidades 

necessárias para fazer os pontos, na reglete escreve-se da direita para 

esquerda e com as letras espelhadas em relação à leitura. Esta é realizada 

da esquerda para a direita (assim como na escrita comum). Para isso, é 

preciso que se aprenda esse processo de inversão no qual se escreve de um 

lado da folha e da direita para a esquerda e se lê do lado oposto dessa 

mesma folha e em direção contrária. 
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fig. 7 – mostrando uma tábua com reglete e punção. 

 

 

Máquina Braille 

 

A máquina Braille (fig. 8) é composta por apenas nove teclas: uma 

referente a cada um dos seis pontos do Braille, uma de espaçamento de 

letras, uma para troca das linhas e uma para retrocesso. Coloca-se o papel 

enrolando-o em um rolo (como nas máquinas de datilografia antigas) e há 

uma peça chamada “carro”, que é uma espécie de cursor que vai 

acompanhando a escrita. Quando uma linha termina, ele precisa ser puxado 

novamente para o começo e apertado na tecla para mudança de linha para 

que outra possa ser iniciada. 

Com a utilização da máquina Braille, a leitura e a escrita seguem a 

mesma direção (da esquerda para a direita), não necessitando a realização 

do processo de inversão. 
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Ainda para quem possui dificuldades motoras e para os que passam 

pela estimulação tátil tardia, a Máquina Braille é uma excelente opção para a 

escrita, pelo seu fácil manuseio e praticidade dos seus mecanismos. 

Suas principais desvantagens são: peso (pouco mais de 5 kg 

aproximadamente), seu custo elevado e sua manutenção, pois existem 

pouquíssimos técnicos que sabem consertá-la e há bastante dificuldade em 

encontrar suas peças de substituição. 

 

 

fig. 8 – máquina Braille 

 

 

 

Impressoras Braille 

 

Ligadas a programas de computadores que transformam caracteres 

em tinta para a linguagem do Braille, as impressoras Braille são ótimas 

opções para produção de materiais em série, de livros e também com as 

mesmas funções das impressoras comuns. 
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Suas principais desvantagens, além do alto custo e da dificuldade para 

sua manutenção, são o seu volume e o seu barulho desconfortável. 

Atualmente, existem as “linhas Braille”, que, acopladas ao computador, 

permitem a leitura tátil de tudo que há escrito na tela. 

Todos os dias, estão surgindo novidades tecnológicas para facilitar a 

vida de quem se utiliza do Braille como sua principal forma de leitura e de 

escrita. 

 

 

INCLUSÃO DAQUELES QUE UTILIZAM O BRAILLE E O SOROBAN 

COMO PRINCIPAIS INSTRUMENTOS NA SUA VIDA ESCOLAR: QUANDO 

ENSINO COMUM E EDUCAÇÃO ESPECIAL CAMINHAM DE MÃOS 

DADAS 

 

Historicamente, a inclusão das pessoas com necessidades especiais 

na sociedade foi evoluindo gradativamente. Na maioria das vezes, esse 

processo vem sendo realizado abruptamente, sem um preparo próprio das 

comunidades envolvidas. 

Atualmente, apesar de haver melhorias significativas para a 

acessibilidade social dessas pessoas, ainda há várias dificuldades para que 

essa inclusão seja efetiva. 

Na área do Ensino Formal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

número 1994/96, legitimou a inclusão das pessoas com deficiências físicas 

sensoriais e intelectuais no Ensino Comum. No capítulo V dessa lei, consta 

que a modalidade de educação escolar deve ser oferecida preferencialmente 

na rede regular de ensino, para educandos com necessidades especiais. 

Quando não for possível a sua integração nas classes comuns, o 

atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços 

especializados. 

Porém, para cumprirem essa lei, e também outras que regem os 

referidos atendimentos, muitas escolas do ensino comum passaram a 

atender essa clientela sem nenhum preparo dos seus profissionais e dos 

seus recursos físicos e materiais. Infelizmente, muitos discentes tornaram-se 

mais excluídos do que antes, pois apesar da sua presença na sala de aula, 
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não lhes são oferecidas condições de entrarem em contato com o 

conhecimento abordado. 

Por outro lado, existem centros de atendimentos especializados que 

se fazem de mediadores e orientadores da inclusão de pessoas com 

deficiências em classes do Ensino Comum. Essas inclusões acontecem com 

qualidade e êxito, pois é oferecido a todos os envolvidos o apoio adequado, 

fazendo-se um trabalho pedagógico paralelo e concomitante, nas escolas 

comuns e nos referidos centros. 

Especialmente na inclusão de pessoas com deficiência visual, os 

profissionais do ensino comum assustam-se bastante e ficam ansiosos por 

não entenderem o Braille e o Soroban. É exatamente partindo desse ponto 

que os centros especializados entram em ação, pois seus professores vêm 

em socorro, auxiliando-os e orientando-os. 

Para esclarecer melhor, essa inclusão orientada se dá da seguinte 

forma: a criança deficiente visual é matriculada em uma escola do ensino 

comum e também em um centro especializado. Os primeiros procedimentos 

após a matrícula são a análise do laudo oftalmológico dessa criança pelos 

profissionais do centro, a fim de saberem a patologia causadora da 

deficiência visual e definirem as especificidades dos atendimentos; além de 

uma avaliação diretamente com o educando, para conhecer as 

características do seu desenvolvimento. Esses procedimentos de análise e 

avaliação só se fazem necessários se a criança em questão ainda não estiver 

frequentando o centro especializado desde a primeira infância, pois existem 

educandos que já estão inseridos em instituições especializadas desde 

bebês, recebendo atendimentos de estimulação essencial (0 a 3 anos) e 

educação infantil especializada (3 a 6 anos). Na última etapa, o ideal é que já 

se inicie o processo de inclusão no ensino comum.  

Após essas preparações preliminares, o professor especialista que 

realiza o serviço itinerante dirige-se à escola comum da criança, com o 

objetivo de orientar todos os profissionais da educação e demais funcionários 

envolvidos sobre as melhores maneiras de incluir efetivamente o educando 

na sua classe comum. Além desse primeiro contato, o papel do professor do 

serviço itinerante é comparecer à escola uma vez por semana ou a cada 

quinze dias, dependendo do caso e do projeto político do município.  
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Além de garantir a continuidade das orientações referentes à inclusão 

e às metodologias, esse profissional dá subsídios para que o processo tenha 

sucesso, pois faz a adaptação dos materiais utilizados pelo educando (textos, 

avaliações, exercícios, etc.), passando-os para a escrita Braille; realiza 

transcrições das atividades em Braille, produzidas pelo discente, para que os 

professores de cada disciplina a corrija e possa, além disso, manter uma 

conversa sobre as dificuldades encontradas pelo educando referente aos 

conteúdos; e repassa para as suas colegas especialistas que trabalham 

diretamente com ele no centro, oferecendo-lhe o apoio escolar. 

O apoio escolar especializado é mais um atendimento prestado pelos 

centros especiais. Trata-se de atividades individualizadas, às quais os 

educandos comparecem de duas a três vezes por semana. Além de trabalhar 

os conteúdos em que as crianças apresentam defasagens no ensino comum, 

também são atendidas as especificidades dessa modalidade educacional, 

como a alfabetização em Braille, ensino do Soroban, estimulação tátil, 

estimulação visual, atividades de vida autônoma e social, orientação e 

mobilidade, recreação especial, entre outros. 

Outro serviço que o educando deficiente visual recebe por parte dos 

centros especializados é a confecção dos livros didáticos que utiliza no 

ensino comum. Para as crianças com baixa visão, os livros têm as letras 

ampliadas para facilitar a leitura. E para os casos de cegueira intensa ou 

total, os livros são adaptados para a escrita Braill. E os desenhos relevantes 

são adaptados em relevo para melhor compreensão dos conteúdos. Esses 

desenhos são adaptados por meio de contornos feitos com barbantes, cola 

ou desenhador em Braille, além de colagens dos diversos materiais de 

diferentes texturas, formas e tamanhos. 

Com o serviço itinerante, o apoio escolar e a confecção de materiais 

oferecidos pelos centros de atendimentos especializados, vários educandos 

com deficiência visual estão incluídos em diversas escolas do ensino comum 

e estão conseguindo acompanhar efetivamente os conteúdos acadêmicos 

nelas ministrados. E mais: toda a comunidade escolar acaba por envolver-se 

nesse processo, aprendendo a conviver com as diferenças e desenvolvendo 

a solidariedade e fraternidade. 
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“Os benefícios dos arranjos inclusivos são múltiplos para todos os 

envolvidos com as escolas: todos os alunos, professores e a sociedade em 

geral. A facilitação programática e sustentadora da inclusão na orientação 

dos projetos das escolas, das salas de aulas e do trabalho pedagógico nelas 

realizado é um fator decisivo do sucesso.” (STAINBACK, 1999, p 22). 

 

Somente há inclusão verdadeira se o educando especial realmente 

puder receber condições de chegar aos mesmos conhecimentos a que todos 

os seus pares podem chegar. Para isso, muitas vezes é preciso adaptar o 

currículo (ver nesse livro “Educação Especial e Concepções Conflitantes de 

Curriculum”), as metodologias e os recursos materiais. Nada melhor do que 

buscar o auxílio de instituições especializadas, com a finalidade de 

desenvolver trabalhos conjuntos, beneficiando não só o educando, mas 

também todos os profissionais das duas instituições educacionais, que 

poderão trocar experiências e aprenderem uns com os outros. 

Vale a pena ressaltar que, nos casos de inclusão de pessoas que 

possuam apenas deficiência visual, ou seja, sem nenhuma outra limitação 

associada, não se faz necessário adaptações curriculares. Em outras 

palavras, os deficientes visuais têm condições de aprender os mesmos 

conteúdos em igualdade com as demais crianças. O que precisa ser 

adaptado, nesses casos, são os materiais utilizados e as metodologias de 

ensino, que precisam ser diferenciadas. 

Em outras palavras, para a real inclusão de educandos deficientes 

visuais no ensino comum, são necessários procedimentos e materiais 

diferentes para oferecer-lhes oportunidades iguais de aprendizagem. 

Uma inclusão com sucesso só traz benefícios e crescimento a todos 

os envolvidos no processo. 

 

 

AS NOVAS TECNOLOGIAS EM BENEFÍCIO ÀS PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIAS VISUAIS 

 

Nas últimas décadas, estão ocorrendo diversas pesquisas que 

objetivam a criação de instrumentos para serem facilitadores da vida dos 
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deficientes visuais. São criados instrumentos simples, como fitas métricas e 

réguas com relevo, e instrumentos complexos, como adaptações para 

computadores e celulares de última geração. 

Há bastante curiosidade por parte da maioria da população sobre o 

funcionamento dos computadores adaptados para uso de pessoas com 

deficiências visuais. Eles nada mais são do que computadores comuns, nos 

quais são instalados programas leitores com voz, isto é, programas que leem 

em voz alta tudo o que está escrito na tela do computador. Existem vários 

desses programas e eles estão melhores e mais eficientes a cada dia. Não 

será citado aqui o nome de nenhum deles, pois a tecnologia é muito rápida e 

até esta obra ser lida, já poderão ter surgido programas mais modernos do 

que os que existem no momento. 

Vale a pena ressaltar que, diferentemente do que muitos pensam, do 

mesmo jeito que saber operar um computador não substitui a leitura e a 

escrita comum, saber lidar com um computador com voz não substitui a 

leitura e escrita em Braille. 

Os computadores equipados com sistemas de voz permitem aos 

deficientes visuais a leitura de textos e livros digitalizados, a digitação de 

mensagens e e-mails, a verificação dos seus próprios e-mails, a navegação 

em alguns sites e redes na internet, entre outros. A operação desses 

computadores é sem o uso do mouse, ou seja, por meio de comandos 

utilizando apenas o teclado. Existem teclados com as letras, números e 

demais símbolos marcados em Braille, mas muitos deficientes visuais usam 

teclados convencionais. 

Quanto às impressoras em Braille, já existem e são fabricadas 

principalmente nos países europeus. Elas funcionam junto com programas de 

computador que transformam as informações em escrita comum para 

códigos em Braille, os quais são passados para a impressora e executados. 

As impressoras ainda são pouco acessíveis, pois custam caro e sua 

manutenção também é dispendiosa. Sem falar na falta de peças e na 

carência de mão de obra especializada. 

Com relação aos celulares, também podem ser adaptados ao uso dos 

deficientes visuais com a instalação de programas de voz semelhantes aos 

dos computadores. Eles também leem tudo o que está escrito na tela, 
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permitindo aos usuários sem visão aproveitarem todas as funções do seu 

aparelho. Não se podem instalar os referidos programas em qualquer celular; 

apenas algumas marcas e modelos são compatíveis. Não há necessidade de 

adaptações especiais nos teclados desses celulares, eles apenas não podem 

ser sensíveis ao toque. 

Com o acesso facilitado aos deficientes visuais ao mundo da 

informática e da robótica, cada vez mais estão surgindo equipamentos que os 

ajudam no seu cotidiano, tornando-os mais independentes e incluídos na 

sociedade. 

 

Daiana Espindula Bertolin 
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PSICOMOTRICIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL 

 

                        Ms. Patrick Coquerel62 

 
Toda luz é uma sombra quando comparada a luzes mais fortes, 

                                  até se chegar ao sol; e toda sombra é luz quando 
comparada às  

                                  sombras mais profundas, até se chegar à noite. 
                                                                       

John Ruskin 

                                                                           

Tratar da Psicomotricidade para pessoas com deficiência visual de 

forma sintética é um desafio. Não é possível esgotar o tema em poucas 

laudas. Há uma considerável variedade de deficiências na visão, desde 

dificuldades para enxergar até a cegueira total. A intenção de movimento 

(motricidade) associa-se e se organiza direta e indiretamente em 

conformidade com a visão, daí ocorrem desdobramentos sobre o 

desenvolvimento psicomotor em cada tipo de deficiência. 

Numa tentativa ousada de organizar um texto sucinto para atender 

curiosidades acerca da Psicomotricidade em pessoas de baixa visão e cegas, 

optou-se por subdividi-lo em três partes, que são: 1.ª Contextualização da 

Psicomotricidade enquanto área de estudo e intervenção profissional, 

seguido de reflexões iniciais da mesma no tocante à deficiência visual (DV); 

2.ª Apresentação de oito (8) parâmetros psicomotores e suas relações com o 

desenvolvimento psicomotor da pessoa com DV; e 3.ª Caracterização do 

trabalho psicomotor para pessoas com DV frente à vertente da Educação 

Psicomotora. 

Inicialmente a Psicomotricidade será contextualizada abordando seu objeto 

de estudo, brevíssimo histórico, suas vertentes e as devidas reflexões iniciais 

direcionadas às pessoas com DV. 

                                                      
62 Graduado em Educação Física e Esportes (2000) e Mestre em Ciências do 
Movimento Humano (2005) pela UDESC. Especialista em Tecnologias e Educação a 
Distância (2011) pela UnC. Professor do Departamento de Educação Física da 
UFRN. E-mail: motriz@ufrnet.br 
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A Psicomotricidade foi definida mais recentemente no Brasil como a 

ciência que tem como objeto de estudo o homem através do seu corpo em 

movimento e suas relações com o mundo interno e externo (2). 

Etimologicamente, a palavra Psicomotricidade desenvolveu-se a partir 

do termo "psicomotor", cunhado pelo médico francês Philippe Tissié, no final 

do Século XIX (2). Esse personagem da história da Psicomotricidade lançou 

o termo para designar uma área cortical correspondente à junção entre as 

funções do pensamento e do movimento corporal, ou seja, o córtex frontal do 

cérebro (2). 

A Psicomotricidade passou a existir como área de intervenção 

profissional e investigação científica nas primeiras duas décadas do Século 

XX. O pioneiro foi o neurologista francês Dupré, responsável por elucidar a 

independência entre a debilidade motora em relação à estrutura e função do 

sistema nervoso (2). 

Desde então, pode-se dizer que a Psicomotricidade evoluiu em três 

vertentes distintas, que são: 1) Reeducação psicomotora; 2) Terapia 

psicomotora; e 3) Educação psicomotora (3). A primeira com identidade 

biomédica, a segunda com notórias influências da Psicanálise e suas 

ramificações e, a última, com forte apelo educacional. Por existirem essas 

diferentes abordagens, alguns estudiosos entendem a Psicomotricidade 

como uma ciência encruzilhada, um mosaico de práticas e conceitos (4). 

Muitos pesquisadores se destacaram no percurso histórico dessa área 

de conhecimento. Foram com os trabalhos dos professores de Educação 

Física franceses André Lapierre e Bernard Aucouturier que a educação 

psicomotora se consolidou em sua dimensão relacional (5). A 

Psicomotricidade Relacional é apontada por muitos especialistas no assunto 

como uma das mais significativas contribuições teóricas e práticas da área 

(38). 

Apesar dos avanços constatados até o presente momento, é preciso 

continuar a trajetória evolutiva da Psicomotricidade. As contribuições 

recentes das neurociências são um marco importante para justificar a 

releitura das obras dos autores clássicos como Ajuriaguerra, Fonseca, Vayer, 

Le Bouch, Lapierre, Aucouturier e tantos outros. Abriu-se um novo leque de 

hipóteses a serem testadas em estudos quantitativos, qualitativos e mistos, 
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de natureza objetiva, subjetiva e combinada. A ressonância magnética 

funcional, a eletroencefalografia e a interface cérebro máquina exemplificam 

essas tendências na pesquisa. 

A evolução da pesquisa qualitativa em Psicomotricidade é inegável, 

contudo, requer inovações substanciais nos métodos. Deve-se repensar uma 

linguagem mais própria e independente para a Psicomotricidade, além de 

refletir profundamente sobre o objeto de estudo dessa ciência em plena 

construção. 

Mais especificamente sobre o objeto de estudo em Psicomotricidade, podem-

se mencionar alguns pontos cruciais para o melhor entendimento e 

delimitação dessa área de estudo e intervenção profissional. A 

Psicomotricidade é essencialmente de cunho interdisciplinar e 

multiprofissional. Essa particularidade não pode ser desconsiderada. Na 

definição de Psicomotricidade proposta pela SBP estão presentes algumas 

palavras-chaves, a citar: corpo, movimento, mundo interno e externo (1). 

É interessante pontuar que a Psicomotricidade já foi entendida como 

ciência encruzilhada, pois, ao receber influências das ciências humanas, 

exatas e da saúde, constituiu-se num mosaico de teorias e práticas, certas 

vezes, incoesas (4). A imensa maioria dos estudiosos do tema utiliza 

normalmente as mesmas palavras-chaves anteriormente mencionadas em 

seus conceitos e/ou definições. Cada um ao seu modo, fazendo prevalecer 

mais um ponto de vista em detrimento de outro, cada qual influenciado por 

sua visão particular de mundo e de ser humano no mundo, a considerar seus 

contextos sociais e históricos. 

Neste estudo, por exemplo, os descritores acima mencionados devem 

ser confrontados com o organismo, a mobilidade e a consciência (e 

inconsciência) de pessoas com deficiência visual. 

O conhecimento tende a evoluir com o contraditório. Mesmo que essa 

evolução não seja linear com o passar dos anos, percebe-se que no caso 

específico da Psicomotricidade, após aproximadamente 140 anos de 

investigações e reflexões, a diversidade de discursos parece estar sendo 

benéfica para o desenvolvimento epistemológico da área em questão, 

mesmo ainda prevalecendo a divergência frente à convergência. 
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Sabe-se que a educação psicomotora foi a vertente da 

Psicomotricidade que mais evoluiu com o tempo, notadamente a relacional. 

Porém, nunca foi e nunca será a única vertente, afinal ainda se faz 

reeducação e terapia psicomotora, inclusive em organizações profissionais 

legitimadas e legalizadas para tais finalidades em vários países, como 

França, Itália, Espanha e Uruguai. 

Profissionais de áreas diversas especializam-se em Psicomotricidade, 

atuando em escolas, clínicas, hospitais e demais espaços de educação e 

saúde Brasil afora. Com todo esse quadro conceitual e operacional 

fragmentado, qual poderia ser o objeto de estudo da Psicomotricidade? 

Arriscou-se uma confluência de ideias, no intuito de delimitar o campo de 

investigação científica da Psicomotricidade, pautada numa visão de mundo e 

de ser humano no mundo, materialista dialética: 

 

1- CORPO - Abordado como representação estrutural e simbólica, ou seja, 

um esquema corporal e uma imagem corporal; 

 

2-  MOVIMENTO - O movimento corporal humano investigado de forma geral 

e específica. Quanto às generalidades, esse movimento analisa-se pelo 

espectro da fisiologia, da antropologia, da biomecânica, entre outras ciências. 

Quanto à especificidade, está direcionada para o fenômeno da intenção de 

movimento, ou seja, a motricidade humana. Nesse ínterim, emergem os 

fenômenos ditos inconscientes do movimento humano, portanto, de um 

entendimento de movimento enquanto linguagem corporal e como 

expressividade psicomotora; 

 

3- MUNDO INTERNO E EXTERNO - Costumeiramente referidos na literatura 

especializada, são tratados ou entendidos como manifestações da 

consciência corporal, de maneira que as coisas ditas do mundo externo são 

aquelas declarativas, conscientes e objetivas. Por outro lado, as coisas ditas 

do mundo interno constituem-se nas não declarativas, da dimensão do 

inconsciente, logo, subjetivas. 
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Cegos ou pessoas de baixa visão apresentam adaptações evidentes 

no corpo, como a mudança postural. Nesse caso, normalmente, aumenta-se 

a cifose torácica e a lordose cervical (7). O movimento é também afetado, a 

citar a deambulação marcada pelos passos arrastados e curtos, com o centro 

de gravidade corporal deslocado mais adiante que o habitual (7). As relações 

objetivas e, principalmente, as de ordens subjetivas que constituem os 

universos cônscios e incônscios de um dado sujeito, mostram-se nitidamente 

modificadas na pessoa com DV. No caso desses sujeitos, o equilíbrio e 

esquema corporal se desenvolvem predominantemente pela sensação, 

processamento e ação de outras áreas neurais centrais e periféricas, a 

mencionar o tato e a audição, os córtices parietal e temporal, bem como o 

cerebelo. 

Além das palavras-chaves mencionadas acima, relativas à 

epistemologia psicomotora, cabe destacar a iminência do jogo. O lúdico é um 

meio mais propício para operar o trânsito entre os mundos interno e externo, 

sobretudo por sua condição de acesso ao inconsciente humano, o que 

permite a construção do autoconhecimento da pessoa por intermédio dos 

processos de aprendizagem (8). 

Pode-se dizer que, numa visão materialista dialética de mundo, o 

sujeito é compreendido como unidade inacabável e indissociável em suas 

dimensões afetiva, cognitiva e motora, bem como em suas inúmeras 

possibilidades de interação com o meio ambiente (9). Essa unidade, aqui 

chamada de "Pessoa", integra todas essas dimensões (10). Vale pontuar que 

essas subdivisões da pessoa são meramente didáticas, uma vez que, no 

entendimento materialista dialético, fundamentado na interação da pessoa 

com seu meio, o sujeito é compreendido como unidade, como corpo objetivo 

e subjetivo (10). Não se trata mais dos ultrapassados mente versus corpo 

e/ou corpo versus espírito, mas sim da unidade corporal em que coexistem o 

racional e o irracional, ou seja, o conteúdo acessado pela consciência e o 

inacessível pela mesma. 

Para além da Psicomotricidade, na aventura de recriar e readequar 

uma linguagem científica independente, autônoma, invariavelmente haverá o 

encontro com as ideias propagadas pelo filósofo português Manuel Sérgio. O 

mesmo defende uma ciência da motricidade humana voltada ao 
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desenvolvimento da transcendência do homem (11). Nesse sentido, acredita-

se que a Psicomotricidade pode ser entendida mais apropriadamente ou 

aproximadamente como Ciência da Motricidade Humana, livre, independente 

e autônoma. Seu objeto de estudo deveria estar centrado no movimento 

intencional humano. Não se trata de um isolamento científico, pois não se 

podem abandonar as contribuições anteriores, atuais e futuras das outras 

áreas do conhecimento. Assim como a "Pessoa" é algo inacabado, suscetível 

à mudança e à transformação constante, a ciência que se propõe a estudar o 

movimento intencional humano não pode se manter estanque, ilhada e ser 

encarada como dogma imutável. 

Após esta oportuna contextualização sobre a Psicomotricidade, o texto será 

redirecionado para a interação teórica e prática dessa promissora área de 

estudo e intervenção profissional voltada às pessoas com DV. O ponto de 

partida serão algumas reflexões sobre o tema. 

No Brasil, a DV é apontada como a deficiência prevalente na 

população, sobretudo entre os idosos (12). Estudos epidemiológicos 

realizados por Resnikoff (13) apud Medina e Muñoz (12) mencionam que: 

 

Em 2002, a Organização Mundial de Saúde (OMS) estimou que 
existiam 37 milhões de cegos e 124 milhões de pessoas com 
deficiência visual grave no mundo. Se considerarmos as 153 milhões 
de pessoas com deficiência visual devido a erros refrativos não 
corrigidos, teremos 314 milhões de pessoas no mundo com alguma 
deficiência visual. 

 

Diversos modelos neurocientíficos e psicomotores tradicionais 

apresentam o aparato visual humano como uma estrutura nobre do sistema 

nervoso, corresponsável direto pelo desenvolvimento psicomotor (14). Aqui 

surge um questionamento básico: Se o funcionamento do sentido visual e 

suas estruturas correspondentes no sistema nervoso são decisivas para um 

otimizado processo de desenvolvimento psicomotor, como isso ocorre 

quando uma pessoa possui DV? 

Para iniciar a elaboração de um raciocínio sobre a psicomotricidade 

para pessoas com DV, partiu-se da reflexão dos apontamentos do filósofo 

empirista George Berkeley, publicado em 1709, intitulado como "Nova teoria 

da visão", defendido e explicado em 1773 (15). 
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Considere uma pessoa que nasceu cega, passou pela infância sem 

ver absolutamente nada e, na adolescência, realizou uma cirurgia que lhe 

possibilitou enxergar. Essa experiência cirúrgica ocorreu em 1728 com o 

médico inglês William Cheselden, que retirou as cataratas de um menino de 

13 anos de idade, cego de nascença e que passou a ser vidente (15). 

Segundo Cappello (15 p. 52): 

 

Os relatos constataram muito mais do que a impossibilidade de 
reconhecimento imediato daquilo que tocamos naquilo que vemos. O 
menino não só não foi capaz desse reconhecimento imediato, como 
também não conseguiu distinguir um objeto visual de outro. Ele não 
reconhecia a forma das coisas, nem diferenciava uma coisa de outra, 
qualquer que fosse a distinção entre suas formas ou grandezas. Mas 
depois de lhe terem dito que coisas eram aquelas cuja forma havia 
anteriormente conhecido pelo tato, ele as observava cuidadosamente 
para então ser capaz de reconhecê-las. Mas como ele mesmo dizia, 
porque travava conhecimento com muitos objetos, esquecia-se de 
vários, e aprendia e esquecia muitas coisas por dia. Quando várias 
semanas após ter sido operado, se via confuso diante de um quadro 
em perspectiva, perguntava qual sentido o enganava, se a visão ou o 
tato. Além disso, o garoto mostrava não ter qualquer noção de 
distância. Quando ele viu pela primeira vez, estava tão impossibilitado 
de julgar distâncias que pensou, como ele mesmo disse, que todos os 
objetos tocavam seus olhos como quando sentiu tocarem sua pele. 
Tampouco era capaz de considerar o espaço, ou a extensão, como 
partes menores englobadas por partes maiores. 

 

Ao observar a citação acima, constata-se a presença de vários 

aspectos psicomotores relacionados. Sensação, percepção e processamento 

da informação visual, a destacar: a) Incapacidade de reconhecimento dos 

objetos; b) Dificuldade perceptiva na discriminação e diferenciação dos 

objetos; c) Disformia dos objetos; d) Desintegração somática e sensorial; e) 

Agnosias; f) Dificuldade de aprendizagem; e g) Amnésias. No caso exposto 

evidenciaram-se as dificuldades adaptativas de um sujeito que se 

desenvolveu cego e, posteriormente, reestabeleceu a funcionalidade da 

visão. 

A DV é conceituada por Mosquera (7 p. 27) como “perda total ou 

parcial da visão, necessitando, o seu portador, de recursos específicos, 

método braille, sorobã, bengala e outros, para a alfabetização e 

socialização”. A cegueira pode ser de ordem congênita ou adquirida, sendo a 

primeira caracterizada como de nascença ou perda visual até os três anos de 
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idade, e, a segunda, compreendendo todas as outras formas de perda da 

visão (7). As diferentes etapas do ciclo vital, nas quais pode ocorrer perda da 

visão, influenciam a estruturação e a funcionalidade do aparato visual da 

pessoa com DV. 

Há várias citações clássicas na literatura psicomotora sobre a 

relevância da visão em prol do desenvolvimento psicomotor. Ajuriaguerra 

(16), por exemplo, afirmou que: 

 
É pela motricidade e pela visão que a criança descobre o mundo dos 
objetos; é pela manipulação que ela o redescobre. Essa descoberta 
em relação aos objetos só é válida quando a criança é capaz de 
largar e pegar, quando se introduz uma distância entre ela e o objeto 
que manipula, quando o objeto não faz parte da simples atividade 
corporal indiferenciada. No início, o objeto e o eu se confundem; em 
seguida o objeto é para si e além de si, para tornar-se posteriormente 
um objeto em si. No momento da atividade, a criança pode 
igualmente ser agida com o objeto, ou agir sobre o objeto, ou agir 
sem objeto: os objetos de ação tornam-se, posteriormente, objetos de 
experimentação. 

 

 

Outro fator decisivo relacionado à visão e ao desenvolvimento 

psicomotor. É que na primeira infância, no período compreendido entre o 

parto e aproximadamente os dois (2) anos de idade extrauterina, ocorre um 

período crítico para o desenvolvimento sensório-motor; o processo de 

mielinização encefálico ocorre predominantemente nos córtices motor e 

occipital, sendo este último a principal sede do processamento sensorial das 

informações visuais (14). Esse fenômeno orgânico define muito a respeito do 

tipo de DV, se é anterior ou posterior aos três (3) anos de idade. Dessa 

forma, quem não processa adequadamente os sinais visuais antes desse 

período crítico terá um comprometimento considerável no desenvolvimento 

psicomotor, iniciando com o tônus, o equilíbrio, a lateralidade e a noção de 

corpo, resultando em considerável comprometimento na organização, 

orientação e localização espacial, restando à pessoa com DV buscar 

alternativas desenvolvimentais (17). 

O modelo teórico mostrado abaixo auxilia na melhor compreensão 

desse processo: 
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No quadro acima são ilustradas a evolução dos parâmetros 

psicomotores e sua respectiva involução natural, ou seja, a ontogênese e a 

retrogênese, respectivamente (14). Tal modelo é oportuno não apenas por 

reforçar a ideia do prejuízo psicomotor da cegueira congênita (até três anos 

de vida extrauterina), mas ilustra a interferência crítica nos parâmetros 

psicomotores em cada etapa do ciclo vital, não se esquecendo de que a 

visão é um órgão sensorial que evolui e involui durante a vida. 

Por exemplo, uma criança recém-nascida sem DV possui um campo 

perceptível visual muito limitado, de poucos centímetros, o suficiente para o 

bebê reconhecer o rosto materno durante a amamentação (18). Esse campo 

visual vai se amplificando pouco a pouco, alcançando uma condição mais 

avançada de acuidade, equiparada ao adulto, entre seis (6) e doze (12) 

meses de idade (19). Apesar de a estrutura sensorial da visão estar 

praticamente pronta até um (1) ano de idade, a acuidade visual humana 

mediada pelo desenvolvimento psicomotor só amadurecerá mais tarde, 

sendo a estática próximo dos dez (10) anos e a dinâmica, dos vinte (20) anos 

de idade (19). 
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Em verdade, a pessoa com DV amplia outras capacidades 

perceptivas, originárias da atividade de outros órgãos sensoriais, como o tato 

e a audição.  

Apesar dos potenciais gerados pelo aguçamento de outros sistemas 

sensoriais, a criança que nasce cega ou adquire DV nas duas primeiras 

infâncias terá obstáculos na ação, representação e planificação psicomotora, 

podendo apresentar dificuldades de aprendizagem como apraxia, dispraxia, 

agnosia, disgnosia, acalculia, discalculia, agrafia, disgrafia, alexia, dislexia, 

entre outras. 

Tais afirmações se fundamentam no apontamento a respeito da reeducação 

psicomotora para cegos e pessoas de baixa visão feito por Lapierre (20, p. 

453-454): 

 

As crianças apresentando uma deficiência sensorial [...] têm mais 
dificuldades, tendo em vista a ausência ou má qualidade de um setor 
perceptivo para organizar e estruturar o seu esquema corporal. A 
construção do espaço para o cego, por exemplo, acarreta grandes 
problemas. A reeducação psicomotora visará o desenvolvimento 
compensador das outras maneiras de percepção e sobretudo o 
posicionamento em concordância das percepções: --- motoras, táteis 
e auditivas para as perturbações visuais. 

 

Já o adulto e o idoso são acometidos pela redução da acuidade visual. 

Em maior ou menor grau e em velocidades variáveis, toda pessoa em sua 

retrogênese experimenta esse declínio. Esse fenômeno impacta os 

parâmetros psicomotores durante o processo de envelhecimento, sobretudo 

no equilíbrio corporal e na coordenação motora global e fina, afetando a 

interação com o meio e consigo próprio (19). Sobre visão e envelhecimento, 

Resnikoff (13) apud Medina e Muñoz ( 20) apontam que: 

 
Calcula-se que aproximadamente 82% de todas as pessoas cegas 
tenham idade de 50 anos ou mais e que no ano 2020 existirão 54 
milhões de cegos com idade superior a 60 anos, mais de 50 milhões 
estarão em países em desenvolvimento. A prevalência de cegueira é 
maior em mulheres nas áreas rurais de países em desenvolvimento. 
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Medina e Muñoz (12) afirmam ainda que “no Brasil é esperado um 

aumento na população de idosos, levando a uma elevação de doenças 

crônicas associadas a incapacidades, deficiência visual e morbidade ocular”. 

Outro assunto de extrema pertinência diz respeito ao fato de que o 

pensamento humano decorre da forma pela qual se age, pois pensamos tal 

como agimos (22). Dadas as peculiaridades da ação psicomotora de pessoas 

com baixa visão ou cegas, suas alterações posturais características, modo de 

andar, etc, pode-se afirmar que o pensar da pessoa com DV é distinto da 

vidente. Deve-se lembrar que normalmente a pessoa com DV é tomada por 

um comportamento de insegurança, principalmente quando se remete à 

orientação e à mobilidade (7). Este fator pertence à esfera subjetiva da 

pessoa com DV, ou seja, sua imagem corporal. 

Entende-se por intermédio dessas colocações que, na ausência total 

ou parcial da visão, a pessoa com DV terá dificuldades para apreender os 

objetos do mundo externo, diferenciá-los entre si e, também, diferenciá-los de 

si próprio. Nesse contexto, os problemas da ordem de noção, orientação e 

organização espacial são comuns na pessoas com cegueira ou baixa visão, 

seja ela como for - ou quando for. Isso acaba afetando o esquema corporal e 

a imagem corporal da pessoa com DV. 

Lançando um olhar para além da problemática deste estudo, a palavra 

cegueira pode adquirir muitos significados ou sentidos. Pode ser polissêmica. 

Aliás, como disse Racy (23), “a reflexão é o ponto de partida para uma 

subversão da falência atual da humanidade”. Mas qual seria a motivação 

para essa frase em relação à psicomotricidade em pessoas com DV? 

Resposta: não se deve perder de vista os muitos tipos de cegueira, o que 

inclui a pior delas, ou seja, a cegueira de quem vê e não enxerga, 

característica do homem dito moderno, inumano, insensível e cada vez 

menos capaz de narrar sua própria história, como escreveu José Saramago 

(23). Essa “deficiência social da visão” é sem dúvida a mais nefasta ao 

desenvolvimento psicomotor humano, uma vez que acomete a afetividade de 

quem vê mais não enxerga, mas principalmente daqueles que se sentem 

invisíveis, como já demonstrado nas teses de invisibilidade social. 

Após temperar o texto com uma dose homeopática de crítica as muitas 

cegueiras sociais existentes no mundo contemporâneo, é oportuno relembrar 
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que, por ser uma ciência encruzilhada, a Psicomotricidade recebe múltiplas 

influências de áreas distintas, como nas áreas da saúde e ciências humanas. 

Cada abordagem elege seus focos de investigação e intervenção propícios. 

No presente texto, sem perder a coerência com os objetos de estudo da 

Psicomotricidade, ou seja, o corpo, o movimento e a consciência 

(inconsciência), serão elencados oito (8) parâmetros psicomotores e estes, 

por sua vez, discutidos frente à questão das pessoas com DV. 

             Os parâmetros psicomotores selecionados para o estudo são: 1) 

Tônus muscular; 2) Equilíbrio; 3) Lateralidade; 4) Esquema corporal; 5) 

Organização, orientação e localização espacial; 6) Organização espaço-

temporal; 7) Coordenação motora fina; 8) Coordenação motora global. 

O desenvolvimento neuropsicomotor harmônico e adequado às condições 

ambientais de um dado sujeito, respeitadas as variações genéticas, forma o 

arcabouço psicobiológico que sustentará todas as interações do indivíduo, 

seja ele consigo próprio, com os objetos que o circundam e com os outros. 

Qualquer alteração, seja ela de ordem psíquica, orgânica, social ou 

ambiental, pode influenciar o processo de desenvolvimento psicomotor.  

Alguns fatores de desenvolvimento podem ser percebidos e 

solucionados pelo e/ou para o sujeito, gerando adaptação. Contudo, há 

circunstâncias que demoram a ser contornadas ou chegam a ser insolúveis, 

causando dificuldade, inadaptação e/ou incapacidade. Os parâmetros 

psicomotores acima mencionados representam parte substancial do aparato 

neuropsicológico. Se esse ferramental for suficientemente desenvolvido, a 

realização de movimentos com objetivos específicos (habilidades motoras) se 

dará de forma facilitada e harmônica. A estimulação de habilidades e 

competências psicomotoras interferirá direta e indiretamente em pelo menos 

uma das dimensões da atividade física humana, ou seja, no cotidiano, no 

transporte, no trabalho ou no lazer. Por essa razão, o trabalho psicomotor é 

essencial às pessoas cegas ou de baixa visão. Antes de escrever sobre o 

como fazer (metodologias), é oportuno apresentar “o que é” em 

psicomotricidade. Por isso, acredita-se que os oito (8) parâmetros 

selecionados servirão como base para uma maior e melhor compreensão da 

Psicomotricidade em pessoas com deficiência visual.  
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O TÔNUS MUSCULAR é um estado de vigília da musculatura corporal, 

gerando força para resistir ao alongamento dos músculos (24). Isso vale para 

as musculaturas estriada (esquelética ou cardíaca) e visceral. Toda atividade 

tônica envolve, basicamente, contração e relaxamento, revelando muito 

sobre o estado orgânico de uma pessoa (25). Temos desde exemplos 

extremos como o tônus dinâmico no corpo de um indivíduo que está vivo e a 

rigidez observada num cadáver. É fácil constatar que há indivíduos que 

apresentam harmonia e/ou desarmonia tônica. Por exemplo, uma 

adolescente muito ansiosa apresenta um tônus tenso. Um paciente 

depressivo pode parecer excessivamente relaxado em algumas situações, ou 

rígido em pontos específicos do corpo. As alterações do tônus se refletem na 

psicossomática do corpo humano (8). As variações tônicas ocorrem de forma 

natural durante o ciclo vigília e sono, todos os dias. Também acontecem em 

função da idade. Afinal, o amadurecimento das estruturas neurofisiológicas 

interage indistintamente com a musculatura corporal, pois o aparelho 

psicobiológico envolvido é o neuromuscular. Sendo assim, um bebê exibe um 

padrão tônico distinto de um adulto jovem ou de um idoso. O tônus muscular 

esquelético numa pessoa com DV é alterado, principalmente, pelas 

adaptações posturais e pelos aspectos psicoafetivos. No primeiro caso, o 

postural, pessoas com DV tendem a utilizar mais o tato (mãos) e o aparelho 

vestíbulo-coclear (aproximação e ou ajuste da cabeça) para melhor perceber 

e interagir com os objetos que o circundam (24). Quanto aos fatores de 

ordem desiderativa, a ansiedade constante vivenciada pela pessoa com DV 

lhe confere uma característica agitada, muitas vezes insegura, o que acaba 

em refletir sobre o tônus, que tende a ficar mais tenso, em especial nos 

grupos musculares mais profundos, relativos ao controle postural (8). Não é 

incomum que esta condição ocasione mialgias (dores musculares) na região 

torácica e cervical de pessoas com DV. 

              As alterações tônicas podem se apresentar e se classificar de 

diversas formas. Hipotonia (baixo tônus), normotonia (tônus normal) 

hipertonia (alta tonicidade), distonia (dificuldade tônica), atonia (ausência de 

tônus), paratonia (tônus involuntário descoordenado), espasmo (contração 

involuntária e contínua da musculatura), entre outras formas (24). Pessoas 

com DV costumam manifestar distonias e hipertonias ao estarem em 
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atividade física, com aumento da tensão muscular nas musculaturas 

posturais mais atingidas pelo desequilíbrio do centro de massa corporal 

adiante de seu ponto de referência. Outra preocupação é com a hipotonia, 

nos casos de pessoas com DV que adquirem um comportamento sedentário 

como resposta às restrições e dificuldades de locomoção e interação social. 

Nos casos de deficiência múltipla, em que há deficiência sensorial visual 

associada a outra forma de deficiência, deve-se ater às características 

clínicas que, combinadas, podem exibir outras manifestações tônicas. Um 

exemplo clássico é a associação entre cegueira e paralisia cerebral 

espástica, em que o tônus é rígido, involuntário e contínuo (25). 

              O tônus é a primeira aptidão motora a se manifestar no ser humano, 

sobretudo na forma de movimentos reflexos e rudimentares (19). Ele sustenta 

o surgimento de todas os demais parâmetros psicomotorores que compõem 

o perfil motor de um sujeito (26). Via de regra, com o passar dos meses, os 

bebês e as crianças na primeira infância tendem a coibir as perturbações 

tônicas e vão assumindo progressivamente o controle voluntário da 

musculatura esquelética (redução dos espasmos reflexos) e visceral (como o 

controle dos esfíncteres anais) (19). No caso das pessoas com DV antes dos 

três (3) anos de idade, esse processo de controle tônico é atrapalhado pela 

ansiedade e insegurança gravídica e, também, pela dificuldade dos 

pequeninos em relaxar diante das interações que estabelecem consigo 

próprios, com os objetos e com os outros. 

             Parece que a ideia principal em relação à questão tônica em pessoas 

com DV é estimular o relaxamento muscular, o desenvolvimento do esquema 

corporal e, também, a autoconfiança enquanto variável psíquica. 

 

O EQUILÍBRIO é uma aptidão motora fundante em qualquer sujeito, em 

qualquer fase da vida. É a aptidão motora que permite à pessoa assumir uma 

posição ou postura intencional eficaz e com menor gasto energético 

muscular, minimizando os efeitos das forças intrínsecas (mudança de 

posição da cabeça ou dos membros por exemplo) e extrínsecas (força da 

gravidade, vento, etc.) que agem sobre o corpo humano (24). Em qualquer 

circunstância em que um dado sujeito se depara com a dificuldade de se 

equilibrar e ajustar a postura corporal em função de uma intenção de 
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movimento, toda habilidade motora a partir de então é executada com maior 

grau de dificuldade. Nas pessoas com DV, essa aptidão motora ocupa um 

papel central, haja vista a participação da visão em associação com o 

aparelho vestíbulo coclear e proprioceptivo no controle e ajuste postural, 

organização, orientação e localização espacial. 

            O equilíbrio pode ser classificado como estático ou dinâmico. Há 

divergência entre essas formas de equilíbrio. A contribuição de outros 

sistemas sensoriais, como o vestibular e o proprioceptivo (sensações 

próprias de pressão, posição, etc.) são de extrema necessidade durante o 

controle postural estático, enquanto o equilíbrio dinâmico do corpo requer 

altos níveis de atuação do aparato visual, principalmente por conta das 

questões da espacialidade (27). Apesar de haver clara evidência de que 

indivíduos com DV experimentam redução no equilíbrio, não está 

suficientemente demonstrada a relação do comprometimento do equilíbrio 

com o tipo ou grau de deficiência visual, suscitando estudos mais 

esclarecedores nesse sentido (28). 

            Pontua-se que o maior prejuízo em termos de equilíbrio corporal é na 

sua forma dinâmica para pessoas com DV. Isso impacta diretamente sobre o 

desenvolvimento neuropsicomotor. Por exemplo, autores como Jean Piaget e 

Henry Wallon descrevem estágios iniciais para o desenvolvimento psicomotor 

humano como sensório-motor ou impulsivo emocional, respectivamente. 

Ambos reforçam a imperiosa necessidade dos bebês e crianças na primeira 

infância em explorar o espaço corporal e circundante por intermédio do 

movimento corporal  (29). A restrição nessa fase crítica pode ser nefasta ao 

desenvolvimento global do sujeito. Familiares e profissionais que cuidam da 

educação, saúde e estimulação precoce de crianças com DV devem 

preocupar-se em favorecer a mobilidade segura desses sujeitos. 

No outro extremo do ciclo vital, idosos apresentam redução progressiva da 

acuidade visual. Tal condição surge como restrição ao movimento 

independente e autônomo nessa população. Em muitos casos, ocorre 

desestímulo ao comportamento fisicamente ativo nos idosos, daí o 

sedentarismo tende a aumentar, a reboque seus conhecidos malefícios à 

saúde, como aumento do risco cardiovascular e do desenvolvimento de 

outras doenças crônico-degenerativas, como o Alzheimer. 
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          Considerando a tendência à ansiedade e à insegurança que a pessoa 

com DV enfrenta, é necessário criar condições para estimular e desenvolver 

o equilíbrio estático e dinâmico de forma suficientemente segura, com menor 

risco de acidentes. Ao passo que o estímulo para desenvolver a aptidão 

equilíbrio se dá principalmente com a criação de situações desequilibrantes 

para o sujeito. Situações que alterem a posição do corpo no espaço e a 

direção do deslocamento corporal influenciarão a ativação de mecanismos 

vestibulares e proprioceptivos, a fim de contribuir para um otimizado equilíbrio 

estático. Já para o equilíbrio dinâmico, será justamente pelo estímulo desses 

mesmos aparatos sensoriais que as pessoas com DV poderão alcançar 

maior e melhor condição de adaptabilidade do sistema neuropsicomotor para 

enfrentar as demandas diárias de orientação e mobilidade. 

            Apesar do equilíbrio ser uma das primeiras aptidões motoras a se 

manifestar em seres humanos, a maioria das pessoas continua seu 

desenvolvimento gradual e contínuo ao longo de toda a vida extrauterina. 

Períodos críticos representativos são os estirões de crescimento na 

puberdade, as alterações morfológicas do corpo feminino durante a gravidez 

e o climatério, bem como a redução da acuidade visual e modificações 

posturais na senilidade (19). No caso da adolescência, onde o crescimento e 

a maturidade óssea tendem a se estabilizar e se consolidar, ocorre um 

relevante marco desenvolvimental para o equilíbrio corporal. É a maturidade 

cerebelar. Isso ocorre mais precisamente quando os ossos longos 

aproximam-se de seu comprimento final e as epífises ósseas (extremidades 

ósseas) e zonas cartilaginosas das juntas (articulações) reduzem sua 

proporção de cartilagem hialina frente a massa óssea. Assim a maturidade 

cerebelar coincide com a maturidade articular, o que demostra a forte ligação 

entre cerebelo e as aptidões motoras. Aliás, o cerebelo - ou pequeno cérebro 

- é a principal estrutura do sistema nervoso central encarregada pelo 

equilíbrio e pela coordenação motora. Essa parte localizada na região 

posterior e inferior do córtex é muito estimulada pela mobilidade corporal e 

possui fortes ligações neurais com os órgãos dos sentidos e de estruturas 

nobres do sistema nervoso central, como o lobo frontal (encarregado pelo 

planejamento, organização e execução motora consciente). O equilíbrio 

corporal controlado pelo cerebelo interfere sobre o equilíbrio dos 
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pensamentos e emoções, alcançando uma dimensão cognitiva e afetiva 

muito além do motor. Na pessoa com DV, a maturidade biológica muitas 

vezes não é correspondente à cronológica; logo, cegos e pessoas de baixa 

visão podem apresentar perturbações consistentes no controle cerebelar do 

equilíbrio, sobretudo quando o comportamento inativo e sedentário é 

preponderante por conta da restrição psicomotora. 

 

A LATERALIDADE é a aptidão motora responsável pelo estabelecimento do 

domínio predominante do controle motor em um dos hemicorpos e 

hemisférios cerebrais (14). A lateralidade pode ser destra completa (olho, 

ouvido, mão e pé direito), sinistra completa (todas as partes à esquerda), 

cruzada (com uma das partes invertida) ou indefinida (quando não se 

apresenta com clareza o dominância lateral após os seis (6) anos de idade) 

(30). O hemicorpo direito é controlado predominantemente pelo hemisfério 

esquerdo do cérebro; já o esquerdo, o inverso. A maturidade da lateralidade 

é alcançada próximo aos seis (6) anos de idade e está relacionada ao 

conhecimento do próprio corpo e do espaço corporal do corpo do outro (14). 

Os principais distúrbios da lateralidade são a indefinição da mesma e a 

inadaptabilidade aos objetos desenvolvidos aos destros, que são a imensa 

maioria das pessoas. 

            O primeiro caso, mais preocupante, está relacionado ao atraso na 

consciência corporal e na especialização hemisférica cerebral relacionada à 

função linguística. O lado mais estimulado do cérebro em termos linguísticos 

é aquele que normalmente controlará mais e melhor um determinado 

hemicorpo. Quanto maior é o controle motor experimentado pelo hemicorpo 

direito, a especialização hemisférica cortical se dará no hemisfério esquerdo 

do cérebro, e vice-versa. Por isso, a imensa maioria das pessoas, com DV ou 

não, possui a área da linguagem no hemisfério esquerdo - por serem destras 

completas ou cruzadas com predomínio destro. 

Tal característica de especialização cortical hemisférica implica direta e 

indiretamente na sensação, processamento e ação psicomotriz da linguagem 

falada e escrita. No caso particular da cegueira, os métodos Braille e Sorobã 

são dependentes dessa condição, havendo um tempo ótimo de estimulação 
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dessas faculdades cognitivas, que correspondem ao período de até seis (6) 

anos de idade cronológica aproximadamente. 

           A melhor maneira de lidar com o principal distúrbio relacionado à 

lateralidade em pessoas com DV é justamente a estimulação psicomotora 

frequente, contínua, planejada, dosada, avaliada e reavaliada, visando ao 

desenvolvimento da consciência corporal (esquema corporal), o que envolve 

o conhecimento de si e do outro (31). Mas, principalmente, respeitar as 

condições etárias das pessoas que encontram-se nas duas primeiras 

infâncias, condizentes com a educação infantil, onde deve-se primar pelos 

jogos de exercício e jogos simbólicos, como estratégias de estimulação 

psicomotora. 

 

O ESQUEMA CORPORAL é o conhecimento do próprio corpo (32). 

Corresponde à integração de diversas áreas de processamento da 

informação sensorial no córtex, a citar os córtices parietais, temporais e 

occipitais. A intersecção dessas zonas corticais é denominada área do 

esquema corporal. O lobo parietal é predominante para as sensações táteis. 

O temporal, para as auditivas. Já o occipital, para as visuais. Na organização 

luriana do sistema nervoso, essas três regiões se constituem na segunda 

unidade funcional, aquela que se desenvolve primordialmente entre o zero e 

os seis anos de idade cronológica (14). No caso das pessoas com DV nessas 

faixas etárias, elas sofrem um prejuízo substancial no desenvolvimento do 

esquema corporal. Pela lógica, isso se deve ao fato de o lobo occipital não 

receber estímulos para se desenvolver. Assim, as redes neurais que 

deveriam processar dados visuais do ambiente, por não o fazerem, cedem 

espaço cortical aos outros sentidos corporais. É por essa razão que o tato e a 

audição de pessoas com DV parecem mais sensíveis e eficazes. Essa 

estratégia é muito positiva. É imprescindível que se possa vivenciar 

experiências múltiplas com os vários órgãos sensoriais e partes corporais. 

Isso possibilitará a ampliação dos campos sensoriais e do autoconhecimento. 

 

A ORGANIZAÇÃO, A ORIENTAÇÃO E A LOCALIZAÇÃO ESPACIAL são 

os aspectos mais importantes da psicomotricidade da pessoa com DV. Não 

que as outras aptidões psicomotoras não sejam relevantes, mas essas três 
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esferas, quando bem desenvolvidas, asseguram uma melhor condição de 

qualidade de vida a esses sujeitos. A primeira se refere às diversas formas 

de relações espaciais, lógicas e matemáticas que um sujeito pode 

estabelecer com os objetos e outros seres. A segunda diz respeito à 

capacidade de estabelecer um sistema de autorreferência corporal. E a 

última representa a capacidade de situar os objetos em relação a si próprios 

e entre os mesmos. 

            Tanto para a orientação quanto para a mobilidade, assim como para o 

aprendizado das técnicas de leitura e escrita da pessoa com DV, essas três 

funções neuropsicológicas são fundamentais. Exemplos disso são as formas 

de locomoção com uso de bengala, durante os deslocamentos cotidianos nos 

diferentes espaços em regiões urbanas. A organização espacial possibilita 

que a pessoa com DV se desloque por uma calçada, e, com um simples 

toque da bengala num meio fio, perceba que é necessário subir ou descer um 

degrau (objeto), bem como, na mesma situação, o cego ouve o latido de um 

cão, desviando um pouco da trajetória do mesmo. A orientação espacial no 

cego o auxilia a perceber o seu entorno a partir de si próprio. Aqui os 

sistemas proprioceptivos são determinantes, como o órgão vestibular, em 

que é possível reconhecer a orientação da direção em cima e embaixo, 

gravídica, ou referências como norte e sul (33). A localização espacial facilita 

ao cego a percepção da posição dos objetos num dado espaço, como andar 

num quarto escuro, sentindo e rememorando a localização dos diferentes 

objetos em relação a eles mesmos e consigo próprio (34). 

 

A ORGANIZAÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL é a aptidão psicomotora que 

permite à pessoa se relacionar com a variável tempo, que sempre está 

associada ao espaço (35). Em termos cósmicos por exemplo, quando o 

universo se expande, a mudança na conformação do espaço resulta numa 

automática modificação no tempo. Seguindo o exemplo da física, sabe-se 

que, se fosse possível viajar ao redor da terra na velocidade da luz, seria 

possível voltar ao passado, pelo menos teoricamente. Por essa lógica, todas 

as mudanças características da organização espacial se refletem no espaço-

temporal de um sujeito. 
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            No caso da pessoa cega ou com baixa visão, isso pode ser 

exemplificado nitidamente com a situação de orientação e mobilidade no 

trânsito. Ao tentar atravessar uma rua sem semáforo e sem faixa de 

pedestre, sem alguém para auxiliar, uma pessoa com DV lança sua atenção 

para os ruídos, buscando informações no ambiente para decidir se é 

oportuno cruzar a rua. O ruído, quando percebido como distante, possibilita 

ao cego calcular se haverá ou não tempo de cruzar a rua. Após fazer esse 

raciocínio, ajusta-se o movimento de acordo com o espaço e o tempo 

necessários para realizar a habilidade psicomotora. Portanto, a organização 

espaço-temporal deve ser entendida como inseparável da espacial. Haja 

vista a importância da organização espacial para o cego, acredita-se que esta 

aptidão deve ser priorizada no trabalho psicomotor com esses sujeitos. 

 

A COORDENAÇÃO MOTORA FINA E A GLOBAL são as aptidões 

psicomotoras responsáveis diretas pela interação do ser com o mundo que o 

cerca. A primeira se refere à capacidade de controlar os movimentos de 

músculos ou grupos musculares de pequeno volume e com grande 

densidade neuronal, como lábios, olhos, língua, mãos e pés. A segunda está 

relacionada à capacidade de controlar os movimentos de músculos ou 

grupamentos musculares de grande volume e baixa densidade neuronal, 

como ombro, quadril e tronco. O famoso homúnculo de Penfild é a 

representação gráfica que melhor ilustra essa relação, ou seja, é a imagem 

de um boneco humanóide, em que o rosto, olhos, lábios e mãos são 

desproporcionalmente maiores quando comparados aos demais segmentos 

corporais. A imagem ilustra as partes do encéfalo dedicadas às diferentes 

regiões do corpo. Isso quer dizer que, se os lábios aparecem maiores do que 

são, isso se deve ao fato de haver maior quantidade de neurônios no córtex 

somatosensorial, mais especificamente no lobo parietal. 

           A pessoa cega, normalmente, é altamente desenvolvida nas 

habilidades psicomotoras ditas finas. Como as habilidades globais são mais 

relativas às possibilidades locomotoras, as finas estão mais situadas nas 

manipuladoras (36). A insegurança gravídica e as dificuldades ampliadas de 

locomoção estimulam o comportamento sedentário da pessoa com DV. No 

entanto, muitas vezes esses sujeitos se envolvem com atividades manuais, 
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incrementando as potencialidades táteis de forma quase sobre-humana. 

Muitos cegos são capazes de identificar pessoas a partir do reconhecimento 

tátil da face das mesmas. E o que dizer da própria leitura em Braille? Pelas 

razões aqui expostas, é relevante estimular a continuidade e a diversificação 

das atividades psicomotoras finas, mas também insistir no aprimoramento 

constante da aptidão psicomotora global. Quanto mais as habilidades e 

competências psicomotoras globais se desenvolverem, melhor será o 

desempenho das pessoas com DV nas atividades locomotoras. 

            A seguir serão apresentados exemplos de estratégias de intervenção 

psicomotoras para pessoas com deficiência visual, a se considerar 

apontamentos indicados em literatura e adequados à vertente da 

psicomotricidade denominada de educação psicomotora. Essa corrente 

subdivide-se em funcional e relacional. 

              A educação psicomotora funcional pressupõe o planejamento, 

execução e avaliação de atividades voltadas costumeiramente a grupos 

homogêneos de pessoas, mas também alcança formas personalizadas de 

trabalho (3) 

A abordagem visa a conhecer o nível de desenvolvimento psicomotor dos 

alunos, por intermédio de testes baseados por normas e, em seguida, 

fundamentados nos dados dos avaliados, são prescritos exercícios 

específicos para estimular o aprimoramento das funções psicomotoras (38). 

Predomina uma atitude diretiva por parte do psicomotricista. A metodologia 

predominante são os circuitos de habilidades psicomotoras. 

Um exemplo clássico de trabalho de educação psicomotora funcional 

para pessoas com DV poderia ser a organização de um circuito de 

treinamento das aptidões psicomotoras. Primeiramente seria aconselhada 

uma triagem para que se formasse uma turma de cegos cuja etiologia fosse 

semelhante entre os pares selecionados. Na sequência, aplicar-se-ia uma 

bateria de testes psicomotores, como a Escala de Desenvolvimento Motor, 

adaptada à pessoa com DV. Com base nos resultados dos perfis 

psicomotores, seria possível observar os maiores déficits de cada sujeito e, 

também, do grupo. 

Considerando que a indicação para o trabalho psicomotor com 

pessoas cegas deve primar pela estimulação de outros órgãos sensoriais e 



Psicomotricidade para pessoas com deficiência visual – Ms Patrick Coquerel                                  135 

 

  

sistemas de processamento de informações relativos a eles, seria constituído 

o seguinte plano de sessão, em forma de circuito: 

Estações Exercícios de 

estimulação 

Sentido de 

deslocamento 

Exercícios de 

estimulação 

Estações 

 

1 

Cama de gato 

(cruzar uma pista 

de obstáculos 

com fios 

entrelaçados).  

 Parede de 

escalada com 

orientação vocal 

 

8 

 

 

2 

 

Balanço com 

suspensão em 

tecidos (estímulo 

proprioceptivo e 

labiríntico). 

Caça ao objeto 

esférico e leve 

(apalpação de 

diversos 

materiais 

dispostos numa 

superfície 

delimitada) 

 

 

7 

 

3 

Cama elástica 

(andar e saltar 

sobre piso 

instável). 

Travessia em 

trave de 

equilíbrio de 

base estreita 

 

6 

 

 

4 

 

Labirinto 

(orientação 

espacial por 

comando de voz) 

Subir escada e 

saltar em piscina 

de espuma 

(mobilidade 

corporal no 

espaço aéreo) 

 

 

5 

 
 
LEGENDA: 

 
Sentido de deslocamento 
no circuito: 

 
Números das estações 
no circuito: 

 Nº. 1,2,3,4,5,6,7 e 8. 
Quadro - Circuito para estimulação psicomotora funcional em pessoas com cegueira 

ou baixa visão 
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Supondo que exista uma turma com 16 alunos cegos para percorrer o 

circuito. Como são oito estações, em cada estação poderia haver dois 

sujeitos. Em cada estação, as duplas permaneceriam entre um e três minutos 

executando os exercícios psicomotores, dependendo do tempo de adaptação 

característico do grupo frente aos obstáculos propostos. O psicomotricista 

pode adotar duas a três voltas no circuito. Se o tempo em cada etapa for de 

um minuto, podem ser três voltas no circuito, por exemplo. Assim, oito 

estações, feitas em três passagens (voltas) completas, durante um minuto 

em cada, ter-se-á 24 minutos de estimulação. Somando-se aos curtos 

intervalos entre uma estação e outra, estima-se um tempo total de sessão de 

35 minutos aproximadamente. 

              O programa de enriquecimento instrumental (PEI) de Pierre Fürstain 

é um exemplo clássico de sistematização da estimulação psicomotora, que 

admite a necessidade de cerca de 30 minutos de estimulação para promover 

a criação de novos engramas motores no sistema neuromuscular. 

Já a educação psicomotora relacional adota normalmente o trabalho 

em grupos heterogêneos, objetivando estabelecer o desenvolvimento global 

da consciência dos sujeitos partícipes do grupo, com ênfase nos aspectos 

afetivos e emocionais, por meio de vivências de jogos simbólicos (37). 

Apesar de não haver consenso absoluto entre os criadores da 

psicomotricidade relacional, André Lapierre e Bernard Aucouturrier, este 

defende que o trabalho não deve ser desenvolvido com adultos, exceto nas 

situações de processos de formação pessoal para realizar esse tipo de 

trabalho. 

               A sessão é realizada num espaço denominado setting de 

psicomotricidade relacional. O local necessita de algumas adequações, em 

especial assegurar um ambiente íntimo para os alunos, que não possam ser 

visualizados por pessoas externas à atividade. As sessões costumam utilizar 

materiais específicos, como bolas, cordas, tecidos, bambolês e jornal. Existe 

uma sequência lógica para o uso dos materiais em cada sessão. A sessão 

com bola é normalmente a primeira, devido à característica dinâmica do 

material, que, ao ser movido, produz movimento e esse movimento possui 

uma conotação entusiástica. Recomendam-se turmas heterogêneas - neste 

caso, pessoas com e sem DV. Se fosse uma sessão com bolas, recomendar-
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se-ia que as mesmas tivessem tamanhos, massas e guizos diferentes, bem 

como todos os videntes usassem vendas para os olhos. 

                A sessão possui basicamente três partes, a saber: 1) Ritual de 

entrada; 2) Vivência simbólica ao nível da fantasia; e 3) Ritual de saída (38). 

No rito de entrada, todos se sentam em círculo na companhia do 

psicomotricista, que conversa cordialmente, propondo as regras do jogo 

simbólico, que basicamente são muito simples, a citar: Não pode se 

machucar; não pode machucar o outro; uma vez no jogo, não se pode entrar 

ou sair do setting livremente. 

               Ao som de um repertório sonoro selecionado e organizado, os 

alunos são provocados a brincar livre e espontaneamente no instante das 

vivências simbólicas. A exploração de movimentos e a criatividade 

psicomotora são exacerbados, independentemente da condição visual de 

cada um. Obstáculos e desafios surgem de forma aleatória, obrigando os 

jogadores a lidar com as diferentes possibilidades relacionais. O 

psicomotricista relacional observa os jogadores simbólicos, codifica e 

decodifica a linguagem não verbal dos alunos, intervindo de forma não 

diretiva, com o estabelecimento de parcerias relacionais e vínculos seguros 

com os aprendizes. O ritual final é marcado por um relaxamento corporal 

prolongado, seguido de uma conversa novamente realizada em círculo, ao 

longo da qual os alunos compartilham as suas percepções dos conteúdos 

vividos. A sessão completa dura cerca de 80 minutos. 

              Tanto a educação psicomotora funcional quanto a relacional permite 

a experimentação psicomotora e o estímulo ao desenvolvimento das aptidões 

psicomotoras. Vale ressaltar que qualquer ato psicomotor evoca a 

participação de todas as aptidões psicomotoras. Por isso, a ideia é se mexer 

de forma planejada, orientada e segura, sendo um pessoa com ou sem DV. 
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A DEFICIÊNCIA VISUAL E A APRENDIZAGEM 

 

                                              Eunice F. de Castro63 

 

“Tanto quem ensina como quem aprende, 
 para prestar atenção ao outro é necessário atender-se  

pensante para produzir algo novo”.   
 

Alícia Fernandez 

 

O sentido da visão é responsável pela maioria das informações que 

recebemos do meio em que vivemos. Nosso mundo é visual, pois, segundo 

estudiosos do desenvolvimento, 80% das informações processadas pelo 

cérebro humano chegam através da visão e os 15% restantes são captados 

pelos outros órgãos dos sentidos usando a visão como referência, nas 

pesquisas de Asbury (1983). 

A deficiência visual (DV) é uma das mais estigmatizantes das 

deficiências. Segundo as pesquisas de Conant e Budoff (1982), citados por 

González (2007), a cegueira entre os entrevistados era a deficiência que 

assustou 42% da população. Acredita-se que dentre os entrevistados muitos 

desconheciam a forma como as pessoas com deficiência visual podem 

contribuir à sociedade como pessoas ativas e eficientes. 

De acordo com o censo de 2000, 14,1 milhões de brasileiros possuem 

alguma dificuldade permanente de visão, sendo que o censo de 2010, ainda 

pouco discutido, aponta números ainda muito maiores de pessoas com 

dificuldades de enxergar (em outro capítulo desse livro, esses números são 

discutidos com mais detalhes). 

                                                      
63 Pedagoga Especializada em Psicopedagogia,  Deficiência Visual, Deficiência 
Múltipla. Mestre pela UNICAMP em Educação,  área de concentração, Psicologia 
Educacional. Pesquisadora da Reeducação Visual.  
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Neste grupo de pessoas com problemas visuais estão incluídos os que 

têm vícios refrativos64, cegos e os com baixa visão. 

Um número significativo de deficientes visuais está incluído nesta 

estatística, o que não ocorria no senso anterior. 

Neste capítulo buscaremos estudar sobre a baixa visão, a estimulação 

e Reeducação Visual, as implicações visuais da baixa visão, o processo de 

aprendizagem dos sujeitos com baixa visão. 

 

 

A BAIXA VISÃO 

 

Segundo Smith (2008 p.332), há dois grupos de deficientes visuais: os 

que são cegos e os que possuem baixa visão. 

Neste capítulo serão veiculadas as considerações sobre a baixa visão. 

Quando se colocam os dois grupos tendo em conta o grau de 

dificuldades do uso da visão, subtende-se que existe um grupo que constitui 

a maioria, que tem índice de visão normal ou com vícios refrativos, corrigíveis 

com lentes específicas. 

Muitas vezes o grupo de sujeitos que possuem baixa visão pode 

também ser portador de doenças degenerativas. Sendo assim, num dado 

momento, podem ter baixa visão e posteriormente poderão ficar cegos. 

Para efeitos de estimulação e reeducação, além do grau da perda é 

importante considerar o tempo que esta ocorreu. Considera-se uma 

deficiência visual congênita quando esta acontece no nascimento ou até dois 

anos de idade. Já a adquirida acontece após os dois anos. Segundo Smith 

(2008 p.333), a distinção é importante porque após os dois anos é possível 

ter lembranças da aparência dos objetos com os quais a pessoa conviveu, o 

que pode facilitar a aprendizagem. 

Outra informação importante sobre baixa visão: a capacidade 

intelectual desses sujeitos não é alterada com o problema, principalmente se 

                                                      
64 São aqueles ligados à formação da imagem devido à curvatura da córnea ou do 
cristalino, corrigíveis com lentes especiais, de miopia, hipermetropia, astigmatismo, 
presbiopia. 
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os mesmos receberem estímulos ambientais para um desenvolvimento 

harmônico, ou mesmo, se as perdas visuais forem compensadas com uma 

adaptação apropriada.  

Segundo reunião da Organização Mundial da Saúde em Bangkok, 

Tailândia, em 1992, “pessoa com baixa visão é aquela que possui um 

comprometimento em seu funcionamento visual, mesmo após tratamento 

e/ou correção de erros refracionais com lentes comuns, e tem acuidade 

visual inferior 6/18 até a percepção de luz ou um campo visual inferior a 10º 

do seu ponto de fixação, mas que utiliza ou é potencialmente capaz de 

utilizar a visão para o planejamento e execução de uma tarefa (ver outras 

definições no capítulo “Cegueira sob a visão médica”). 

Durante alguns anos, a baixa visão era chamada de “visão subnormal”. 

Entende-se que esses sujeitos apresentam dificuldades perceptuais, na 

coordenação visomotora, que necessitam de adequação específica à luz e 

aos contrastes para visualizar os estímulos e adequação ao tamanho que 

enxergam. 

Além das questões relatadas acima, observam-se ainda características 

específicas na visualização dos estímulos, tais como: micropsia, macropsia e 

metamorfopsia65. Também é importante ressaltar que as questões 

relacionadas à memória visual e percepção de detalhes podem estar 

comprometidas e, por consequência, comprometer a aprendizagem, no caso 

das crianças. 

Em resumo, podemos afirmar que o uso de classificações 

internacionais sobre cegueira e baixa visão são importantes por questões 

meramente legais, pois o mais importante quando nos referimos à DV na 

escola é saber o que realmente o aluno pode aproveitar do seu resíduo visual 

ou se ele necessita de recursos especiais, tais como o Braille e o Sorobã.  

 

 

A baixa visão e a visão funcional 

 

Parece um paradoxo quando se fala em baixa visão e visão funcional. 

                                                      
65 Alteração da visualização da forma adequada dos objetos devido acometimento 
da toxoplasmose 
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Em sujeitos com baixa visão, entende-se que há resíduos visuais que podem 

ser aproveitados na busca de alcançar a eficiência dos mesmos. 

 Vários fatores irão corroborar para a eficiência do uso do resíduo 

visual. Dentre eles destacam-se os seguintes: o grau de acuidade visual, o 

uso da visão periférica, as variáveis ambientais, as causas da deficiência 

visual, além de fatores de ordem psicológica. 

 Um número elevado de sujeitos com baixa visão... “tem uso 

substancial dela mesmo com a melhor correção” (Smith, 2008). 

Segundo as pesquisas do autor supracitado, a grande maioria das 

pessoas com DV utiliza a visão como um canal importante para a 

aprendizagem e para muitos o que é conservado dessa visão pode ser 

desenvolvido através de técnicas estimulativas. 

No diálogo entre Smith e Levin (1996), este assegura que há 

instabilidade visual em alguns sujeitos com baixa visão, enquanto outros 

apresentam variações dos resíduos, quer de acordo com o resíduo que 

apresentam, com a iluminação do dia, hora e ambiente em que estão. 

Na experiência prática, nota-se que, para alguns, o nível de iluminação 

pode fazer diferença, assim como com os contrastes e a distância em que as 

informações são processadas pela visão. Para outros, nem mesmo com o 

uso de auxílios ópticos a resposta é satisfatória. 

O grande ganho das obras de Barraga (1977) e de suas pesquisas é 

entender que as pessoas com baixa visão são aprendizes visuais. Nesse 

grupo, segundo a autora, pode-se observar quem faz o uso de forma 

adequada do resíduo e quem não faz. Mesmo sujeitos com acuidade igual 

respondem de forma diferente a aprendizagem visual. 

    A experiência prática nos mostra que, há algum tempo, quando era 

sugerido o uso do resíduo visual nesse grupo, acreditava-se que os resíduos 

deveriam ser poupados e não forçados ao uso, pois poderiam provocar a 

perda da visão. Vale a pena mais um comentário sobre esse assunto. 

Quantas pessoas perderam a visão, décadas atrás, por acreditarem que não 

deveriam “forçar a vista”?  

González (2007) assegura que o cérebro acumula grande variedade 

de imagens visuais, depositando-as na memória, possibilitando a 

aprendizagem visual citada por Barraga.  
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A ausência de estímulos visuais e o consequente desuso dos resíduos 

podem contribuir de forma significativa para a inércia ou até mesmo a perda 

da funcionalidade visual. Há uma acomodação por parte dos sujeitos com 

baixa visão, quando são tratados como cegos e deixam de estimular o 

resíduo visual, colocando a visão útil em desuso. Quando a funcionalidade é 

estimulada, ocasiona ganhos positivos, auxiliando assim a inclusão escolar e 

consequentemente a social. Esses são alguns dos motivos dos professores 

conhecerem um pouco dessa realidade da DV, pois, quando os alunos são 

bem atendidos na escola, podem-se prevenir muitas doenças e/ou 

deficiências e, iniciar rapidamente a reabilitação. 

Antes de se iniciar o trabalho de estimulação ou reeducação visual, é 

importante que se realize a avaliação oftalmológica criteriosa. As informações 

necessárias para a realização de trabalho eficaz nessa área, devem conter 

os seguintes informações:  

- qual é a melhor correção óptica e ou cirúrgica necessária; 

- uso de oclusores visuais; 

- natureza da patologia ocular. 

 

De igual maneira, a avaliação de visão funcional necessita ser 

realizada por profissionais com formação adequada. A coleta de informações 

visuais quantitativas e qualitativas será produtiva na execução desse 

trabalho. Os profissionais habilitados irão verificar como estão os seguintes 

aspectos: 

- identificação,  

- reconhecimento,  

- identificação de imagens visuais,  

- dados mnemônicos visuais,  

- o processo de análise e síntese visual,  

- a percepção da figura-fundo,  

- de detalhes internos e externos em gravuras,  

- a coordenação visomotora,  

- uso da simbologia isolada e combinada entre outros critérios pelas 

recomendações de Barraga (ibidem). 
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Considera-se resposta qualitativa a que se refere ao “como” a pessoa 

enxerga e as quantitativas ao “quanto” a pessoa enxerga. Em muitos casos, o 

“como enxergar” interfere no “quanto enxergar”. 

Isso acontece porque funções perceptivas, visomotoras e até mesmo 

ópticas apresentam um jeito singular de funcionamento quando não 

estimuladas. 

Estimular e reeducar a visão implica em deixar o resíduo visual tornar-

se eficiente e funcional. 

 

 

Estimulação e Reeducação Visual 

 

A Estimulação e Reeducação Visual são técnicas utilizadas para 

pessoas com  baixa visão que visam prioritariamente ao alcance da eficiência 

do resíduo visual. 

Quando se pensa na estimulação do resíduo visual, entende-se que 

esta faz parte do período específico destinado a “habilitar”, para algo que não 

foi habilitado. O termo habilitar vem do latim “habilis”, que quer dizer fácil de 

manejar, estar apto. Estar apto requer habilidade para desempenhar coisas. 

O processo estimulativo do ser humano implica trabalhar o 

desenvolvimento em todas as áreas, a visual inclusive. Estimular a visão 

envolve um processo de aprendizagem, pois, de acordo com pesquisadores, 

nos primeiros anos de vida até a idade chamada de “sensorial”, a visão se 

desenvolve de forma acelerada até os seis anos. 

Quando se pensa em Reeducação Visual subtende-se aprender a usar 

a visão residual de forma diferente do que o sujeito já sabia, envolve o 

processo de reabilitação. Reabilitação é tornar a habilitar, tornar apto usando 

os recursos dos quais a pessoa dispõe. 

Os sujeitos elegíveis para se beneficiarem da reeducação visual são 

aqueles que podem ser estimulados em suas “funções ópticas”, que estão 

em defasagem além da idade sensorial”, isto é, após os seis anos. 

Barraga (ibidem) realizou seus estudos sobre visão com seres 

humanos observando que sujeitos com visão normal e com baixa visão se 

utilizam de “funções ópticas” que partem de movimentos oculares ordenados 
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e sequenciais que envolvem: percepções, cognição e aspectos visomotores. 

Os sujeitos com visão normal com os estímulos do meio vão estruturando de 

forma sequencial e natural o desenvolvimento da visão. Já os sujeitos com 

baixa visão podem ter as funções ópticas, perceptivas e visomotoras em 

defasagem, necessitando ser estimulados para que alcamcem a eficiência do 

resíduo visual. 

Barraga ainda nos aponta como podem ocorrer essa deficiência e 

essa aprendizagem. Em seus estudos sobre visão, ele afirmou que a visão 

do ser humano é aprendida e depende da estimulação para tornar-se 

eficiente. Estudos revelam que o ser humano necessita de luz para enxergar. 

Durante a gestação, o bebê convive com meio escuro, tendo acesso à 

luminosidade no final da gestação. 

De acordo com as pesquisas de Taylor (1993, p. 13), 80% das 

crianças em geral nascem com hipermetropia, 15% com miopia e 5% são 

emétropes. Tais fatos acontecem devido à falta de luminosidade, pois a retina 

necessita de luz para funcionar. O cristalino de uma criança antes de quatro 

meses é flexível. Quando a criança completa quatro meses, o cristalino, que 

até essa época é flexível, começa a se enrijecer e os vícios refrativos pré-

existentes se estruturam com o desenvolvimento da visão. 

 

 

Fatores importantes ao estimular e reeducar a visão 

 

Existem fatores específicos que convêm destacar quando se propõe 

estimular ou reeducar a visão de alguém. Tais fatores estão relacionados:  

- ao índice de Acuidade Visual,  

- a fixação ocular,  

- contrastes e luminosidade,  

- campo visual, 

- doença que originou a perda e qual a idade que perdeu,  

- a magnificação da imagem. 
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Acuidade Visual 

 

Temos dois tipos de visão: a central e a periférica. Através das células 

do fundo do olho, chamada de cones, captamos as imagens da visão central 

e, pelas células chamadas de bastonetes, usamos a visão periférica. 

Entende-se por acuidade visual a medida que se obtém com uso de 

tabelas específicas que mensuram o índice de visão central (ver capítulo 

“Cegueira sob a visão médica”). Sendo assim, os distúrbios e/ou disfunções 

visuais da visão central afetam a acuidade visual. 

A acuidade visual é mensurada tanto para distâncias curtas quanto 

para intermediárias ou longas. Uma distância é considerada curta para 

efeitos da acuidade visual, a que vai até 40 cm. A distância intermediária é a 

que vai de 40 cm em diante e a longa, de 1 metro até 6 metros. 

De acordo com Taylor (1983 p. 324), Snellen foi o primeiro a construir 

um sistema de objetos em testes com arranjos específicos de tal forma que 

pudesse ser medida a acuidade visual por um número. Nesta tabela (fig. 1), 

os caracteres constituem de números e letras cada traço ou espaço com a 

abrangência de um ângulo de um minuto de arco e o todo cinco minutos de 

arco numa dada distância. 
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      fig. 1  Tabela de Snellen 

 

 

 

Considera-se visão normal aquela cuja acuidade visual é 20/20. Pois 

um sujeito enxerga a 20 pés o estímulo que deveria ser enxergado a 20 pés 

cuja medida equivalente é 6/6, que equivale a 6 metros já citadas 

anteriormente. Um sujeito enxerga a 20 pés ou 6 metros um estímulo que 

deveria ser visto a 6 metros. Todos os testes de acuidade visual levam em 

conta a luminosidade. A tabela mais usada para perto é de Jeager, que 

respeita a distância de 40 cm; a Snellen para longa distância, em torno de 6 

metros. 

 

 

Fixação Ocular 

 

A fixação ocular66 é uma função desempenhada pelo cristalino, que irá 

adequar a identificação dos estímulos em várias distâncias. Nota-se que o 

ser humano tem capacidade de fixar um estímulo fundindo as imagens dos 

dois olhos numa só. 

                                                      
66 Olhar ou dirigir o(s)olho(s) para uma coisa ou ponto específico. 
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Barraga (1976) se refere à fixação ocular como uma das etapas 

importantes das funções ópticas. Boulche (1984, p.40-54) apresenta estágios 

fundamentais da fixação ocular, seguindo o curso do desenvolvimento do ser 

humano. Segundo o autor, há quatro estágios da fixação ocular: fixação 

rudimentar, fixação monocular, a alternância da dominância e a fixação 

binocular. Entende-se que essas etapas se completam até a idade de quatro 

meses. A fixação rudimentar é aquela em que a criança fixa de forma 

simples, num curto prazo, estabelecendo o contato visual com algo que 

deseja enxergar. Já a fixação monocular entende-se que se dá quando a 

criança demonstra interesse em olhar ao estímulo com um só olho. Segue-se 

o estágio da alternância da dominância em que a criança demonstra 

interesse em usar ora um olho, ora o outro olho. Devido ao processo de 

amadurecimento do cristalino, pouco a pouco ocorre a fixação binocular 

realizada com os dois olhos. 

Friedman (1987 p.13) assegura que a fixação da visão central poderá 

auxiliar a agudeza visual. Segundo o autor, a fixação tem três fases: o 

alcance, a posse e o abandono do alvo. Na fase do alcance há a 

movimentação dos olhos para que se coloque este alvo de forma nítida. 

Quando o alvo é alcançado, há a posse deste para ser abandonado na 

medida em que for solicitado. Diante disso, a fixação consiste em olhar ou 

conduzir a visão para um ponto determinado, entendendo-se que, mesmo 

com duas retinas agindo de forma simultânea, forma-se uma imagem únia na 

distância do ponto remoto da visão. 

 

 

 

Contraste 

 

Segundo Lapierre (1985 p.45), o contraste67 consiste em apresentar 

situações similares nas quais um só elemento é substituído pelo seu 

contrário. 

O estudo do contraste em relação ao uso das cores para estimular a 

                                                      
67 Recurso utilizado para pessoas com baixa visão para favorecer a visualização de 
objetos, letras, etc. Ex: preto no branco, amarelo no preto, etc. 
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baixa visão é fundamental. O autor assegura que existem os contrastes 

absolutos e os relativos. Os contrastes absolutos são aqueles que são 

derivativos da oposição entre a presença e ausência total de estímulos. 

Quando se usam as cores branca e preta, por exemplo, no estímulo da visão 

residual, coloca-se em destaque o contraste absoluto. 

Os contrates relativos estão relacionados à intensidade de estímulos 

quando há matéria e movimento. Tais contrastes são usados na estimulação 

e reeducação visual quando se trabalha com objetos tridimensionais. Os 

sujeitos com baixa visão necessitam de contrastes absolutos e relativos para 

estimular a visão residual, segundo Lapierre (Ibidem). 

Os contrastes entre as cores branca e preta / amarela e preta / 

vermelha e preta são absolutos e possibilitam a estimulação da visão central. 

Já nas cores branca, preta e vermelha associadas, há estimulação da visão 

central e periféricas. A estimulação é necessária para o desenvolvimento da 

visão do bebê. Com o uso de objetos tridimensionais, tais cores ocasionam 

contrastes relativos, pois envolvem movimentos. 

Quanto maior for a baixa visual, maior deverá ser o contraste utilizado, 

tanto relativo como absoluto. 

 

 

Luminosidade 

 

No estudo da baixa visão é fundamental considerar o uso adequado 

da luminosidade, pois em algumas patologias visuais há fotofobia, que 

atrapalha a visualização do estímulo. Outro ponto importante a considerar é a 

questão adequada da luminosidade, pois, segundo Taylor (1983 p.380) esta 

aumenta a fadiga ocular e aumenta a velocidade e eficiência da leitura. A 

quantidade exagerada de luz produz ofuscamento na visão. 

 

A fadiga ocular, segundo o autor, é minimizada quanto ao ambiente, 

quando o objeto é 30 ou 40% mais escuro do que o mesmo. Se o objeto é 

mais escuro do que o ambiente, pode provocar fadiga ocular. Quando na 

experiência prática observam-se as questões de luminosidade, há uma 

relação estreita entre ela e o tipo de patologia ocular. Cada dificuldade visual 
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requer um tipo de luminosidade para que os estímulos sejam vistos. 

 

 

Campo Visual 

 

Nas questões relacionadas à estimulação e reeducação visual é 

necessário saber se o campo visual68 está intacto ou com reduções. 

Segundo ROY (1977, p.173), existem problemas que caracterizam 

dificuldade do campo visual: incapacidade para ver o lado, dificuldades na 

leitura, dificuldades com a visão de cores, acuidade visual fraca, visão 

noturna fraca, falta de jeito para se locomover e se servir à mesa. 

Afirma ainda o autor que existem problemas que interferem na visão 

periférica, que podem ser: 

- físicos,  

- ligados a opacidades dos meios transparentes69, 

-  distorção de lentes intraoculares ou lente de contato, 

-  as questões de raciocínio,  

- o tamanho pupilar,  

- vícios refrativos,  

- questões relativas ao ambiente de características psicológicas  

- e o uso de lentes corretoras. 

 

Dentre os físicos, podem-se observar os fatores relacionados ao 

contorno da face tais como ao posicionamento do nariz, sobrancelhas, 

malares e ptose por blefarite70. 

As relativas aos meios transparentes podem estar relacionadas às 

opacidades da córnea e do cristalino, diminuindo o campo e exagerando o 

tamanho dos escotomas existentes. As distorções das lentes intraoculares ou 

de contato podem também alterar o campo visual reduzindo-o de forma 

significativa. 

                                                      
68 a área do espaço físico visível, quando o corpo, cabeça e olhos estão numa 
posição estacionária, frente ao estímulo observado. 
69 São estruturas oculares que em sua configuração devem ser transparentes 
(vítreo, córnea, cristalino). 
70 Inflamação nas margens das pálpebras 
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O autor faz outra relação, desta vez com as questões cognitivas, como 

sendo responsáveis por respostas específicas do campo visual em sujeitos 

com deficiência intelectual, tumores cerebrais, pressão intracraniana e 

arteriosclerose. As respostas apresentadas por pessoas com tais 

comprometimentos podem ser oscilantes, apresentando “perseverações” e 

“viscosidade” do pensamento. Podem apresentar, ainda, dificuldades na 

concentração. Nesse grupo, outro cuidado se deve tomar, pode-se encontrar 

pessoas com vocabulário restrito que necessitem de estimulação para 

apresentar respostas satisfatórias. Na prática é o que falamos: “Você 

entendeu a pergunta?”. 

Outro ponto fundamental para pensar, quando se trabalha com baixa 

visão é do material a ser utilizado pelo estimulador. Pressupõe-se que para o 

trabalho de estimulação e reeducação visual se faz necessário o 

conhecimento de material tridimensional para posteriormente interagir com o 

bidimensional e finalmente com o plano gráfico. Muitas vezes, as formas de 

interação com os objetos necessitam ser feitas misturando os planos 

tridimensional, bidimensional e o gráfico, visando ao alcance dos processos 

de estimulação e reeducação visual. Entende-se como plano bidimensional 

aquele em que as figuras ou objetos apresentam duas dimensões: 

comprimento e largura. Já o plano tridimensional são figuras ou objetos que 

apresentam três dimensões: largura, altura e profundidade. O plano gráfico é 

a forma que se tem de representar uma figura de forma plana. 

Muitas vezes, o deficiente visual necessita também usar o tato 

(sistema háptico), mesmo com baixa visão para entender tais dimensões, 

através da manipulação de objetos concretos que podem estimular tais 

conceitos, até identificá-los na forma gráfica. 

Outro aspecto interessante a se colocar no rol de fatores que alteram o 

campo visual: o tamanho da pupila. O autor citado anteriormente afirma que 

uma pupila miótica71 pode diminuir o campo visual se vier acompanhada de 

opacificação dos meios transparentes. Quando a abertura da pálpebra 

superior for caída (ptose)72, há a diminuição do campo de visão. O campo 

visual diminuído irá interferir na qualidade de visão periférica do sujeito. 

                                                      
71 Contração da pupila devido ao uso de drogas para controle do glaucoma 
72 Queda da pálpebra superior 
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Observam-se, também, defeitos específicos do campo visual quando 

vícios refrativos não são corrigidos, como sugeriram pesquisas anteriores de 

Roy (1977 p. 176). Ele sugere que tais vícios sejam corrigidos na distância, 

para melhorar o desempenho do campo visual. 

Nessa pesquisa, o autor salienta os cuidados que se deve ter com o 

ambiente, visando a proporcionar conforto quanto à luz, tamanho do 

estímulo, distância, atenção dada ao sujeito e a técnica adequada para 

checar de forma eficaz a aferição do campo visual. Assegura ainda, na 

pesquisa, que necessita ser observado o aspecto psicológico para que o 

sujeito sinta o conforto quanto: à compreensão do teste, o cansaço ou em 

sujeitos que apresentam dificuldades no campo psicológico. 

Outro fator que pode interferir nas medidas do campo visual são as 

armações dos óculos com lentes multifocais. Existem patologias oculares que 

também interferem em respostas satisfatórias do campo visual. Entre elas 

destaca-se o glaucoma. 

Quando se investem em tais estudos, torna-se claro o entendimento 

tão específico nessa área em particular, principalmente quando as 

estimulações são realizadas em Escolas Inclusivas. O professor responsável 

deve estar ciente de todas estas variáveis. 

 

     

 

Magnificação da imagem 

 

Magnificar uma imagem significa dar proporcionalidade a esta para 

que não gere deformação. Caracteriza-se pela menor razão entre o tamanho 

da imagem e o tamanho do objeto. 

(www.fis.ufba.bt/ossomu/fis4/textos/imagens/p.d.f. ) 

Podemos entendê-la como a ampliação do objeto que se deseja ver de 

acordo com dada distância, para que este se torne nítido. Quanto menor for a 

acuidade visual, maior é a necessidade de ampliação. Tais ampliações 

passam a serem feitas quando se realiza a estimulação e a Reeducação 

Visual, tendo como base o índice de acuidade visual que a pessoa apresenta. 

No trabalho estimulativo ou reeducativo se faz necessária a diminuição 

http://www.fis.ufba.bt/_ossomu?fis4?textos/imagens/p.d.f
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gradativa  do tamanho dos estímulos na medida em que o desempenho 

ocorre. No entanto, é importante observar que a magnificação das imagens 

pode ser incômoda quando há escotomas presentes. Os escotomas são as 

manchas cegas na imagem, devido à patologia ocular de que o sujeito foi 

acometido. A extensão e a localização de cada escotoma poderão interferir 

na visualização da imagem mesmo com a ampliação desta, pois na medida 

em que haja ampliação de forma inadequada, as manchas podem tornar-se 

maiores, impedindo de alcançar êxito na estimulação. 

       

 

Uso de auxílios ópticos 

 

Os estudos de Hoffmannbeck (1971), de Faye (1972) e a experiência 

prática da autora com a baixa visão servirão de base para os tópicos 

abordados a seguir. 

Pelos estudos de Hoffmannbeck (1971), para que haja êxito no uso de 

auxílios ópticos é necessário estudar as seguintes situações: adequação do 

tamanho e peso do telessistema, que este possa dar a ampliação suficiente, 

que seja adequados à distância para a leitura, que as armações sejam firmes 

e que sejam escolhidas individualmente. Ainda sugere que haja centragem 

óptica do sistema, que seja cômoda a binocularidade, que se observe a 

acomodação e convergência e os telessistemas sejam corrigidos de acordo 

com o valor do vértice dos óculos. 

Na experiência prática, observa-se que o uso de auxílios ópticos pode 

ser incômodo quando não se observam os dados anteriormente citados, pois 

as pessoas em geral preferem a ampliação no computador ou manual, por 

oferecerem maior conforto. 

     

 

 

Ampliação Mecânica 

       

Considera-se ampliação mecânica a que é feita no computador ou de 

forma manual. Esse tipo de ampliação deve ser feito por orientação médica. 
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Quem amplia necessita tomar o cuidado para evitar caracteres gráficos que 

apresentem serifas, que são as letras desenhadas com muitos detalhes. 

Outro ponto importante a ser considerado é o cuidado que se deve ter ao 

ampliar buscando reduzir o tamanho dos caracteres quando houver o 

progresso na visualização da imagem. 

Os critérios para ampliar devem ser observados tendo em conta a 

patologia apresentada pela pessoa (ou aluno), bem como o tipo de contraste 

e luminosidade que necessita para leitura, como foi citado neste capítulo. 

Com os cuidados observados através de tais medidas, pode-se obter o 

sucesso no trabalho de reeducação e estimulação visual. 

Assim como é necessário o cuidado para o trabalho de estimulação e 

de reeducação visual, é importante conhecer os sinais de alerta com a 

finalidade de identificar o mais cedo possível as dificuldades, tendo em vista 

os encaminhamentos . 

     

 

Sinais de alerta de deficiência visual 

 

Vimos que os fatores intervenientes nas respostas visuais dadas por 

uma pessoa dependem de vários fatores. Para fim de efeitos preventivos, 

faz-se necessário conhecer: os sinais de alerta para identificar a deficiência 

visual, conhecer como funciona o globo ocular e as patolologias populares 

mais comuns. 

Existem sinais indicativos da deficiência visual que merecem ser 

investigados. Muitos sinais dos apresentados a seguir podem ajudar na 

prevenção de vários problemas relacionados às deficiências visuais. 

Considerando que 75% das causas de deficiência visual são 

previsíveis, de acordo com pesquisas atuais, entende-se o quanto é 

importante conhecê-las de forma que projetos possam ser realizados 

preventivamente. Quando há programas e projetos preventivos numa dada 

sociedade, diminuem de forma significativa os investimentos em reabilitação. 

Por outro lado, quando há programas complementares e/ou suplementares 

educacionais visando a atender essa demanda, o quanto mais precocemente 

forem implantados, os ganhos com reabilitação serão significativos. 
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Diante disso, conhecer os sinais de alerta da deficiência visual 

auxiliarão tanto na identificação, prevenção e nos encaminhamentos o mais 

cedo possível, buscando o tratamento necessário. 

>  Pode-se destacar os sinais comportamentais e os físicos. 

Dentre os sinais comportamentais mais importantes segundo a 

experiência prática da autora: 

- Turbulência em sala de aula; 

- Falta de envolvimento em tarefas que exijam o uso da visão; 

- Aproximação ou afastamento de estímulos visuais no plano facial; 

- Andar chocando-se com objetos; 

- Comprimir os olhos para auxiliar a visualização de estímulos; 

- Compressão forte do lápis no papel ao escrever; 

- Dificuldades em subir e descer escadas. 

 

Dentre os sintomas físicos destacam-se: 

- Fotofobia; 

- Tremor involuntário do globo ocular; 

- Olhos significativamente pequenos; 

- Olhos significativamente grandes; 

- Lacrimejamento excessivo; 

- Manchas na parte clara dos olhos e na parte escura; 

- Estrabismos, e 

- Anexos do globo ocular e estruturas configuradas da forma 

convencional. 

 

 

 

As patologias oculares mais comuns na baixa-visão 

 

Estudos no campo da oftalmologia mostram as doenças que podem 

provocar a baixa visão e os autores pesquisadores desta área como: Taylor 

(1983), Faye (1972) e Jose (2000) são citados neste trabalho dando 

indicações importantes quanto às características das doenças. Algumas são 

de caráter hereditário; outras, ocasionadas por infecções pré-natais, 
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neonatais e pós-natais. Em cada grupo específico de patologias há uma 

forma diferente de realizar o processo de estimulação e reeducação visual. 

Observa-se que em cada patologia ocular há uma forma diferente de 

viabilizar o uso do material que serve de estímulo. Isso não quer dizer que 

exista método especial em cada situação e sim uma forma particular para 

trabalhar com os estímulos. 

Todos os objetivos que serão trabalhados com cada sujeito 

necessitam ser estruturados após avaliação do desempenho visual. Cada um 

vai precisar de iluminação diferenciada, contrastes, checagem da acuidade e 

do campo visual que possam proporcionar conforto durante o atendimento. 

Dentre as patologias oculares que interferem na qualidade de visão 

dos sujeitos com baixa visão estão as listadas a seguir. Destacam-se: 

catarata congênita, glaucoma congênito, doenças hereditárias, toxoplasmose, 

fibroplasia retrocristaliniana, retinose pigmentar, atrofia do nervo óptico entre 

outras. 

Aprendizagem e Deficiência Visual 

 

As pessoas com baixa visão em geral apresentam dificuldades na 

percepção visual e, por isso, necessitam ser adaptadas às necessidades da 

deficiência do qual são portadoras. No processo avaliativo das pessoas com 

baixa visão, observa-se que fatores inerentes à percepção - tais como 

discriminação, memória visual, análise e síntese - podem estar presentes 

entre as variações do tamanho dos estímulos, luminosidade e contrastes que 

cada patologia requer. 

Quando a percepção visual é afetada, os meios usados no ensino 

devem estar adaptados ao grau e o comprometimento de cada um. 

Fundamentalmente, as condições oferecidas ao aluno são aquelas que o 

colocam na situação de quem aprende. Cada sujeito é único e tem sua forma 

de aprender e de usar o resíduo visual. As referências teóricas utilizadas para 

que a pessoa construa a aprendizagem deverão estar em coerência com as 

demandas individuais dos alunos que participam do processo, aliadas aos 

fatores relativos ao desenvolvimento. Importante também observar questões 

cognitivas, se foram estruturadas ou se ainda necessitam ser, ou seja, se o 

processo de aprendizagem é condizente com o rendimento do aluno com 
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baixa visão. Tanto as crianças quanto os jovens devem ser avaliados com o 

objetivo de se observar como estão construídos seus processos lógicos de 

raciocínio e como eles os utilizam. Nesses processos lógicos destacam-se: a 

classificação, a seriação e a conservação. 

Aportes construtivistas defendidos por Piaget, citado por Castro 

(1993), sugerem que há necessidade de ação para que dela se organizem as 

operações, e, com isso, o aprendiz possa, de forma sequencializada e 

dinâmica, usar tais recursos para a aprendizagem. É essencial, para os 

alunos cegos e com baixa visão, que o material possa ser tocado e 

manipulado, pois as operações lógicas são estruturadas por essas práticas 

para que o sujeito realmente aprenda. Para esses sujeitos, torna-se 

interessante também estimular os sentidos remanescentes. 

A importância dessas experiências para o deficiente visual com baixa 

visão é que elas sejam significativas e realmente possam estruturar a 

aprendizagem. Isso é fundamental na compreensão para o ensino com 

pessoas com DV. Nesse processo, a família, a escola e os demais apoios 

são fundamentais para promover tais experiências. 

Ao professor caberá proporcionar mecanismos que corroborem para a 

utilização do resíduo visual de quem tem baixa visão. Existem auxílios 

ópticos e não ópticos para proporcionar essas experiências. Dentre os 

ópticos estão as lentes especiais, que podem ampliar as imagens, tanto na 

curta como na longa distância. Quanto aos auxílios não ópticos, destaque se 

faz àqueles que proporcionam nos apoios (na sala de aula e em casa) maior 

eficiência no resíduo visual. Constituem recursos básicos e simples, tais 

como: guias de leitura, lápis e canetas com escrita que permite contrastes, 

cadernos com pautas ampliadas e a iluminação adequada. 

Outro objetivo da Escola Inclusiva, que trabalha com deficientes 

visuais e que merece atenção especial dos professores: muitas vezes a 

criança com deficiência visual - baixa visão - não acompanha o ritmo dos 

demais alunos, pelas suas próprias características de aprendizagem, mas, 

mesmo assim, o ritmo na execução dos trabalhos deve ser respeitado, pois é 

reconhecido que esses alunos (DV) apresentam maior fadiga do que a 

criança com visão normal, principalmente em relação à concentracão. De 

modo geral, a criança com baixa visão aprende como as demais, isso se 
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houver adaptação ao estímulo de que ela necessita enxergar. Por outro lado, 

se a escola respeitar o ritmo de execução das atividades desses alunos, se 

os espaços físicos estiverem adaptados para que todos tenham circulação 

livre, podemos então afirmar que este ambiente é inclusivo. 

 

 

Princípios que norteiam o trabalho com a baixa visão 

 

Existem princípios que podem assegurar o trabalho de estimulações 

do resíduo visual com foco na aprendizagem nas áreas de conhecimento e 

também de desenvolvimento. 

Quando se trata do assunto Estimulação e Reeducação Visual, é 

necessáro ter em mente as metas que sejam lançadas para concretizá-las. 

Tais metas necessitam ser definidas tendo em conta o porquê e para 

que serão usados os resultados obtidos, de forma que, com a veiculação do 

trabalho, possam auxiliar o desenvolvimento do sujeito que dele pretende se 

beneficiar. 

Junto a essas questões, é importante salientar, em relação à baixa 

visão, uma série de quesitos. Entre eles está o acesso ao material necessário 

para Estimulação e Reeducação Visual.  

A Educação Especial enfatiza princípios que norteiam a execução do 

trabalho, tanto educacional quanto reabilitativo, veiculados em programas de 

apoio e no Ensino Regular, tendo em conta o objetivo máximo a ser 

alcançado, o da inclusão. A inclusão iniciada em casa, na vizinhança, e na 

Escola, espalha suas raízes no social. 

No diálogo estabelecido por Gonzalez (2007 p.20) e a regulamentação 

existente em seu país sobre necessidades educativas especiais, levantam-se 

os questionamentos necessários para a funcionalidade da Educação 

Inclusiva. Diz ele que todo sistema educacional deve partir do princípio da 

compreensibilidade. Esse princípio envolve a aptidão para compreender e a 

qualidade do que se compreende. Propõe o autor uma mudança que deve 

passar por uma progressiva diversificação, quer seja no conhecimento 

integral, na destreza dos alunos e que leve em conta cada gama de 

diversificação existente de forma a alcançar os objetivos gerais da educação. 
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Por tudo isso, torna-se necessário ensino aos deficientes visuais que 

proporcione todo tipo de experiência numa escola inclusiva, com o apoio 

necessário para que se aprenda da maneira mais fácil possível e a eles 

sejam oportunizadas as mesmas condições da pessoa que enxerga. 

A compreensibilidade deverá ser pautada sobre a qualidade do que é 

compreensível e ainda sobre a aptidão para compreender. Por isso, nota-se 

que a busca incessante pela qualidade passa por:  

- ter avaliação adequada de todas as experiências realizadas com os 

deficientes visuais;  

- das etapas que necessitam ser reformuladas, tendo em conta um 

diagnóstico da realidade para um novo planejar. 

 

Nesse sentido, observa-se através do diálogo de González (2007 p. 

21) que outro princípio defendido é o da individualização. Esse princípio 

coloca em pauta que os alunos com necessidades educativas especiais são 

diferentes um dos outros.  

As diferenças entre os seres humanos são benéficas porque podem 

constituir componentes de trocas significativas que irão contribuir para o 

crescimento do outro. 

 

as necessidades educativas especiais provenientes de tais 
diferenças individuais devem ser estabelecidas com caráter 
provisório e em contínua revisão, sempre prestando atenção na 
influência que o desenvolvimento curricular gerado terá sobre 
elas e na participação de cada aluno nesse processo. González 
(2007 p.21). 

 

 

O autor salienta a importância do cuidado que se deve ter com as 

diferenças individuais, haja vista que estas podem interferir no 

desenvolvimento do currículo e na participação de todos os alunos no 

processo. O ambiente escolar e da prática educacional pode proporcionar a 

vivência de experiências educativas específicas se esses fatores forem 

deixados de lado. As experiências com os sentidos remanescentes auxiliam 

na concretização das experiências fundamentais para sua aprendizagem. 

Isso quer dizer que o ambiente pode ser propiciador de experiências 
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educacionais não muito boas. 

Daí porque o autor enfatiza outro princípio, conhecido por 

flexibilização, que consiste em rever, planejar, organizar, adequar as 

atividades e experiências educativas. 

A flexibilização como princípio permite ao educador um novo olhar que 

fortalece as experiências significativas para que cada aluno possa aprender 

de forma prazerosa e adequada ao nível de ensino. Flexibilizar significa, 

ainda, estar atento a todas as formas de aprender, aos conteúdos 

interessantes, romper com as barreiras do comum, ousar quando se é o 

agente condutor do processo.  

Quando se atua com alunos com baixa visão, devemos entender que 

cada pessoa é diferente, enxerga diferente e tem problemas visuais que são 

diferentes. A flexibilidade incorre em sair de nossa referência e atuar na do 

outro com os recursos palpáveis para que a aprendizagem ocorra. A 

aprendizagem necessita ser significativa quando o educador, com tais 

características, faz parte desse processo. 

 

Na escola inclusiva, os princípios de aprendizagem significativa, em 
ação e por mediação, valem tanto para os alunos com necessidades 
educativas especiais como para qualquer outro aluno. REILY (2004, 
p. 22). 

 

Reily assegura que mesmo os alunos com necessidades educativas 

especiais - ou qualquer outro aluno - apostam em ações que proporcionem a 

flexibilização e que o real significado da aprendizagem seja evidente. 

 

 

Dificuldades da baixa visão e interferências na aprendizagem 

 

Há um grande desafio a ser superado pelos educadores e sujeitos 

com baixa visão quando se busca usar o resíduo visual com eficácia. 

A escola inclusiva está aí para ser o eixo principal de atuação numa 

escola para todos, que não seja excludente. 

Excluir é separar de forma inadequada uma pessoa de seu convívio 

social. Implica deixar de lado – evitar, emitindo quaisquer que sejam as 
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desculpas para a não aceitação daquela pessoa no seu grupo. 

Quando se busca viver e aprender com os outros se faz necessário 

sair da nossa referência para aceitar o outro como ele é pensando que 

também somos falhos. 

A luta das pessoas com necessidades educativas especiais é por uma 

sociedade igualitária em que a discriminação não é o elemento principal. 

A sociedade em que vivemos tem dificuldade em aceitar e acreditar 

nas minorias e luta pelo alcance de patamares mais elevados, em que as 

minorias são deixadas de lado. 

Uma sociedade inclusiva dirige seu olhar para a igualdade, em que 

pessoas com necessidades especiais são tratadas como realmente 

merecem, fazendo parte do todo. 

A deficiência visual é uma das deficiências que as pessoas em geral 

mais estigmatizam, talvez por desconhecerem que os deficientes visuais 

podem ser produtivos se a eles forem dadas condições. 

A pessoa com baixa visão pode apresentar características específicas 

em sua forma de ver que interferem na aprendizagem se a ela não for dada a 

chance de ser estimulada. 

 

 

Conclusão 

 

Quando se auxilia uma criança de baixa visão por uma acessibilidade 

adequada, é necessário critério para escolher o material que se vai usar em 

sala de aula. Principalmente conhecer o grau de perda, luminosidade e 

contrastes necessários. Sendo assim, é possível estimular e reeducar a visão 

e aprender a usar o resíduo de forma eficiente.  

Por outro lado, é fundamental que haja espaços de apoio com 

professores/reabilitadores devidamente preparados para atuar junto aos 

alunos e salas inclusivas. Pois antes de aprender conteúdos acadêmicos, 

eles necessitam tornar eficiente o resíduo visual. Entende-se que, para 

melhorar os resíduos visuais de quem tem baixa visão, o 

professor/reabilitador vai precisar de conhecimentos das características das 

anomalias visuais de seu aluno e/ou paciente. Isso pode ajudar em muito a 
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reabilitação visual para aproveitar o ambiente da Escola Inclusiva. Dessa 

forma, conhecer tais características é fundamental a cada aluno e professor 

para estimular ou reeducar a visão. Mas só isso não basta. Existem conceitos 

subjacentes aos de ordem sensorial que contribuem para o desenvolvimento 

cognitivo que, por vezes, necessitam ser estruturados. 

Em suma, a estimulação e a reeducação na baixa visão passam por 

períodos distintos do desenvolvimento humano, que, de forma alguma, 

devem ser negligenciados. 

Os princípios que norteiam a Educação Especial, como a 

compreensibilidade, a individualização, a flexibilização e a aprendizagem 

significativa devem permear o trabalho desenvolvido com as pessoas de 

baixa visão, de forma que os resultados sejam satisfatórios, tanto para quem 

conduz o processo como para quem deles faz parte. 
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NOÇÕES BÁSICAS DE ESTIMULAÇÃO PRECOCE 
 

 
                                                         Angela do R. Gomes73 

 
 

Embora o termo “precoce” não traduza bem o espírito do programa, 

que é voltado a crianças com algum tipo de deficiência, a denominação 

ESTIMULAÇÃO PRECOCE é adotada quase que maciçamente por 

profissionais que atuam na área da Educação Especial. O atendimento 

denominado ESTIMULAÇÃO PRECOCE é também conhecido por: 

Estimulação Essencial, Intervenção Precoce, Intervenção Essencial, 

Estimulação Psicomotora Precoce e Estimulação Psicomotora dentre 

outros.  

            Para fins didáticos justifica-se a utilização da terminologia 

ESTIMULAÇÃO PRECOCE, ou somente EP, pois tal atendimento permeia o 

âmbito educacional, e não INTERVENÇÃO PRECOCE, termo utilizado para 

denominar o conjunto de técnicas e procedimentos de natureza médico-

psicossocial que visa à detecção, diagnóstico e tratamento precoce. 

             De qualquer maneira, EP se refere ao conjunto de técnicas e 

procedimentos de natureza psicopedagógica, de caráter preferencialmente 

preventivo. Estimulação significa também experienciação-experimentação e 

exploração. Trata-se do atendimento que visa a prevenir ou corrigir 

defasagens ou distúrbios do desenvolvimento infantil, aplicado em crianças 

de 0 a 3 anos, na chamada “Época dos Alicerces”, segundo LÉVY (1). É, 

portanto, a estimulação das funções psicomotoras que não se estabeleceram 

e que já deveriam estar estabelecidas em determinada etapa do 

desenvolvimento da criança. O termo precoce expressa a ação que 

temporalmente antecipa a estruturação de desvios ou distúrbios do pleno 

desenvolvimento em seu processo evolutivo, visando basicamente à 

                                                      
73 Graduada em Educação Física pela UFPR, especialista em Atividade Motora 
Adaptada pela UFPR e em Qualidade de Vida pela UTFPR. Professora de 
Educação Física Especial para pessoas com deficiência visual, deficiência 
neuromotora e deficiência intelectual desde 1994. Professora em cursos de 
especialização em Educação Especial na área da deficiência visual. Atuou como 
coordenadora do projeto de Ginástica Artística para crianças com deficiência visual 
da UFPR. 
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prevenção. 

             O encaminhamento durante a EP terá essencialmente um caráter 

preventivo quando ela for aplicada às chamadas “Crianças Alto Risco”, ou 

seja, que possam vir a ter distúrbios de desenvolvimento, de causa pré ou 

pós-natal de origem biológica ou psicossocial/ambiental. Poderá ter também 

um caráter corretivo, quando aplicada a crianças que já apresentam algum 

tipo de distúrbio em seu desenvolvimento. 

              As técnicas que constituem a EP são uma via de acesso à 

personalidade de cada bebê e de cada criança, considerando as 

particularidades que os distinguem de outras crianças com diferentes 

deficiências (intelectual, auditiva, visual, neuro motora ou alto risco). Nesse 

sentido, para LÉVY (2), torna-se uma forma de desencadear, reforçar e 

corrigir as aquisições motoras da criança, sempre que possível num clima de 

brinquedo e segurança que buscará aproveitar todas as ocasiões para lhe 

dar os meios de progredir e adquirir autonomia. Alguns exemplos:  

 

Preparar a criança para dominar a posição sentada, fortalecendo e 

tonificando-lhe a musculatura de maneira lúdica através de 

movimentos e ações lúdicas, 

 

Estimular a conquista da posição em pé, fazendo com que perceba a 

função de apoio dos pés durante o andar, facilitando-lhe a busca pelo 

equilíbrio. 

 

           Por meio de exemplos como esses, percebemos que a EP  

desencadeará estímulos e respostas responsáveis pelo desenvolvimento de 

estruturas do sistema nervoso, que responderão pelas atividades 

psicomotoras, cada vez mais complexas. Como o cérebro humano funciona 

como um todo, assim sendo, sempre que estivermos estimulando uma área 

específica, estaremos também estimulando toda a função cerebral. 

          Mas, qual o principal objetivo da EP e como devem ser estabelecidos 

os conteúdos?  

           De maneira ainda bastante elementar, entendemos como objetivo 
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primordial da EP tudo aquilo que a criança deve atingir. Esses progressos, 

por assim dizer, deverão ser estabelecidos de acordo com os progressos 

previstos anteriormente em seu desenvolvimento evolutivo e que deverão, 

essencialmente, acontecer durante o período da intervenção. No que diz 

respeito aos conteúdos a serem desenvolvidos e às atividades que serão 

aplicadas, sabemos que se trata de tudo que a criança realiza, ou deveria 

realizar, e a maneira como compreende as mudanças que serão executadas. 

Tais mudanças acontecerão em áreas especificas de seu desenvolvimento e 

têm estreita relação com sua  autonomia e independência através de ações 

como: rolar, sentar, engatinhar, caminhar, alimentar-se sozinha, controle de 

esfíncteres,  nomear partes do corpo e assim sucessivamente. 

 
 
 
IMPORTÂNCIA DA AFETIVIDADE E DA FAMILIA 
 
 
            Antes de mais nada, devemos entender o que é um bebê. De acordo 

com PEREIRA e COLABORADORAS (3),  

 

o bebê é um pequeno ser que precisa de atenção e cuidado para 
crescer e se desenvolver e que ao nascer não diferencia o que é ele 
do resto das coisas. À sua maneira, desde que nasce, o bebê se 
relaciona com o mundo e gradativamente vai aprendendo formas 
mais complexas de se relacionar, até chegar à maneira que nós 
adultos conhecemos. 

 

             Para a criança com deficiência, esse processo acontece da mesma 

maneira, porém, talvez, por caminhos um pouco mais complexos. A EP será 

a via de acesso para que esses caminhos sejam percorridos, mas não 

somente a intervenção realizada durante o atendimento especializado, e sim, 

qualquer estimulação proporcionada em todos os momentos da vida da 

criança pelas pessoas do seu convívio diário. A voz é muito importante para 

que ele aprenda a falar, o toque é fundamental para que ele aprenda sobre o 

corpo, principalmente para a criança que não enxerga. A família dever falar, 

tocar, olhar, estimular, cuidar. 

              De acordo com PIRES (4), “cada criança é produto de um conjunto 

de fatores recíprocos. Seu sucesso e maturidade para agir auto-
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suficientemente na sociedade depende do ajustamento dos pais e de suas 

habilidades para prover as necessidades individuais de seus filhos e de si 

próprios”. Esse pensamento, mais uma vez, ressalta o potencial da família no 

sentido de dar eficácia ao processo durante o período da EP, bem como uma 

maneira de reforçar a reciprocidade entre os pais e a criança, que pode 

acontecer pela fala, contato físico e afetividade. 

            A importância que o sentido do tato tem para a criança com 

deficiência visual demonstra a amplitude, aparentemente desmesurada, que 

permeia o trabalho na EP. Estreitar-se-ão as relações e serão utilizadas 

como uma maneira de criar um vínculo sadio com os pais e com o 

profissional responsável por esse atendimento. Sabe-se que as primeiras 

relações afetivas da vida de uma criança com deficiência visual acontecem 

fundamentalmente pelo tato e a estimulação só será positiva se existir um 

vínculo afetivo. 

             Não se deve esperar que as reações emocionais de uma criança 

sejam iguais à de outra criança, porém, para melhor definir estratégias, torna-

se necessário compreender como se manifestam as relações de afetividade 

nas primeiras etapas da vida, tendo em vista que as técnicas de EP são 

propostas logo no início da vida do bebê. Certamente, dessa forma, será 

possível acompanhar e melhor entender todo o desenrolar do 

desenvolvimento emocional da criança. 

              Sabe-se hoje que o modelo fisiológico da relação vincular mãe/filho, 

bebê/profissional, está fortemente predeterminada pelo princípio do prazer. 

Ao receber algum estímulo, nem sempre o bebê se sente confortável; muitas 

vezes, inclusive, ocorre desconforto. Tal situação pode gerar um momento de 

tensão que produzirá sensações desagradáveis e dolorosas; em 

contrapartida, toques e movimentos suaves, bem como sons agradáveis, 

produzirão sensações também agradáveis, respostas positivas e avanços. 

                Os pais não só podem, como devem, ser agentes fundamentais 

das modificações de conduta da criança dentro do serviço especializado e, 

especialmente, no lar. Cabe inclusive aos pais reforçar condutas positivas e 

ignorar as negativas, aproveitar todos os momentos com o bebê para 

demonstrar o quão importante e único ele é. É muito prazeroso para o bebê, 

e muito fácil para os pais, tocar, olhar, falar, brincar mesmo quando estamos 
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realizando as tarefas rotineiras como trocar fraldas, amamentar ou alimentar, 

dar banho, pegar no colo. 

              Criar laços positivos de afetividade facilita e reforça aprendizagens. 

Podemos expressar a relação pais/filhos como um pacto a ser firmado para 

tornar possíveis as diferentes experiências de 0 aos 3 anos. A época da 

explosão motora é, sem dúvida alguma, um prazer a ser compartilhado. 

 

 
 
DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR 
 
 

Como nos três primeiros anos de vida existe uma estreita relação entre 

motricidade e psiquismo, conhecido como “paralelismo psicomotor”, a maioria 

das técnicas aplicadas na Educação Infantil e, basicamente, na EP, são 

técnicas psicomotrizes ou como são mais conhecidas: psicomotoras. 

Falar em Psicomotricidade é falar em globalidade, uma vez que essa palavra 

une, mais precisamente unifica, duas outras palavras bastante significativas: 

 

Psico: refere-se à atividade psíquica, com seus componentes afetivos 

e cognitivos; 

Motricidade: refere-se à função motora, manifestando-se através do 

movimento, para o qual o corpo dispõe de toda uma base 

neurofisiológica.  

 

             Simplificadamente, a cabeça pensa e comanda e o corpo executa. 

Unificar essas duas ações significa entender o ser como uma unidade 

psicossomática indissociável, é fazer um esforço para reencontrar a 

dimensão psíquica do corpo e a dimensão corporal do psiquismo. Extremante 

difícil separar os dois, e a psicomotricidade “entende” e “trata” o corpo como 

unidade. 

             Na criança vai-se dando esse paralelismo psicomotor de forma 

natural e a grande questão é se, dessa forma, também acontece com a 

criança com deficiência visual, já que esta não pode perceber em toda sua 

integridade suas relações com o mundo exterior, por estarem alteradas suas 
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condições de receptividade. É exatamente nesse momento que se tornam 

necessárias intervenções precoces que objetivem basicamente dois pontos 

extremamente importantes: o desenvolvimento harmônico e a diminuição na 

defasagem de seu desenvolvimento. 

              Podemos afirmar que em geral a criança com deficiência visual é 

mais igual à criança vidente do que diferente, e as diferenças esbarram nas 

oportunidades necessárias ao seu desenvolvimento. A principal 

consequência de um desenvolvimento motor pobre em experiências motoras 

é o retardo das funcionalidades, não por incapacidades físicas maiores, mas, 

principalmente, por aspectos diretamente relacionados a fatores sociais e 

ambientais. 

               Durante os três primeiros anos de vida, não existem grandes 

diferenças entre uma criança com deficiência visual e a vidente, e quanto ao 

desenvolvimento físico, ambos recebem sensações a partir do contato de seu 

corpo, amor e carinho da mãe, mesmo porque passam grande parte do 

tempo dormindo. Porém, a criança que não recebe estimulação adequada 

fica apática, parada, “sem vida”, já que o período que atravessa o ser 

humano, desde sua concepção até os primeiros anos de vida, está 

caracterizado por um desenvolvimento rápido e tem uma influencia decisiva 

sobre toda sua evolução. 

                Com o objetivo de tornar mais claro o entendimento, LÉVY (2) 

classificou em quatro períodos o desenvolvimento motor (quadro I), cujas 

idades cronológicas são apenas indicações aproximadas, pois, segundo a 

autora, a cada criança corresponde um perfil de evolução de acordo com o 

quadro abaixo: 

 

Primeira 
Fase 

0 a 3 Meses Período em que a educação motora será essencialmente 
baseada na descontração 

Segunda 
Fase 

3 a 6 Meses Período de atividades de preparação para a posição sentada 

Terceira 
Fase 

6 a 12 
Meses 

Período de movimento global, de aquisição da posição sentada 
e de preparação para a posição em pé 

Quarta 
Fase 

9 a 15 
Meses 
(e além) 

Período de jogos, de aquisição da posição em pé e de 
preparação para a independência. 

 
Quadro I: Quadro apresentando a classificação do desenvolvimento motor 
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          Importante salientar que, a cada uma dessas fases corresponde uma 

rica variedade de movimentos. Cabe ao profissional e aos pais escolherem e 

adaptarem os movimentos mais convenientes a cada criança. 

           Na lista a seguir, estão compilados marcos do desenvolvimento 

psicomotor relacionados com a idade da criança. São perguntas cujas 

respostas constituem importantes dados para o acompanhamento e 

direcionamento do trabalho na EP e nos permitem uma rápida constatação 

do grau de desenvolvimento da criança. Esse Formulário de 

Desenvolvimento Psicomotor foi elaborado pelo Comitê sobre Crianças com 

Deficiência da AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS (5) (quadro II). 

            Respostas negativas à idade apropriada podem ser sinal indicativo de 

atraso no desenvolvimento. Constatando-se desvio significativo, a criança 

deve ser avaliada de forma mais criteriosa, tendo em vista a grande 

variabilidade das etapas no desenvolvimento. É necessário considerar a 

prematuridade antes dos dois anos, subtraindo o tempo da idade da criança. 

Ex.: Uma criança de dois meses, prematura de um mês, deverá ser avaliada 

como uma criança de um mês. 

              Espera-se que o reconhecimento precoce de tais atrasos possa 

levar ao diagnóstico e tratamento igualmente precoce, cujos resultados 

poderão ser úteis a muitas dessas crianças. 
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Nome _______________________________ 
Idade _______________________________  
Data Nascimento______________________ 
Data ___________________          
 
  Sim Não 
1 Mês Ergue a cabeça, quando de bruços   
1 Mês Olha para o rosto que esteja na sua linha de visão   
3 
Meses 

Acompanha com o olhar um objeto em movimento   

3 
Meses 

Sustenta a cabeça mantendo-a ereta   

4 
Meses 

Segura um chocalho   

4 
Meses 

Sorri alto   

5 
Meses 

Alcança e segura objetos   

6 
Meses 

É capaz de rolar   

6 
Meses 

Volta-se em direção aos sons   

6 
Meses 

Senta-se com auxílio   

7 
Meses 

Transfere objetos de uma mão para outra   

7 
Meses 

Senta-se momentaneamente sem auxílio   

8 
Meses 

Senta-se por 5 minutos ou mais sem auxílio   

9 
Meses 

Pronuncia “ma ma”  ou “da da”   

10 
Meses 

Levanta-se com apoio   

11 
Meses 

Movimenta-se apoiado no berço ou nos móveis   

12 
Meses 

Dá tchauzinho com a mão   

12 
Meses 

Caminha segurado por uma mão   

15 
Meses 

Caminha sozinho   

15 Comunica/expressa seus desejos apontando e emitindo   
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Meses sons 
18 
Meses 

Constrói uma torre com três blocos   

24 
Meses 

Corre sem apoio   

24 
Meses 

Sobe e desce escadas segurando-se no corrimão   

24 
Meses 

Se expressa (ocasionalmente) combinando duas 
palavras 

  

30 
Meses 

Pula erguendo os dois pés do chão   

30 
Meses 

Constrói uma torre de seis blocos   

30 
Meses 

Reconhece e aponta partes do corpo   

36 
Meses 

Atende ordens emitidas sem gestos, envolvendo 
“embaixo, em cima, atrás...” 

  

36 
Meses 

Constrói uma torre de nove blocos   

36 
Meses 

Sabe seu primeiro nome   

36 
Meses 

Consegue copiar um círculo   

48 
Meses 

Consegue manter-se sobre um pé só   

48 
Meses 

É capaz de copiar uma cruz   

48 
Meses 

Emprega adequadamente o verbo no tempo passado   

60 
Meses 

É capaz de usar três verbos   

60 
Meses 

É capaz de copiar um quadrado   

60 
Meses 

Consegue saltar   

Quadro II: Apresenta as fases do desenvolvimento motor ( fonte: AAP) 
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Outra importante contribuição no sentido de fornecer parâmetros para 

a avaliação diagnóstica vem do Formulário do Desenvolvimento dos 

Esquemas em Relação aos objetos (quadro III), estabelecido a partir de 

adaptações da Escala Uzgiris e Mev Hunt no Modelo Piagetiano em PIAGET 

(6). 

             A sequência disposta abaixo se refere à faixa etária de 0 a 3 anos e 

elenca itens dispostos cronologicamente. 

 

 
 
PRIMEIRO SEMESTRE 
 
1. Sustenta o objeto por mais de 30 segundos  
2. Leva o objeto à boca 
3. Leva o objeto diante dos olhos. Segura-o e o olha 
 
 
SEGUNDO TRIMESTRE 
 
4. Bate o objeto com as mãos 
5. Bate com o objeto sobre uma superfície 
6. Balança ou agita o objeto 
7. Bate dois objetos juntos 
8. Acaricia o objeto 
9. Examina o objeto 
 
 
 
TERCEIRO TRIMESTRE 

 
 
10. Desliza o objeto sobre uma superfície 
11. Dobra-o 
12. Estica-o 
13. Tenta tirá-lo 
14. Tira-o sistematicamente 
15. Lança o objeto 
16. Coloca um objeto dentro de outro 
 
 
12 MESES 
 
17. Demonstra tomar do copo 
18. Coloca um colar 
19. Constrói com cubos 
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18 MESES 
 
20. Empurra um carrinho numa superfície 
21. Faz caminhar uma boneca ou animal de brinquedo 
22. Abraça a boneca ou animal de brinquedo 
23. Escuta um brinquedo musical 
24. Mostra o brinquedo para outra pessoa 
 
 
24 MESES 
 
25. Aponta outro objeto em associação 
26. Nomeia diferentes objetos 
27. Discrimina formas geométricas 
28. Enfia contas 
29. Separa botões 
30. Discrimina objetos pelo tato 
31. Reconhece materiais de que são feitos os objetos 
 
 
36 MESES 
 
32. Define e identifica o uso dos objetos 
 
Quadro III - Formulário do Desenvolvimento dos Esquemas em Relação aos objetos. 
 
 
 

 

         Utilizar os formulários isolada ou conjuntamente pode auxiliar e 

instrumentalizar os profissionais no momento de estabelecerem as metas e 

traçarem os objetivos da EP, norteando dessa forma todo o trabalho às 

características e necessidades de cada criança. 

 

* Mais informações sobre o tema, consultar o capítulo “Psicomotricidade para 

pessoas com deficiência visual”. 
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ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

O currículo da EP deve ser elaborado considerando-se diferentes 

áreas do desenvolvimento infantil, que serão descritas no capítulo seguinte e 

deverá conter uma série de conteúdos básicos que permitam a estruturação 

de planos individuais adequados a cada caso. Esse currículo deverá estar 

baseado no diagnóstico e na avaliação realizados previamente e que 

poderão, inclusive, ser realizados por meio de instrumentos como os dois 

Formulários  apresentados no capítulo anterior 

*saiba mais no capítulo: “A Educação Especial e as Concepções Conflitantes 

de Curriculum. 

Contudo e essencialmente, tal planejamento deve seguir e respeitar os 

seguintes princípios, de acordo com MEC/Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI) (7), 

(www.portal.mec.gov.br) em: Documento Diretrizes Educacionais Sobre a 

Estimulação Precoce: 

 

- Toda criança com alguma deficiência tem direitos e deveres comuns 

a toda população infantil, respeitando-se diferenças individuais, 

especialmente quanto à educação, saúde e quanto à convivência 

sociofamiliar. 

- Toda criança apresenta condições de assimilação dos benefícios da 

EP que forem propiciados, seja qual for sua deficiência e intensidade da 

mesma. 

- O encaminhamento da intervenção depende dos progressos que a 

criança venha a adquirir em seu processo evolutivo, o que exige uma 

avaliação contínua para possíveis reformulações. 

 

- Os benefícios da estimulação serão mais efetivos quando o processo 

for organizado e aplicado de forma gradual, variada e motivadora, seguindo o 

processo evolutivo alcançado pela criança. 

- A família tem o direito a receber apoio e orientação e o dever de 

participar do processo de estimulação, assumindo o papel que lhe cabe.  

http://www.portal.mec.gov.br/


Princípios de Orientação e Mobilidade – Dr. Carlos Mosquera                                                        179 

 

  

- A equipe responsável pelo atendimento deverá ser multidisciplinar, 

composta por diferentes profissionais da área médica e da educação, além 

de auxiliares, atendentes e da família.  

- O material deverá ser o mais variado, colorido e atraente possível. O 

espaço físico deverá ser adequado e adaptado às necessidades das crianças 

com mobiliário, material pedagógico e equipamentos apropriados ao trabalho 

a ser desenvolvido. 

No atendimento precoce e para enriquecimento das estratégias de 

intervenção, algumas premissas são consideradas fundamentais e implicam 

certamente em experiências bastante significativas. São elas: 

 

 

Respeito à criança 

 

O respeito à criança deverá ser operacionalizado atentando para as 

necessidades físicas no que diz respeito à alimentação, higiene corporal, 

conforto físico, vestuário e à segurança de maneira geral, no que tange não 

somente à instituição, mas, também, em relação ao ambiente familiar. 

A criança, de maneira muito ampla e irrestrita, apresenta necessidades 

psicomotoras, necessidades emocionais e necessidades terapêuticas As 

necessidades psicomotoras deverão ser operacionalizadas por meio da 

utilização de espaços amplos circundantes, manuseio de brinquedos, 

mobilização corporal, exploração e experimentação de modo geral.  

As necessidades emocionais serão trabalhadas através da construção 

da relação de afetividade, dos reforços positivos, da autoaceitação, 

contenção, disciplina, estabelecimento de limites, respeito às regras etc. 

As necessidades terapêuticas especiais, em algumas situações, 

poderão extrapolar os limites da instituição/escola por apresentarem 

particularidades inerentes a outras áreas, ou, ainda, estabelecer uma relação 

multidisciplinar com a psicopedagogia, reabilitação física, medicamentos 

anticonvulsivos, etc. 
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Respeito à família 

 

Os responsáveis pela família deverão receber completa e 

pormenorizada informação sobre a avaliação realizada pela equipe a respeito 

do caso, com orientações e, sobretudo, quanto ao encaminhamento do 

processo de estimulação a ser desenvolvido. É fundamental estabelecer 

canais de confiança mútua entre técnicos, professores e família afim de 

primordialmente beneficiar a criança. 

 

 

Respeito aos profissionais envolvidos no atendimento 

 

É necessário destinar e adequar recursos e espaços para o atendimento 

precoce, fundamental para o bom encaminhamento de cada caso.  

Todos os equipamentos e materiais necessários devem ser destinados 

e colocados a serviço do programa. A duração de cada atendimento deverá 

ser respeitada, bem como a carga horária do profissional técnico.  

 

 

Respeito à Instituição 

 

É preciso, também e finalmente, um completo acatamento às normas 

administrativas, além de respeito e cumprimento de horas técnicas.  

As experiências positivamente significativas relacionam-se como a criança 

realiza, ou seja, nos processos que a própria criança desenvolve, através da 

variedade e riqueza de suas experiências motoras e de como esse processo 

acontece em função de sua participação ativa com o ambiente. Para isso, o 

método, a técnica, o meio e a intervenção nos permitem compreender a 

complexidade do desenvolvimento da criança e isso, sem duvida, é uma 

tarefa realmente enriquecedora. 
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ÁREAS DO DESENVOLVIMENTO 

 

Tomando como base a natureza preventiva e de reabilitação, o 

currículo para a EP norteia-se nas distintas áreas de desenvolvimento da 

criança. Encontramos na bibliografia pequenas diferenças em relação às 

essas áreas. Para fins deste estudo, adotamos quatro áreas, que 

fundamentalmente não resultam em significativas diferenças didáticas, uma 

vez que todo o trabalho dever ser realizado de maneira espontânea e natural, 

interligando todas as áreas. 

Sabemos então que, para que a criança atinja padrões compatíveis 

com suas características e possibilidades, sua permanência no programa de 

EP deverá estar pautada nas áreas: Motora, Cognitiva, Comunicação e 

Social/Pessoal.   

Além de respeitados os respectivos níveis do desenvolvimento da 

criança, toda intervenção a ser realizada deverá estar focada nestas quatro 

diferentes áreas, de maneira a não perder o foco nos principais objetivos  da 

EP. 

 FONSECA (8) ressalta que o indivíduo com alguma deficiência ou não 

está sempre aberto à modificabilidade cognitiva que surge na experiência 

precoce, quando as funções formadoras, informadoras e transformadoras do 

córtex humano são muito mais ricas e aptas a serem desenvolvidas. 

Percebemos que as áreas a serem trabalhadas vêm de encontro ao que o 

autor estabelece como os objetivos para a EP, mas que para nós, 

estabelecem-se inclusive como metodologia de trabalho. 

 

Desenvolver na criança padrões de movimentos eficazes e 

funcionais; 

Desenvolver capacidades perceptivo-motoras de equilíbrio, 

lateralidade, direcionalidade, esquema corporal e coordenação; 

Acentuar a recepção e interpretação sensorial, particularmente 

aplicada a estímulos visuais, táteis, cinestésicos e auditivos. 
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No universo pedagógico da Educação Especial, antes de tudo é 

preciso prevenir; quando isso não for possível, deve-se habilitar e quando 

isso também não for possível, deve-se reabilitar o mais cedo que se possa. 

Atrelem-se a esse pensamento os objetivos básicos da EP e teremos uma 

permanente vigilância dos progressos e intercorrências no desenvolvimento 

da criança com deficiência visual. 

 

 

ÁREA MOTORA 

 

Envolve concomitantemente os grandes movimentos corporais 

executados por grandes grupos musculares, bem como as mais finas 

coordenações motoras. Nesta área do desenvolvimento humano deve-se 

objetivar a estimulação da motricidade geral do corpo através de sensações 

táteis, sinestésicas, afetivas e proprioceptivas aproximando-se o sistema 

postural e a defesa. 

 Nos primeiros meses de vida, o desenvolvimento da criança é uma 

manifestação eminentemente motora, podendo-se arriscar talvez a isso o fato 

de a área motora ser o eixo principal e a base do trabalho realizado na 

Estimulação Precoce. 

  Em todas as atividades desenvolvidas deve-se capacitar a criança 

para buscar uma relação direta com o mundo dos objetos que a cercam. 

Definitivamente, não basta melhorar a motricidade pura e simplesmente; será 

necessário dar intensidade e significado a toda ação motora realizada.  

 O programa de trabalho a ser realizado não dispensará, absolutamente, o 

grande papel que cumpre aos pais, particularmente a mãe, devendo ser 

dinâmico, atendendo o ritmo próprio de maturação da criança e possibilitando 

um completo relacionamento afetivo entre profissional/criança e entre 

mãe/filho. Os pais são os agentes fundamentais de estimulação, de 

promoção do desenvolvimento disponível para, através da brincadeira, fazer 

a criança ativar os objetivos que a cercam. 

             Um programa assim não visa somente prepará-la para cumprir as 

etapas em seu desenvolvimento, mas, primordialmente, integrá-la consigo 

mesma e com o mundo que a rodeia. 
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              De maneira geral, os estímulos da área motora se baseiam em 

exercícios ativos, movimentos de extensão e flexão, circunduções, estímulos 

cinestésicos, orais e visuais. Importante ressaltar que em se tratando de 

estimulação para crianças com deficiência visual, os estímulos orais e 

cinestésicos serão os eixos norteadores de todo o processo, tendo em vista a 

incapacidade para enxergar, total ou parcial, que muitas crianças 

apresentarão.  

           Para crianças com baixa visão, estímulos visuais são igualmente 

importantes, inclusive porque, como o próprio termo já remete, também 

estimularão funcionalmente o sentido da visão, não sendo esse, contudo, o 

principal objetivo do atendimento realizado na Estimulação Precoce. Para 

isso existem atendimentos específicos como o de Reeducação Visual, o qual 

não será abordado.  

 

 

Exemplificamos alguns exercícios e atividades a seguir: 

 

- Estímulos para movimentação da cabeça, nas posições de pé e 

deitado, mostrando diferentes objetos em vários ângulos para que a criança 

vire/gire a cabeça. No caso de crianças cegas, os objetos devem ser sonoros 

e multicoloridos, para atender às crianças com baixa visão. 

- Estímulos visuais como lanternas, lâmpadas, brinquedos com luz 

intermitente, movimentados no campo visual para a coordenação binocular e 

amplitude do olhar. 

- Estímulos orais como chupetas, pirulitos, biscoito, frutas etc., para 

exercitar músculos da face, boca, língua e garganta. 

- Movimentação de braços e pernas, com aproximação e 

distanciamento; punhos, dedos, calcanhares e pés, para a estimulação das 

extremidades. 

- Exercícios para movimentação de tronco e cabeça, estimulados a 

partir de brinquedos colocados em diferentes posições e distâncias, para 

incentivar a criança a levantar e sustentar a cabeça e o tronco. Como no 

primeiro exemplo, pode-se aproveitar o som dos objetos no caso de se 

trabalhar com crianças cegas. 
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 - Exercícios de movimentação corporal, posicionando a criança à 

frente; segurando-a pelas mãos, realizar movimentos de vai e vem com o 

tronco, para desenvolver a capacidade de sentar-se. 

- Posicionar a criança de lado, em decúbito dorsal (de costas) e 

decúbito ventral (de bruços), com apoio das mãos para estimulá-la a se 

sentar sozinha. 

- Posicionar a criança sentada, com apoio, se necessário, ou, sem 

apoio, acompanhada de brinquedos para manipular, para desenvolver a 

capacidade de sentar-se em equilíbrio. 

- Exercícios de mobilidade, mediante o uso de brinquedos atraentes e 

coloridos apresentados a certa distância, em posição adequada para 

incentivá-la a engatinhar. Nesses casos, podem ser empregadas pranchas 

inclinadas e também toalhas para sustentar a criança pelo tronco, auxiliando-

a nessa atividade. 

- Exercícios de locomoção e mobilidade utilizando cilindros, túneis, 

caixas e brinquedos atraentes, para transpor obstáculos e percorrer 

pequenas distâncias incentivando-a a se arrastar. 

- Exercícios para equilíbrio corporal, colocando a criança em pé com 

apoio, para sustentar por um tempo cada vez maior o peso corporal sobre os 

Membros Inferiores (MMII) e assim iniciar o processo de caminhar. Com o 

mesmo objetivo, são realizados exercícios de colocar a criança em pé em um 

canto ou apoiada em móveis, barras de apoio, etc. 

- Exercícios de deambulação (caminhar) em ritmo acelerado, com 

encorajamento e incentivo atraentes, dispostos a certa distância e também 

por imitações lúdicas de avião, pássaros etc., para desenvolver a habilidade 

de correr. 

- Utilização de marcha ritmada por palmas, instrumentos musicais, 

instruções verbais, jogos motores (Pega-Pega, Lença Atrás...), para 

desenvolver velocidade, controle motor e direção no correr. 

- Exercícios combinados de Membros Superiores (MMSS) e Membros 

Inferiores (MMII), utilizando ajuda de barras fixas, corrimões e degraus, para 

estimular a independência ao subir e descer escadas. 

- Exercícios de pequenos saltos em diferentes alturas e direções, 

inicialmente com auxílio, passando a realizar de maneira independente, 
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utilizando obstáculos como bolas, cordas etc. 

- Exercícios de rolar e jogar bola, segurar balões de ar, em atividades 

individuais ou em grupo para desenvolver a coordenação motora grossa. 

- Atividades de enfileirar e empilhar cubos, tirar e colocar objetos em 

recipientes, colocar anéis em cubos, montar quebra cabeças com peças 

grandes, encaixar, rasgar e amassar papéis etc., para desenvolver a 

coordenação motora fina. 

- Atividades de desenhar, pintar, dobrar e recordar papéis, utilizando 

inicialmente lápis grosso e papéis grandes, para desenvolver a direção e a 

fluência na coordenação óculo/manual. 

- Exercícios de mobilidade, incentivando a criança a passar de um 

móvel a outro para buscar brinquedos ou outros estímulos atraentes e assim 

desenvolver a habilidade de caminhar. 

- Exercícios de caminhar com e sem apoio, sobre obstáculos, 

segurando objetos, atendendo comandos, seguindo caminhos, linhas no chão 

etc., para desenvolver o equilíbrio. 

 

 

ÁREA COGNITIVA 
 
 

A estimulação da Área Cognitiva tem como objetivo primordial 

estimular e aumentar os níveis de percepção, retenção e memória. Será 

através do desenvolvimento desta área que acontecerão importantes 

integrações e um melhor relacionamento da criança consigo mesma e com o 

mundo que a cerca.  

Busca-se propiciar, através dos canais sensório-motores a noção de 

todas as suas partes e do todo, num trabalho de descobertas gradativas das 

percepções, das quantidades, dos tamanhos, das texturas, dos conceitos 

enfim, para, através do raciocínio, buscar a solução de pequenos problemas 

a princípio, até a tomada de decisões. 

 

Exemplificamos alguns exercícios e atividades a seguir: 

 

- Exercícios com movimentação de objetos luminosos e brilhantes, em 
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várias direções, diante do olhar da criança, para fazê-la acompanhar o 

deslocamento (no caso de criança com baixa visão) e iniciar o 

desenvolvimento da atenção. 

- Exercícios com movimentação de objetos sonoros, diante da criança, 

para fazê-la acompanhar o deslocamento (no caso de criança sem a visão) 

iniciando o desenvolvimento da atenção. 

- Exercícios de encontrar objetos e pessoas, escondendo-os total ou 

parcialmente, dentro e fora do campo visual da criança, objetivando 

desenvolver a noção de permanência do objeto. 

- Exercícios para alcançar objetos, encorajando a criança a apanhá-los 

com utensílios intermediários, como varinhas, cordinhas, varetas, 

incentivando assim a descoberta de novas aplicações dos meios disponíveis 

para atingir o fim desejado. 

- Atividades com jogos de encaixe, utilizando peças apropriadas e uma 

essencialmente diferente (Ex.: pirâmide com argolas abertas e uma fechada), 

para desenvolver a capacidade de discriminação e antecipação. 

- Atividades para seleção, agrupamento e pareamento com objetos de 

diferentes texturas, para desenvolver a percepção tátil e a capacidade de 

discriminação. 

- Exercícios demonstrativos com o uso de objetos-estímulos como 

tocar sininhos, sons de boneca, assoprar, assobiar, língua de sogra, para que 

a criança aprenda a ativá-los e descubra que ela própria é agente de ação ou 

causa e efeito. 

- Exercícios com demonstração do funcionamento de objetos, como 

brinquedos de corda, para que a criança perceba a relação entre o 

movimento do brinquedo e seu acionamento e seu agente de ação por meio 

de um intermediário mecânico. 

 

- Exercícios de acompanhamento de diferentes estímulos visuais ou 

auditivos, colocados em diferentes lugares e a várias distâncias, para a 

criança a discriminar diferentes posições dos objetos em relação a ela. 

- Atividades de empilhamento e construção de torres com cubos, 

cilindros, peças de encaixe, para que aprenda a equilibrar objetos no espaço. 

- Exercícios de rolar, deixar cair, empurrar bolas, para que perceba os 
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efeitos da gravidade sobre os objetos pesados no espaço e o movimento 

seguido pelos mesmos durante a queda. 

- Exercícios de imitação e repetição de sons ou palavras, para 

desenvolver a capacidade de imitação e reprodução de estímulos auditivos. 

- Exercícios de estimulação auditiva: fazer-lhe gracinhas, chamá-la 

pelo nome e com uso de brinquedos como chocalhos, apitos, assobios, a fim 

de familiarizá-la com os sons do ambiente. 

 

 

ÁREA DA COMUNICAÇÃO 

 

          Podemos associar na maioria dos casos a Área Cognitiva à Área da 

Comunicação, já que existe entre as elas um estrito canal que as vincula. A 

área da comunicação engloba concomitantemente a comunicação gestual e 

verbal. A partir desse momento, reveste-se de importância no 

desenvolvimento da criança o grande papel da imitação, seja ela verbal ou 

gestual.  Em se tratando de crianças com deficiência visual, por menor que 

seja a comunicação que se faz através de imitações gestuais, ainda assim 

essa forma de expressão deve ser exaberbamente estimulada e jamais 

negligenciada.  Podem-se utilizar diferentes estímulos com um mesmo 

propósito, ou seja, o de integrar melhor a linguagem receptiva e estabelecer 

canais para uma emissão gestual ou verbal.  

Reforçam-se nessas áreas, basicamente, os órgãos fonoarticulatórios 

e vincula-se a criança ao mundo das emissões sonoras intencionais, de 

fundamental importância para a criança com deficiência visual.  

 

 

Exemplificamos alguns exercícios e atividades a seguir: 

 

- Brincadeiras com reprodução de sons de objetos (campainha, 

boneca, assobio), encorajando a criança a imitar o adulto, no acionar 

repetitivamente o estímulo, para que continue e realize depois. Esse tipo de 

estimulação tem o propósito de incentivar a criança para que ela mesma 

produza sons com diferentes objetos. 
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- Atividades para mobilizar os mecanismos essenciais do aparelho 

fonoarticulatório, levando a criança a observar e imitar os movimentos faciais 

que o adulto faz ao produzir sons (tic-tac, barulho do carro, campainha de 

telefone, sons de animais, etc). Para a criança com deficiência visual, orienta-

se que ela toque o rosto do adulto a fim de perceber a expressão facial 

quando o mesmo produz os sons. 

- Exercícios para mobilizar os músculos faciais e da boca, através de 

movimentos de inspiração como, por exemplo, chupar canudinhos de 

diferentes diâmetros, e de expiração, como soprar brinquedos musicais, 

língua de sogra, penas etc. Para mobilização dos lábios, dar beijo, assobiar. 

E também da língua, como lamber pirulitos, passar a língua nos lábios etc. 

- Exercícios de agrupar palavras pelo uso, como peças de vestir, tipos 

de alimentos, objetos de brincar, etc., com demonstrações e principalmente 

nas ocasiões em que esses objetos são necessários. Dessa forma, a criança 

é estimulada a iniciar o processo de conceituação verbal. 

- Brincadeiras e brinquedos cantados com canções infantis e 

versinhos, palavras que ela conhece e pronuncia, para estimular o ritmo da 

expressão verbal. 

 

 

ÁREA PESSOAL E SOCIAL 

 

Essa área envolve a maneira como a criança responde a estímulos e 

informações recebidas a partir de outras pessoas e do meio social em que 

vive, mais especificamente o relacionamento interpessoal, sendo o sorriso o 

primeiro organizador de todas as relações sociais. 

Aqui se desenvolvem principalmente as Atividades da Vida Diária, as 

chamadas “A.V. Ds”, visando essencialmente a uma melhor integração 

social. As Atividades da Vida Diária deverão, o mais precocemente possível, 

ser integradas ao quotidiano da criança, pois são indispensáveis à 

sobrevivência e à vida em sociedade.  

O momento da alimentação é fundamental, já que o alimento não é somente 

um nutriente, mas tem uma dimensão psicológica bastante importante. Além 

disso, o alimentar-se de maneira autônoma remete a criança a uma 
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autoafirmação de eficiência e controle social. Desde muito cedo, a criança 

deve adquirir hábitos à mesa, obtendo assim disciplina e independência 

pessoal. 

Tarefas de vestir-se e desvestir-se devem ser estimuladas 

paulatinamente, respeitando a limitação individual. No banho, oportunizam-se 

ricos momentos de experiências sensório-motoras, assim como o lavar e 

enxugar as mãos. Escovar os dentes junta-se às demais experiências que 

são atividades básicas dentro de um programa educacional. 

O uso do “troninho”, como treinamento sistemático, a partir do segundo 

ano de vida, é viável para total controle de esfíncteres. Espera-se que a partir 

dessa idade a criança tenha maturidade suficiente para interagir com os pais 

e para desenvolver autonomia suficiente nesse processo. 

 

 

PASSO A PASSO DA ESTIMULAÇÃO PRECOCE PARA CRIANÇAS COM 

DEFICIÊNCIA VISUAL 

 

Uma mesma sessão de EP será composta do contato inicial, das 

manobras de relaxamento e da parte principal. Essas fases se interligam, se 

inter-relacionam e norteiam o atendimento de maneira geral.  

Podemos ainda estabelecer algumas etapas no atendimento realizado 

durante toda a EP que compreende desde os primeiros dias de vida do bebê 

até o terceiro ano. Essas etapas, aqui dispostas cronologicamente, de acordo 

com a idade do bebê, se complementarão de forma a fazer parte de todo 

esse processo. 

 

O CONTATO INICIAL 

 

O contato inicial tem o objetivo de estabelecer uma relação tão rica 

quanto possível entre a criança e o profissional. É importante fazê-la 

perceber desde o início que é por ela que nos interessamos e esse contato 

deverá prosseguir durante o ato de despi-la, fortalecendo vínculos e 

construindo uma relação de afetividade, segurança e confiança. Em seguida, 

passamos para os exercícios propriamente ditos, que compreendem as 
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manobras de relaxamento. 

 

 

MANOBRAS DE RELAXAMENTO - A partir do primeiro mês 

 

Os exercícios de relaxamento propriamente ditos compreendem 

manobras de relaxamento segmentar para os membros superiores e 

inferiores e manobras envolvendo todo o corpo, em particular os músculos 

dorsais e abdominais. Essas manobras têm por objetivo dar maior 

flexibilidade, melhorar a mobilidade e aumentar o relaxamento da 

musculatura próxima à cintura escapular (região dos ombros) e à cintura 

pélvica (região do quadril). Essas regiões, frequentemente, são áreas com 

tonicidade bastante forte e às vezes são necessários movimentos leves de 

balanceio dos membros, toques e tapinhas suaves. Essas atividades 

solicitam a ação torácica e de região abdominal, mobilizam as articulações 

em sua total amplitude e provocam, portanto, alongamentos musculares 

extremamente úteis que estimulam no bebê o conhecimento proprioceptivo 

de seu corpo. Tornando a criança mais atenta, pode-se esperar uma melhor 

discriminação entre o estado de repouso e o estado de prontidão para a 

atividade. 

 

 

 MANOBRAS ENVOLVENDO O EIXO CORPORAL – A partir do primeiro 

mês 

 

Esses exercícios fazem intervir as reações de endireitamento da 

cabeça e do tronco em relação aos deslocamentos do corpo no espaço. A 

partir dos 4 meses já não são mais executadas apenas no plano horizontal 

definido pela mesa. Podem ser empregadas coordenações entre a visão, as 

reações labirínticas e as atividades posturais de sinestésicas. Todos os 

exercícios são assistidos, contudo, em alguns deles (rotação para o lado), 

começa-se a utilizar um estímulo externo, que, no caso do bebê com 

deficiência visual, poderá ser o sonoro.  
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MANIPULAÇÃO – A partir do décimo mês 

 

Considerada uma atividade calmante, essa forma de contato tem a 

vantagem de evitar uma ação imediata, excessivamente direta sobre a 

criança intimidada e induz uma troca verbal adaptada a situações concretas. 

A criança pode estar sentada, diante de um pequeno banco ou caixa, e 

recipientes plásticos servirão de depósito de objetos e brinquedos com 

diferentes formas, texturas, tamanhos, pesos, etc. Normalmente, a criança 

fica curiosa e intrigada, e naturalmente iniciará a exploração. Com a criança 

com deficiência visual esse momento deverá ser estimulado e conduzido. 

Pequenas frases, como por exemplo: Me dá, coloque aqui, ele caiu, pegue 

aqui, auxiliarão o processo e o jogo poderá continuar com imitações. 

 

 

IMITAÇÕES 

 

Atividades e jogos de imitações para crianças com deficiência visual 

serão pautadas basicamente no estimulo tátil e sonoro.  

de gestos: palmas, acenos, etc., propondo-lhe o modelo; 

de mímicas: mostrar a língua, fechar os olhos, tossir, estalar a língua, 

soprar, espirrar, gargalhar; 

de sons: repetir para criança sílabas dobradas simples como pa-pa, 

ta-ta, não-não. 

 

 

CONHECIMENTO DO CORPO 

 

Essa conscientização pode ser complementada com o jogo de mostra 

e esconde. Todas as combinações serão utilizadas para facilitar o 

reconhecimento, por exemplo: mãos do adulto nos olhos da criança e vice- 

versa. Cantigas de roda acompanhadas de palminhas, enumeração das 

partes do corpo e os bichinhos que passeiam pelo corpo também poderão ser 
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amplamente utilizados. 

 

 SUGESTÕES DE ATIVIDADES 
 
1-2 meses 

Coloque o bebê sobre uma superfície suave, de preferência sem 
roupa. Aproxime-se, converse baixinho, toque suavemente  

 Colocar o bebê emColocar o bebê diferentes posi role-o de um lado para o outro                       
 CoColoque a criança em supino e em prono e movimente levemente 

braços e pernas. 
 Abrir e fechar levemente suas mãozinhas, movimentar os dedos. 
 Coloque o dedo na mão da criança. Caso ela não consiga retê-lo, 

ajude-a a segurá-lo, executando com ela o movimento de 
preensão. 

 Estimular braços, pernas, pescoço, pés, etc., com tecidos e 
materiais de diferentes texturas. 

 Coloque próximo a ela brinquedos que produzam diferentes sons; 
quando forem movimentados, faça tocar. 

2-3 meses Executar todas as atividades do mês anterior, além das descritas 
abaixo: 

 

Coloque a criança em decúbito dorsal. Se ela não conseguir 
erguer a cabeça, ajudá-la com o apoio da mão sob a cabeça.  

 Tocar um campainha ou movimentar um chocalho ao lado do 
ouvido direito e do esquerdo, auxiliá-la a movimentar a cabeça em 
direção ao som. 

 Executar movimentos amplos com os braços para frente, para 
trás, para um lado, para outro. 

 Brincar com a criança movimentando suas pernas mais 
amplamente. 

 Sentar a criança no colo, frente a frente segurando-a pelas mãos, 
costas e cabeça. 

 Colocar a criança em prono e provocar ruídos num plano mais 
alto para que erga a cabeça procurando o som. 

4-5 meses  
 

Com a criança em decúbito dorsal 

Extensão dos braços em cruz 
Faça manobras suaves de extensão dos braços em cruz, com a 
palma das mãos da criança para cima. Repita 10 a 12 vezes. 
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MOVIMENTOS ENCADEADOS 

 

Têm por finalidade ajudar a criança a aperfeiçoar todo acervo motor 

que condicionará sua destreza na aquisição da marcha. O equilíbrio, as 

reações de proteção e endireitamento são combinados com as rotações, os 

 
 Sopro 

Não é necessariamente um exercício, mas um “truque” para 
relaxamento, pois produz uma inspiração reflexa, a surpresa, o 
interesse e o riso. 

 

Flexão e extensão das pernas  
Segurar as pernas do bebê logo acima dos tornozelos.  Levar os 
joelhos em direção ao abdome, em seguida estendendo-os 
suavemente. As costas não devem afastar a superfície onde a 
criança está deitada. 

 

Pedalar 
Dobrar uma perna e esticar a outra (pedalar). 

 

Movimentação dos pés 
Estender e flexionar o pé do bebê, segurando-o com a palma da 
mão e mantendo o joelho flexionado. Realizar movimentos 
circulares para os dois lados. Alternar os lados. 

 

 

Para abdominais e sustentação da cabeça 
Deitar a criança em decúbito dorsal, passar as mãos ao redor da 
cintura e ombros e erguê-la. Ela participa curvando-se para frente, 
elevando a cabeça. 
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apoios no chão, os deslocamentos no espaço e contra a gravidade. As 

coordenações vão se aperfeiçoando e se tornando mais precisas à medida 

que desaparecerem os modelos mais primitivos de movimento. 

Apresentamos a seguir um pequeno apanhado com sugestões de 

atividades que servem de modelo para estruturações de outras atividades. A 

disposição das atividades encontra-se em ordem cronológica, porém, não 

existe impedimento para sua aplicação fora da faixa etária indicada, desde 

que respeitadas as estruturas físicas e emocionais da criança. Ressaltamos 

que as ações descritas abaixo objetivam o atendimento às crianças com 

deficiência visual. No entanto, isso não impede que sejam destinadas a 

outras crianças. As atividades descritas (quadro IV) foram criadas e 

aperfeiçoadas pela experiência prática da autora, bem como uma há 

adaptação das diversas referências da área. 

 

 
 

 

Rotação para o lado (Meio Tonel) 
Em decúbito dorsal, provocar rotação da cabeça com o 
auxílio de um chocalho. Ao mesmo tempo, a perna 
esquerda é flexionada sobre a direita para a criança rolar 
para o lado direito. Diminuir gradativamente o auxílio, 
estimulando a execução voluntária da criança. Repetir a 
manobra para o outro lado. Quando a criança permitir, 
terminar o movimento em decúbito ventral.  Repetir essa 
manobra em situações de troca e higiene, ou ao vestir a 
criança. 

 

Elevação do tronco na vertical 
Segurar a criança pelos tornozelos, elevar as pernas até 
que a parte superior do abdome fique apoiada na mesa. 
Normalmente a criança endireita muito rapidamente a 
cabeça, a menos que seja hipotônica. Cuidar para manter 
as costas retas sem aumento da curvatura lombar. 
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Endireitamento sentada 
Segurar a criança pelas mãos ou punhos, estimular para 
que erga a cabeça, procurando sentar-se.  À medida que 
o bebê vai se firmando, deixá-lo fazer mais força. Pode-se 
terminar por um endireitamento dorsal esticando os 
braços para cima. 

 

Este exercício é particularmente sustentado pelo 
comando do adulto. A criança responde com o corpo. 
Com crianças hipotônicas, poderá ser facilitado com o 
auxilio de um apoio ou segurando o bebê pelos ombros, 
estimulando a contração dos músculos do pescoço e 
facilitando a sustentação da cabeça. 

 
 
 
 
6 a 8  Meses 

São as mesmas atividades da primeira etapa, entretanto, 
a criança assume uma parte cada vez mais ativa nos 
exercícios e esse fato será considerado ao aumentar 
progressivamente sua margem de autonomia na 
execução.  
As incitações verbais tomam um sentido mais preciso 
para a criança que, sempre motivada por um contato 
afetivo e caloroso, adaptará suas respostas gestuais. 
Sempre e possível retornar a um exercício anterior, 
principalmente se o esforço parecer demasiado grande 
para a criança. De maneira geral, importante manter nas 
sessões um sentido de relaxamento e de jogo. 

 

Extensão dos braços 
A criança em decúbito dorsal (barriga para cima) agarra 
os polegares do adulto, que sustenta levemente seus 
antebraços. Elevar-lhe verticalmente e abaixá-los para 
trás da cabeça. Em seguida, trazê-los de volta ao lado do 
corpo realizando um movimento circular próximo ao plano 
da mesa. A manobra favorece a expansão torácica e 
relaxamento da cintura escapular. 
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Movimento circular do braço 
Mesma posição do exercício anterior. Conduzir o braço 
estendido acima do rosto; voltar, realizando movimento 
circular. Sustentar o tronco da criança para que ela não 
gire. Quatro vezes para a direita e para a esquerda com 
cada braço. 

 

Elevação vertical de membros inferiores 
Em decúbito dorsal, uma mão segura as panturrilhas e a 
outra mantém os joelhos estendidos. Elevar as pernas 
lentamente até a vertical, mantendo as costas apoiadas 
na mesa.  

 

Segurar a perna semiflexionada. Realizar a flexão dorsal 
do pé empurrando levemente com o polegar. Realizar a 
extensão plantar por fricção do pé e executar movimentos 
laterais. 

 

 
Rotação de costas para a posição de bruços 
Com um estímulo visual, a criança estende a mão para 
pegá-lo. Pode-se tocar a mão da criança com um 
chocalho para provocar o movimento de perseguição. 
Esse exercício favorece a organização das reações de 
endireitamento da cabeça e tronco, auxiliando a rotação, 
e solicita um trabalho muscular global. 

16 Arqueamento 
A criança em prono, fazer com que segure os polegares 
do adulto, que puxará os seus braços para trás sem 
ultrapassar a linha dos ombros. As escápulas se 
aproximam e a criança endireita ativamente a cabeça e 
costas. 
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Avião 
Segurar a criança de costas pelo quadril e o peito. Deixá-
la inclinar-se para frente, em seguida estimulá-la a 
levantar o tronco - com auxílio, se necessário.  

 

Passagem sentada 
A criança inicia na posição deitada. Oferecer-lhe os 
polegares para que segure, estimulando-a a passar para 
a posição sentada, com auxílio somente o necessário. 
Terminar na posição sentada, por meio de uma extensão 
dos braços em cruz, tornando a deitar a criança para 
recomeçar o exercício. 

 

Equilíbrio sentado 
A criança inicia na posição sentada, com sustentação se 
ainda for necessário, e com as mãos livres. Apresentar 
um chocalho na linha mediana do rosto, movimentando-o 
para direita e para a esquerda. Aproximar e afastar uma 
das mãos, depois a outra. 
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De cócoras – Passagem para a posição em pé 
Erguer a criança pelas coxas, pernas flexionadas, de 
costas para você. Em seguida, colocá-la na posição de 
cócoras com joelhos e pés paralelos. Inclinar levemente 
para frente, evitando que se apoie em você. 

 

Sentado – Passagem para posição em pé 
Sentada em um pequeno banco, pés apoiados no chão. 
Apresentar-lhe um brinquedo para que tente alcançá-lo, 
ou segurá-la pela frente oferecendo-lhe as mãos, 
auxiliando-a a se levantar. 

 
9 a 11 meses 

Sempre que possível, deixar a criança sem roupa e com 
os pés descalços. A intervenção do adulto irá reduzir-se 
progressivamente. Essa noção de motivação é 
importante, pois passa a ser o motor principal das ações 
dos bebês. O reforço dos êxitos obtidos ajudará a criança 
a sentir-se cada vez mais segura, conferindo valor à sua 
atitude. 
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Passagem encadeada Deitado-Sentado-Virado de 
Bruços 
 
Ajudar a criança que está deitada a se sentar, segurando-
a por uma das mãos. A criança apoia a mão livre no chão.  
 
Soltar sua mão, estimulando-a a se virar de bruços para o 
lado da mão apoiada. Se necessário, limitar o movimento, 
mantendo a coxa oposta ao sentido da queda estendida e 
apoiada no chão. 
 
A limitação na queda lhes permite utilizar o apoio das 
mãos e a rotação do corpo de modo eficaz 

 

Rastejar 
A criança está de bruços. Estimulá-la a pegar um 
brinquedo colocado à sua frente; para a criança cega, 
usar um estímulo sonoro, flexionando levemente uma 
perna e auxiliando-a a projetar seu corpo à frente, 
apoiando-se sobre o joelho e cotovelos. É possível passar 
um faixa de tecido na altura do peito da criança e 
suspendê-la levemente para auxiliar o deslocamento. 

 Passagem da posição 6 apoios para a posição de joelhos 
Auxiliá-la na posição 6 apoios, mantendo seus pés entre 
os joelhos do adulto, evitando que sente. Mostrar um 
brinquedo, ou estímulo auditivo acima da linha da cabeça, 
para que se levante apoiada pelo tronco. 
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Deitada sobre a bola – Passagem para a posição 
sentada 
 
Segurar a criança pela cintura e empurrá-la levemente 
para trás tentando relaxá-la. Em seguida, rolar a bola para 
frente, estimulando-a a levantar a cabeça e tronco. 

 Equilíbrio em Pé 
Segurá-la pelo quadril e com as mãos livres apoiadas na 
bola. Rolar a bola para frente e para trás, apoiando os pés 
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no chão. Se necessário, corrigir a posição dos pés 
(afastamento, apoio dos calcanhares, relaxamento dos 
dedos). 

12 Meses  
  
  

 

Jogo de Bola 
Criança sentada no chão, pernas afastadas. Rolar uma 
bola de +/- 40 cm, incitando-a a mandá-la de volta. 

 

Avião 
Criança deitada de bruços em uma bola (+/- 40 cm). 
Movimentá-la para frente, para trás e para os lados, 
estimulando reações de endireitamento. Esse exercício 
provoca contração e fortalecimento da musculatura. 
dorsal e o desencadeamento das reações de proteção 



Princípios de Orientação e Mobilidade – Dr. Carlos Mosquera                                                        202 

 

  

 

Carrinho de Mão 
Elevar as pernas da criança em posição ventral. 
Naturalmente, a criança irá andar sobre as mãos. Essa 
manobra fortalece a musculatura dorsal, cintura escapular 
e membros superiores. 

 

Equilíbrio sentado 
Sentada de frente, numa bola de +/- 60 cm, mantida pelos 
quadris, coxas e braços. Se tiver pouco equilíbrio, iniciar 
de costas. Provocar reações de endireitamento e 
recuperação de equilíbrio através de movimentos de 
oscilação e balanço da bola, variando as inclinações e o 
ritmo. 

 

Sentar a criança de frente, sobre os joelhos do adulto. 
Segurar pela coxa e após, pelos braços. Brincar de 
cavalinho, variando a velocidade e o ritmo 

 

Sentar a criança sobre um tapete e arrastar, buscando o 
equilíbrio dela. 
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Marcha 
Segurar a criança pelo quadril, para que experimente as 
mudanças de apoio provocadas pelas modificações do 
centro de gravidade. Provocar o deslocamento lateral de 
um pé, através de balanceios sem sair do lugar.  
Segurá-la pelas mãos, provocar um leve desequilíbrio à 
frente, estimulando-a a movimentar os pés, trocando os 
passos. 

18 Meses Utilizar caixas de madeira como apoio, para que ela possa 
ficar em pé. 

 À medida que a criança aprende a ficar em pé sozinha, 
ampará-la com as mãos em vez de utilizar a caixa. 

 Ensiná-la a ficar em pé, encostada a uma parede. Brinque 
e converse com ela enquanto permanecer dessa maneira. 

 Ensine-a a se levantar, segurando em diferentes apoios 
(parede, móveis etc.). 

 Coloque-a de pé dentro de um arco e faça segurá-lo com 
as duas mãos. Segure o arco por trás e estimule a criança 
a andar apoiando-se no arco. 

 Pegue latas e caixas de diferentes tamanhos e com 
diferentes materiais dentro. Ofereça para a criança para 
que ela explore, abra, feche, encaixe, etc. 

24 Meses Ande com a criança (com apoio, se necessário) em 
superfícies irregulares, com degraus, ladeiras. Faça isso 
cantando, contando histórias. 

 Os brinquedos nem sempre precisam ser pequenos. 
Ofereça caixas grandes de papelão, almofadas, 
cadeiras.Estimule-a a empurrar, entrar, sair, etc. 

 Brinque com contas grandes enfiadas em cordão, tampas 
de garrafas, pequenos objetos. Estimule-a a tirar, colocar, 
guardar, etc. 

 Encha garrafas pet de diferentes tamanhos, com 
pedrinhas, contas, cereais e outros. Estimule-a a explorar,  
brincar com as formas e sons produzidos pelo material. 

 Use música, brinquedos cantados, bata “palmas” com as 
mãos e os pés. Faça-a tocar diferentes partes do corpo. 

36 Meses Coloque-a sentada (sem ou com apoio, se necessário) em 
um rolo grande, colchão enrolado, pequeno tronco de 
árvore, etc.; de frente, de lado. Movimente e oscile 
lateralmente o material. 

 Faça-a caminhar (com apoio) por uma superfície estreita, 
de frente, de lado, para frente e para trás. 

 Faça-a caminhar segurando uma bola na frente do corpo, 
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no alto da cabeça (com e sem auxílio). 
Quadro IV – Sugestões de atividades na área de EP 
 
 
 
Conclusão 
 
 

Terminamos este capítulo com essa breve sugestão de atividades, 

que, esperamos, venha a contribuir para o trabalho de educadores na área 

da deficiência visual. Buscou-se abordar a estimulação precoce de maneira 

clara e objetiva e que certamente inter-relacionará com os conteúdos 

abordados nos demais capítulos deste livro. Boa sorte! 
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PRINCÍPIOS DE ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE: 

Classificação, Planejamento e Sugestões de Atividades 

 

                                                               Dr. Carlos Mosquera74 

 

Para referenciar esta escrita, faço uso da Escala Leonhardt-200375 

(1) e as investigações que esta autora faz no decorrer das pesquisas sobre 

crianças cegas e as áreas motoras. Isso é necessário para apontar a gênese 

dos atrasos psicomotores nos deficientes visuais. Quanto aos conceitos 

básicos desta revisão, oriento-me pelos autores nacionais e espanhóis 

(www.once.es), já que a Organização Nacional dos Cegos Espanhóis 

(ONCE) continua sendo uma referência internacional na área. O programa 

das “Técnicas de Orientação e Mobilidade” (OM) é descrito e discutido 

principalmente pela minha experiência na área e pelos materiais que produzi 

(2-3), além da revisão de artigos encontrados na internet. E a sugestão de 

planejamento em OM são adaptações dos planejamentos na preparação 

física dos atletas russos usados na década de 70/80. 

Nesta escrita me refiro como sendo deficientes visuais (DV) todos os 

indivíduos com baixa visão que necessitam de recursos ópticos e 

acompanhamento especializado, como também os cegos, que não fazem uso 

de nenhum resíduo visual. Já a OM pode ser definida como as estratégias 

empregadas por um DV para se locomover em ambientes abertos ou 

fechados, com independência e segurança, usando de técnicas específicas 

com ou sem bengala.  Depois dessas considerações, gostaria de fazer uma 

breve revisão sobre o comportamento psicomotor das crianças deficientes 

visuais e as formas de comunicação e formação de conceitos, sem interferir 

nos conceitos e opiniões dos colegas dos demais capítulos deste livro. 

A criança cega se utiliza de recursos e estratégias sensoriais distintas 

dos das crianças videntes, pela própria necessidade de entender e 

                                                      
74 Graduado em Educação Física e Fisioterapia, Professor Universitário, Doutorado 
em Fisiologia do Exercício, por muitos anos foi professor e técnico de judô para 
cegos. E-mail para contato: carlos@carlosmosquera.com.br 
75 A Escala Leonhardt-2003 consta de 195 itens; estes estão organizados em cinco 
parâmetros que correspondem com distintas áreas de desenvolvimento. 
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reconhecer o ambiente em que está inserida. Essas estratégias começam 

muito cedo; provavelmente, logo após o nascimento. Sabe-se que um 

indivíduo com visão normal adquire em média 80% de seus conhecimentos a 

partir da estimulação visual, o que resulta no desenvolvimento de cerca de 

80% de suas condutas (4). Tais conceitos prévios são importantes para 

direcionar todos os atendimentos são planejados com crianças deficientes 

visuais (DVs).  

O desenvolvimento e o crescimento de crianças cegas se processam 

a partir de um acúmulo de estímulos sensoriais, diferentemente das crianças 

não cegas, que utilizam a visão como estímulo principal. As primeiras 

impressões que uma criança cega faz do seu meio e das pessoas próximas, 

certamente, são muito significativas e necessárias, mesmo sendo diferentes 

do que com as crianças videntes.   

As diferenças de comportamento que ocorrem no processo do 

desenvolvimento, que, muitas vezes, é diferente de outras crianças, deixam 

pais e responsáveis confusos e perturbados com a situação. (5). 

Entende-se a preocupação de qualquer familiar quando se defronta 

com uma situação diferente da planejada por muitos meses - educar e 

acompanhar o crescimento de um filho “normal”. Usualmente, depois que os 

pais das crianças cegas são esclarecidos sobre as diferenças de 

comportamento psicomotor, as fases seguintes são menos turbulentas para o 

convívio. Quando o diagnóstico da deficiência não é tardio – muitos 

diagnósticos da cegueira acontecem depois dos 9 meses de vida – e a 

criança é estimulada corretamente, os atrasos psicomotores são mínimos, o 

que não é verdade para a fase seguinte (depois dos 12 meses), quando a 

criança começa a andar. (6). 

Por isso, as fases iniciais da vida, as relações criança-mãe são 

fundamentais para as explorações corporais e espaciais. O sentido da 

audição é reforçado com as orientações maternais e paternais, além de todos 

os ruídos que são comuns em qualquer ambiente. Esses estímulos são 

necessários para encorajar a criança cega a reconhecer o espaço sozinha, 

seja engatinhando, rastejando ou rolando. O mesmo acontece quando a 

criança já está andando; quando se sente segura no ambiente, sua 

desenvoltura se torna mais espontânea (7 -7b).   
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Durante o desenvolvimento e crescimento de uma criança, no 

período entre o quarto e quinto mês de vida, ela adquire a coordenação viso-

motor. No caso das crianças DVs, elas deixam de reconhecer o espaço por 

falta de motivação e não descobrem o movimento dos objetos. Tudo isso leva 

a criança cega a um atraso no seu desenvolvimento, controle reduzido do 

seu ambiente e dificuldades para compreender as relações de distância, 

movimento e tempo (8). Os problemas que a criança cega apresenta no 

campo do conhecimento espacial são qualificados como “períodos críticos” 

(8). Por tudo isso, a família tem uma grande responsabilidade no 

desenvolvimento de um filho cego, já que é a família que mantém o 

permanente contato e é a responsável pelas primeiras estimulações. 

Quanto menor o atraso, mais fácil é o encaminhamento para as 

práticas de Orientação e Mobilidade (OM)2; esta prática vai depender das 

necessidades do aluno, que em geral se apresentam no início da 

adolescência. Para Hoffmann (1998), “a introdução da bengala na vida de 

uma criança, adolescente ou adulto pode acontecer de maneira formal ou 

informal, dentro de brincadeiras ou atividades pedagógicas específicas, uma 

vez que nem sempre esses indivíduos estão motora e emocionalmente 

preparados para o seu uso” (10). 

 O mais importante antes do início das práticas de OM são a 

assimilação, por parte do aluno, dos pré-requisitos. Isto também serve para 

colaborar com o início do Braille e do soroban (2).  

Outro preceito necessário para a diminuição dos atrasos 

psicomotores é a rápida conscientização da imagem corporal de crianças 

cegas. Para Schilder (11), a “imagem corporal é a representação mental do 

corpo”, e isso só acontece se as experiências e percepções táteis, 

cinestésicas, proprioceptivas e térmicas acontecerem de forma significativa. 

As experiências anteriores, principalmente a tátil, é que determinam como a 

criança pode interpretar ou conceituar um objeto, mesmo que para isso as 

informações sejam compartimentalizadas, o que é diferente das pessoas 

videntes, pois estas conhecem um objeto partindo de um “todo”, pois usam a 

visão para formar o conceito. “  extensa a literatura que recomenda a 

utilização de materiais tridimensionais para serem utilizados como recursos 

didáticos e pedagógicos para a formação de conceitos e construção de 
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imagens mentais pela pessoa que não enxerga.” (12)76 

 

 

O que fazer antes de iniciar as práticas de OM 

 

A formação de conceitos é um pré-requisito fundamental para a 

aprendizagem de qualquer disciplina, principalmente para as técnicas de OM. 

SCHEFFER (13) identifica três níveis de realização para a formação de 

conceitos: 

 

concreto: habilidade para identificar características específicas de 

um objeto; 

funcional: experiência em identificar o que o objeto faz e o que se 

pode fazer com ele; 

abstrato: síntese das maiores características do objeto.   

 

Eu, modestamente, acrescentaria mais um nível de realização: a 

emocional – há um significado emocional no “encontro” com qualquer objeto 

ou pessoa.   sabido que existe “dialogia emocional” nos encontros. Por isso, 

a importância do significado emocional em qualquer formação de conceitos. 

Essa preocupação os pais e profissionais da área devem ter quando 

se comunicam com o DV. A linguagem deve ser a mais clara possível, 

evitando-se a linguagem ambígua. Ser claro e preciso no que se informa 

facilita a formação de conceitos e do que se está esperando do indivíduo 

cego, como compreensão do que se está explicando ou informando. 

 
A palavra descreve aquilo que não pode ser visto; nomeia objetos, 
pessoas, relações e emoções; categoriza e classifica a informação; 
constitui o alicerce para a construção de conceitos; conforme a base 
para a formulação de hipóteses, permite relacionar fatos passados e 
presentes, atribui sentido naquilo que é vivido e, fundamentalmente, 
estabelece um modo de comunicação complexo e próprio dos seres 

humanos. (14) 
 

 

                                                      
76 Ver também os capítulos de Psicomotricidade e Estimulação Precoce. 
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Pela explicação das autoras citadas, observamos a importância da 

linguagem na formação de conceitos do DV, teoria esta fundamentada nos 

estudos de Vygotsky (15), o qual descreve que, para os cegos, o ambiente 

social e a linguagem são formas de compensação. 

Além da formação de conceitos, as crianças DVs precisam de 

aprendizagens básicas. Sem essas condutas aprimoradas, certamente o 

aluno não conseguirá acompanhar os demais colegas nas diversas 

disciplinas, da escola inclusiva. Vou usar algumas orientações de Coín e 

Enríquez (16) para explicar o que são estas condutas (quadro 1): 

 

 

1.Treinamento Sensorial 

Auditivo    Tátil Olfativo Cinestésico 

- identificação 

- discriminação 

- localização 

- seguimento de 

sons 

- ecolocalização 

- sombra sonora 

- identificação 

- discriminação 

- texturas 

- formas 

- tamanhos 

- temperaturas 

- pesos 

- identificação 

- discriminação 

 

Gustativo Essencial 

para atividades da 

vida diária (AVD)  

- Equilíbrio 

- Giros 

- Memória 

Muscular 

- Postura e 

andar 

2. Área Cognitiva  3.Área Afetiva  5.Condutas 

Básicas 

Desenvolvimento 

Conceitual 

Memória - Atitudes 

- Motivação 

- Autoestima 

- Atenção 

- Imitação 

-Seguir 

instruções 

- Condutas 

-Conceitos 

corporais 

-Conceitos 

espaciais 

-Conceitos meio 

-Resolução 

Problemas 

- Generalização 

 

- Compreensão 

4 Psicomotricidade 

 

- Fina 

- Grossa 
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ambiente 

-Conceitos de 

ação 

-Conceitos de 

medida 

-Conceitos 

próprios de OM 

Espacial mapas 

mentais 

Quadro 1: aprendizagens básicas segundo Coín e Enriquez (2003). 

 

No tópico de Treinamento Sensorial, a audição é o tema mais 

enfatizado no treinamento com o DV, devido às informações que ela pode 

oferecer como meio de orientação. Mesmo sendo o tato o sentido mais usado 

pelos cegos. Essas orientações (auditivas e táteis) servem como uma 

“primeira visão” para os DV. A audição também permite determinar a 

presença e estimar a distância em que um objeto se encontra, seja este 

sonoro ou não. Observamos principalmente esta qualidade quando um cego 

atravessa uma rua. É de fundamental importância a atenção por parte dos 

deficientes visuais o uso da audição para os seus deslocamentos e 

relacionamentos sociais. Vejamos alguns procedimentos básicos para 

colaborar com esses deslocamentos em ambientes abertos e/ou fechados: 

 

Ecolocalização: faz parte também do treinamento sensorial e é 

muito usado pelos cegos, quase sempre inconscientemente. Fazemos uso 

disso quando entramos em um lugar fechado e escuro; gritamos e 

esperamos uma resposta. Assim, temos uma noção do espaço para 

compartilhar. Ou seja, transmitimos um som e percebemos o eco refletido. Os 

morcegos e os golfinhos se utilizam dessa habilidade para se deslocar. 

Os cegos, quando não reconhecem o ambiente e estão sozinhos, 

podem estalar a língua, bater palmas, bater o pé no chão. Qualquer barulho 

que possa ter eco e ajudar no reconhecimento do espaço. 

Sombra sonora: “A sombra sonora é uma área de relativo silêncio 

atrás de um objeto que filtra suas ondas, como se fosse uma sombra 

produzida por algum objeto, quando o raio de luz de uma lanterna incide 

sobre ele.” (17) Essa habilidade ainda é pouco treinada pelos alunos cegos 
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em geral, em virtude de ser muito difícil localizar postes, colunas ou qualquer 

outro obstáculo usando esta técnica. É preciso muita atenção e muito treino 

para detectar obstáculos usando essa técnica. 

 

* Sentido tátil e motricidade fina: é um outro sentido muito usado 

pelos cegos e/ou DV. Podemos analisar o desenvolvimento desse sentido em 

três níveis. Primeiramente, o nível inicial, em que produzem o descobrimento 

das mãos e as primeiras explorações. Em seguida, podemos acompanhar 

como as crianças manipulam os objetos. No terceiro nível, analisar como e 

em que medida a criança usa os sentidos do tato e a recente motricidade fina 

para perceber a realidade (5). 

 

Área Cognitiva3: fundamental para que os alunos reconheçam 

ambientes, saibam o nome e as funções de cada área em que se orienta. 

Para que isso se efetive, é preciso que os alunos tenham consciência da 

imagem corporal (imagem corporal reconhecida no cérebro), passando antes 

disso pelo esquema corporal (nominar as partes do corpo).77 

 

Psicomotricidade e Treinamento Cinestésico: se o aluno cego 

e/ou DV não tiver um treinamento adequado nessas áreas, possivelmente 

não terá condições de se locomover sozinho. Equilíbrio e memória muscular 

podem ser aprimorados com exercícios psicomotores que ajudem o aluno a 

superar alguns obstáculos e a se localizar espacialmente. As condutas de 

base (coordenação dinâmica global, equilíbrio, postura, etc...) podem ser 

treinadas muito cedo, antes mesmo de a criança entrar na escola.  

 

 

                                                      
77 Steven Reppert, da Universidade de Massachusetts, e sua equipe de 
pesquisadores estudam as borboletas-monarcas na forma de orientação espacial. O 
“achado” na pesquisa com as borboletas, que pode ser futuramente testado em 
humanos, são as proteínas criptocromos (atuam na regulação do relógio biológico 
humano com auxílio da luz), que ajudam na orientação espacial. Sua função 
principal se dá no relógio biológico que marca a duração do dia e que pode a levar a 
sentir os campos magnéticos. “A capacidade de sentir campos magnéticos já foi 
comprovada em diversos animais. Não existe nenhuma razão para descartar de 
antemão que ela exista em humanos”, afirma Reppert (Folha de São Paulo, 
29/06/2011). 
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PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE - OM 

 

Não existe nada sistematizado na OM no Brasil (que seja 

reconhecido e referência, diferentemente de alguns países). Existem, sim, 

alguns processos e técnicas que são aplicados dependendo das limitações e 

potencialidades do aluno. Por outro lado, a tese doutoral de Nely Garcia, 

“Programas de Orientação e Mobilidade no Processo de Educação da criança 

portadora de cegueira”, 2001, poderia ter sido esta referência que muito nos 

falta. 

 Nos centros especializados, diferentemente das escolas, o 

especialista deve acompanhar individualmente o aluno, centrado nas tarefas 

planejadas.  

Para facilitar a compreensão de um planejamento em OM, que é a 

base para uma locomoção racional e segura, sugiro utilizar uma adaptação 

do planejamento utilizado nos treinamentos de atletas de rendimento. 

Esse planejamento é dividido em macro, meso e microciclo.78 

 

 Macrociclo = é o planejamento geral que, de acordo com a 

avaliação inicial pode durar até um ano. As propostas para um macrociclo 

consistem na realização de percursos externos com independência e 

segurança, pautados na motivação e confiança. 

Mesociclo = são os períodos de aprendizagem planejados com 

uma duração mais longa que um microciclo. Para se realizar na prática um 

mesociclo, o aluno precisa cumprir um microciclo com tudo que foi planejado. 

Microciclo = são as semanas planejadas, os períodos mais curtos. 

Nesta fase dependerá também da avaliação inicial; como o aluno foi avaliado; 

suas dificuldades psicomotoras; suas potencialidades. O microciclo também 

depende do número de vezes por semana em que o aluno é atendido. 

                                                      
78 Essa forma de trabalho é uma adaptação de Matviev (1977), treinador russo que 
usava os “Ciclos de treinamento” para o esporte, como forma de planejamento. Ao 
final do capítulo, dou um exemplo de como aproveitar essa forma de ensino. 
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Gráfico 1 Planejamento de OM:  mesociclos de preparação. 

 

No gráfico acima (gráfico1), exemplo de um planejamento anual 

mostrando os diversos mesociclos. O total destes forma o macrociclo. Pode-

se organizar objetivos para cada mesociclo e tarefas para cada microciclo 

(áreas menores dentro de cada mesociclo). 

Antes de iniciar a aprendizagem de OM5, aconselha-se o 

professor/técnico a realizar uma anamnese/entrevista com o aluno. Isso é 

necessário para o planejamento do macrociclo de propostas de trabalho em 

OM. Neste momento, o professor/técnico deve também avaliar algumas 

condutas psicomotoras do aluno: marcha (andar de frente e de costas), 

equilíbrio (equilibrar-se numa perna só), lateralidade, coordenação (ampla e 

fina), espacialidade e imagem corporal (conhecimento do próprio corpo). A 

partir da avaliação inicial, pode-se planejar as atividades mais apropriadas 

para cada aluno.  

(...)o processo de aprendizagem pode ser compreendido como a 

negociação de novos significados num espaço comunicativo onde ocorre o 

encontro de diferentes ideias.  

Nessa perspectiva, o contexto de sala de aula pode ser caracterizado 

como local de práticas comunicacionais específicas, isto é, específicas 

modalidades de explicações e de raciocínios, usos diferentes de dados, de 

analogias, de leis e de princípios (18). 

Como também, acertar o número de sessões em cada semana 

(microciclo) e o tempo de cada uma delas. Ao final de cada mês planejado, 

Matviev (19) o chama de mesociclo (gráfico 1). Nesses ciclos intermediários, 
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podemos ajustar o planejamento, refazendo algumas etapas (exercícios 

planejados). A somatória desses mesociclos se considera um macrociclo, o 

planejamento global. Isso precisa ficar bem claro para o aluno, que precisa 

assumir esse compromisso, caso contrário, ele desperdiça uma vaga que 

poderia ser de outro aluno. 

 

 

HISTÓRICO E CLASSIFICAÇÃO DA OM                   

  

As principais mudanças no atendimento e treinamento de indivíduos 

cegos aconteceram mundialmente após a Segunda Guerra, como aconteceu 

com a medicina e outras áreas. Não havia nada, antes de R. Hoover, que 

pudesse sustentar algum treinamento mais orientado e sistematizado. 79 

Tudo era realizado no empirismo e pela necessidade. Foi a partir das 

sequelas de guerra que o governo americano resolve investir quantias 

significativas na reabilitação dos seus soldados cegos. O tenente Richard 

Hoover, do exército americano, é o voluntário, pela sua experiência em 

oftalmologia, de providenciar e implantar as mudanças na reabilitação dos 

cegos. Aparece aí a primeira sistematização do aprendizado da OM. De lá 

para cá essas sistematizações foram se espalhando pelo mundo e inovaram 

na forma de atender os cegos, quase sempre com uma conotação de 

“treinamento”.  

No Brasil, oficializa-se a OM em 1959, com um curso para 

profissionais da área patrocinado pela Organização das Nações Unidas 

(ONU) e a Repartição Internacional do Trabalho (RIT). Mr. Joseph Albert 

Ansejo é o encarregado de ministrar os cursos (20). Mesmo assim, não 

temos no Brasil nenhuma orientação “oficial” dos caminhos pedagógicos e 

práticos desse aprendizado. 

Como não é o objetivo deste capítulo discutir essas idiossincrasias, 

mesmo utilizando os “planejamentos de aprendizagens em ciclos”, retomo o 

objetivo principal. As mudanças ocorridas “nos treinamentos” dos cegos se 

                                                      
79 Saiba mais da OM em “Foudations of Orientation and Mobility.” Vol. II, Editors: 
WILLIAM R. WIENER, RICHARD L. WELSH, BRUCE B. BLASCH, Third Edition, 
AFB Press, 2010. 
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tornaram mais evidentes nos últimos vinte anos, mesmo que ainda tenhamos 

que evoluir muito em nossas pesquisas. Para dar apenas alguns exemplos 

dessa realidade, ou seja, algumas “inovações” nos treinamentos de OM, 

pode-se sugerir:  

 

a) introdução das condutas psicomotoras antes e durante o 

treinamento de OM.  

  b) Participação dos pais, nos primeiros anos de vida como 

mediadores desta independência.  

c) Utilização dos ciclos de aprendizagens como método de 

planejamento das atividades.  

d) Avaliação permanente dos resultados apresentados pelo aluno. Na 

era Hoover, a “grande revolução” foi incentivar o uso de uma bengala mais 

leve e de uma altura apropriada ao deficiente, o que ainda acontece. O 

“treinamento” das técnicas, sugerido por Hoover, era, suponho eu, um 

aprendizado “militarizado”, com intenções de que as respostas desses 

treinamentos fossem à volta dos soldados à sociedade, ou seja, voltar a 

produzir.  

 

Classificamos a OM em três fases distintas. De forma didática, o 

início da aprendizagem ocorre de forma mais bem planejada e consistente. 

 

Técnicas independentes sem bengala = técnicas de proteção: 

superior e inferior; seguir uma linha guia (paredes); enquadramento; subir e 

descer escadas; deslocamentos em ambientes fechados, etc. 

Técnicas dependentes = com um guia vidente ou cão guia. 

Deslocamentos em ambientes diversos, troca de lado, passagens estreitas, 

subir e descer escadas, etc. 
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     foto: uso do cão para se guiar       

                               

  

foto: uso do guia vidente para subir escadas 

               (imagem cedida por Robinson A. Santos) 

 

Técnicas independentes com bengala = uso da bengala longa 

para atravessar a rua, seguir linhas guias, detecção de obstáculos, etc. 

 

> Como iniciar o aprendizado de OM: 

 

Sugere-se o início do aprendizado com as técnicas independentes 

sem bengala: se os pais já tiverem alguma experiência nessa área, a criança 

já chega à escola dominando essas técnicas; do contrário, o professor deve 

ensiná-la:  

 

Proteções: ambas as mãos, em momentos distintos, podem fazer 

http://3.bp.blogspot.com/_LnTrOFKxWNY/SXJf0P86R4I/AAAAAAAAAAY/r0RcnNwwy0Q/s1600-h/panfleto_cao_guia.jpg
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tanto a proteção superior quanto a inferior (foto 1). O cotovelo do braço que 

faz a proteção superior deve estar alinhado com o ombro e a mão deste 

mesmo braço não pode estar muito próxima do rosto. Assim a criança se 

protege de obstáculos que possam ferir o rosto. A proteção inferior ajuda nos 

obstáculos que possam machucar as pernas ou o abdome. 

 

foto 1: técnica de proteção superior e inferior  

(fotos do arquivo pessoal do autor) 

 

Seguir linha guia: com o dorso da mão mais próxima da parede, 

ou qualquer outra referência fixa, o aluno deve acompanhá-la para seguir 

uma linha reta. A outra mão, se necessário for, realiza a técnica de proteção 

superior (foto 2) 

Enquadramento: posicionamento do corpo (foto 3) para alinhá-lo e 

permiti-lo ao reconhecimento do espaço. Usamos as mãos, as costas ou os 

ombros para realizar essa técnica. Sempre usando uma referência fixa para 

se certificar de que o enquadramento está correto. 

Deslocamentos em ambientes variados: deixar a criança se 

movimentar sozinha em ambientes fechados e conhecidos, principalmente os 

mais frequentados. Treinar as percepções espaciais e temporais, bem como 

a motivação para novos desafios. Nesses deslocamentos, usam-se sempre 

como referência principal os pontos fixos, e outras referências (auditiva, 

tátil...) como forma de orientação.  

 

 

 

- Técnicas dependentes:  

 

Técnica com guia vidente: auxiliar o aluno cego a se deslocar 

com um guia (foto 4). O aluno cego segura o cotovelo do guia com o braço 
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semiflexionado, permanecendo sempre meio passo atrás e ao lado do guia. 

Como referência de segurança: dedo polegar do aluno cego, no momento de 

segurar o cotovelo do guia vidente, deve estar no lado externo, sendo que os 

demais dedos no lado interno.  

 

Foto 4: técnica com guia vidente  

(fotos do arquivo pessoal do autor) 

 

Quando o guia (pais, amigos, professores) e o aluno se conhecem, 

os próprios movimentos do braço são suficientes para alertar o aluno sobre 

os obstáculos que estão ultrapassando. A comunicação verbal se torna 

menos importante. Ao contrário, acontece quando o guia não conhece o 

cego. Nesse momento, a comunicação oral se torna muito importante e 

necessária. Agindo assim, os deslocamentos se tornam mais seguros e 

rápidos. 

 

Troca de lado:  

 

Uma rotina que ocorre em qualquer situação de deslocamentos, seja 

em ambientes internos ou externos. Se o aluno estiver com a mão esquerda 

segurando o braço direito do guia e, em qualquer momento precisar se 

deslocar para o outro lado do guia, por questões de segurança e agilidade, 

deve estender o braço de apoio, manter-se um passo inteiro atrás e rastrear 

a mão pelas costas do guia, até encontrar o outro braço. Isso pode ser feito 

em movimento ou parados. 

Reparem que essas técnicas são treinadas e executadas para 

proporcionar uma participação do aluno em qualquer situação. Ele (o aluno 

cego) não se torna passivo nesses deslocamentos. 
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Técnica de passagem estreita:  

 

Como o próprio nome informa, o objetivo dessa técnica é evitar 

transtornos em locais em que apenas uma pessoa pode passar por vez. 

Em vez de o aluno ficar ao lado do guia, ele se posiciona atrás do 

mesmo (foto 5), sempre com os braços estendidos para evitar um choque 

com as pernas do guia. Para ficar seguro de que o posicionamento está 

correto, a mão livre do aluno se apoia no ombro do guia, ou seja, mão 

esquerda apoiada no ombro esquerdo, ou vice-versa. 

 

Subir e descer escadas: 

 

Se o aluno já estiver estimulado a se deslocar em ambientes internos 

sozinho, acompanhado do guia fica mais fácil o deslocamento. O guia 

sempre vai ficar um degrau à frente do aluno, tanto para subir como para 

descer (foto 6). A informação verbal, antes do início da subida da escada, é 

necessária. O procedimento ideal na subida e na descida da escada é o 

encontro do guia e do aluno com o primeiro degrau, perpendicular ao mesmo, 

ou seja, alinhados, de frente para a escada. Outro procedimento importante é 

a parada (aviso) do guia no primeiro degrau, tanto para subir como para 

descer. É uma forma de avisar o aluno que o deslocamento se iniciará. O 

demais movimentos são os mais naturais possíveis, com destaque para o 

final da escada. Nesse momento, o guia retoma a “paradinha”, informando 

assim que o aluno tem mais um degrau para subir ou para descer. 

Diferenças na insegurança do aluno podem comprometer um 

deslocamento tão natural. Pode-se, nesses casos, subir ou descer as 

escadas de uma forma mais lenta, “degrau por degrau”.  Isso não impede 

que, depois de alguns “treinamentos”, o aluno aprenda a forma mais prática. 

 

Passagem através de portas: 

 

Esta técnica ajuda o guia e o aluno num deslocamento sem 

complicações e torna o movimento o mais natural possível. É muito comum 
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observarmos o quanto as pessoas leigas complicam um movimento, como 

nessa passagem, tornando desastroso algo que pode ser muito simples. 

No deslocamento com o aluno cego, na passagem através de portas 

(foto 7), o guia vai deixá-lo (aqui ele pode sugerir troca de lado, se necessário 

for) ao lado do trinco da porta, depois de tê-la aberto. O guia vai parar e o 

aluno automaticamente estará ao lado para fechá-la. Assim, os dois estarão 

participando da ação, seja para abrir ou fechar a porta. Nesse momento, 

ninguém precisa ficar “dando voltas” para fechar uma porta. A ultrapassagem 

se torna o mais natural possível. 

 

 

Técnicas independentes: 

 

> Familiarização com a bengala longa 

- Nessa fase o aluno cego inicia o aprendizado propriamente. 

Diferentemente de outros autores, acredito - simplesmente pela minha 

experiência em OM - que a bengala só deveria ser oferecida na 

adolescência, ou um pouco antes (refiro-me à prática das técnicas). As 

crianças que usam bengala tornam-se dependentes desse instrumento e 

deixam de explorar melhor os outros sentidos, e, principalmente, de usar as 

percepções necessárias para um deslocamento em ambientes fechados. 

Mesmo que tenha de se deslocar em outros ambientes, a criança sempre vai 

precisar de um guia - quase sempre seus pais. Por que então usar a 

bengala? 

> Altura da bengala 

 

 O tamanho da bengala escolhido sempre será de acordo com o 

tamanho do aluno. A altura da bengala próxima do processo xifóide (osso 

esterno, no meio do peito) continua sendo a mais apropriada. Optar por uma 

bengala dobrável e baixo peso. Orientar inicialmente o aluno que, depois de 

usar a bengala, sempre deverá limpá-la antes de guardá-la. A bengala é um 

objeto ainda imprescindível para a pessoa cega. Ainda não inventaram 

nenhum objeto que possa substituí-la. 
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  Uso da bengala com técnica 

 

 O uso da “bengala longa”, também conhecido como “técnica de 

Hoover”, se processa da seguinte maneira: a mão que segura a bengala deve 

estar na frente da linha umbilical, com o braço estendido. O movimento da 

bengala se dá pelo movimento de flexão e extensão do punho, 

diferentemente dos movimentos que observamos de alguns cegos, o ombro 

executando o principal movimento, optando por uma adução e abdução. O 

correto então é partir o movimento do punho. 

Toda vez que a bengala estiver ao lado direito do corpo, passando 

muito pouco da linha do ombro direito, a perna esquerda estará na frente 

(foto 8). O contrário acontece quando a bengala estiver no lado esquerdo, a 

perna direita estará na frente.  

Esta é a maior dificuldade para qualquer iniciante de OM, sendo que 

as crianças com poucos estímulos em casa ou na escola são as que 

apresentam maiores limitações no movimento. Lembre-se que o 

deslocamento é contínuo, muito bem coordenado; punho, passada e bengala, 

ainda por cima, controlando todas as percepções neuromotoras e de 

sensibilidade. A complexidade é enorme se pensarmos na combinação de 

comandos do cérebro de um indivíduo que executa todos esses movimentos 

sem o uso da visão. 

 

 

foto 8: técnica da bengala longa para atravessar ruas. 

(fotos do arquivo pessoal do autor) 
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> Sugestão de alguns exercícios para a prática da OM. 

 

Exercício 1 – o professor pode sugerir ao aluno cego que ande com 

a bengala executando essa técnica num espaço amplo e seguro. Por 

exemplo: uma quadra poliesportiva. O objetivo desse “treinamento” é 

automatizar o movimento. 

“Com a prática prolongada e aperfeiçoada, superiormente integrada e 

refletida, os processos conscientes dão lugar, progressivamente, a processos 

automáticos.” (21). 

 

Exercícios 2 – Dependendo do piso, quando este for liso, o aluno 

também pode se deslocar deslizando a bengala (direita e esquerda), 

mantendo a mão na frente do corpo. Isso só é possível se não houver 

nenhum buraco no percurso. Essa técnica é utilizada em ambientes 

familiares - por isso, uma forma bastante prática como treinamento. 

 

Exercício 3 – Outra forma de treinamento e aprendizado de OM, na 

fase inicial, usando o espaço da escola (quadra poliesportiva ou qualquer 

espaço amplo e seguro) é continuar aumentando as dificuldades dos 

deslocamentos. Por exemplo: colocar alguns obstáculos (cadeiras, bancos 

etc.) (foto 9) no caminho do aluno, para que o mesmo possa detectá-los e 

ultrapassá-los. Assim, o aluno inicia o treinamento das percepções tátil-

cinestésicas.  

O aluno deve compreender a bengala como uma extensão do braço. 

 

 

 

foto 9: técnica para encontrar obstáculos 
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Continuação do aprendizado das técnicas. 

 

Técnica diagonal – Usar a bengala em diagonal quando necessitar 

seguir uma linha guia (parede). Se a parede estiver à direita do aluno, o aluno 

deverá segurar a bengala com a mão esquerda e vice-versa. A bengala cruza 

na frente do corpo, cotovelo semiflexionado (foto 10), mantendo a mão um 

pouco à frente do quadril e a ponta da bengala um pouco acima da linha do 

piso. 

 

Subir e descer escadas usando a bengala – Subir e descer 

escadas é como caminhar, um ato muito natural e necessário para qualquer 

indivíduo. Certamente antes de iniciar essa técnica o indivíduo já subiu e 

desceu alguma escada, ou seja, conhece o movimento. O que acontece a 

partir da técnica é acrescentar o objeto auxiliador (bengala). Por isso, o 

movimento não é tão complexo como imaginamos. Ele se torna mais difícil 

para as pessoas que perderam a visão mais tarde ou mesmo para as 

pessoas videntes que fecham os olhos e treinam a técnica. 

Quando encontrar a escada, o aluno deve se enquadrar, utilizando a 

bengala para saber a largura da escada e o tamanho dos degraus. Usa-se a 

“varredura” para tal procedimento. Depois disso, a bengala permanece na 

vertical, na frente do tronco, um degrau à frente, “informando” se há outros 

degraus ou não. A partir disso, o aluno deve subir a escada naturalmente. 

Depois que o aluno não notar a presença de mais degraus, ele deve saber 

que precisa subir apenas mais um degrau, fazer novamente a “varredura” e 

continuar o seu percurso.  

Para descer escadas, o enquadramento também é necessário: 

conhecer a largura e altura dos degraus. Pode-se, nessa situação, dividir o 

processo de aprendizagem em três etapas, isso porque para descer escadas 

as dificuldades são maiores, bem como a insegurança. 

 

a)Deixar a bengala na vertical, um degrau à frente e, a cada passo, 

movimentá-la para o próximo degrau. É a forma mais simples e segura para o 

início do aprendizado. O aluno, então, sempre fará uma parada entre cada 

degrau. 
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b)Na etapa seguinte, quando o aluno se sentir mais seguro, a 

bengala pode estar inclinada à sua frente. O objetivo da técnica é fazer com 

que a bengala apenas “raspe” no degrau da frente. O aluno deve descer a 

escada naturalmente, sem as “paradinhas”. O aviso para o término da escada 

é o deslize da bengala quando encontrar o piso. 

c)Outra possibilidade, mais complexa e de recursos neurológicos 

mais sofisticados, é deixar a bengala na diagonal (foto 11), na frente do 

corpo, mantendo a ponta da bengala acima do degrau a descer. Nessa 

técnica, a bengala simplesmente informa o término da escada. Para executá-

la, o aluno precisa estar muito bem “treinado”, seguro das potencialidades.  

 

 

foto 11: técnica para descer escadas e rampas 

 

> Técnica para atravessar ruas e encontro de ponto de ônibus - 

É lógico que o mais difícil quando se pretende atravessar uma rua ou entrar 

em um ônibus, metrô ou táxi, sempre será “como chegar ao local desejado”. 

A tarefa seguinte, realizar o percurso ou mesmo saber se o ônibus ou metrô 

são os desejados, é secundária.  

Nessas situações, o aluno deve ser orientado a sempre usar os 

pontos de referência. Antes de se “aventurar” pelas ruas das grandes 

cidades, ele vai receber de alguém informações prévias para os caminhos 

mais interessantes e seguros. Por isso, as referências “fixas e móveis” 

tornam-se imprescindíveis. O que é uma referência fixa? Todo e qualquer 

ambiente que possa orientar o deslocamento de alguém, seja cego ou não. 

Como o nome já está dizendo, esse “ambiente” sempre estará fixo: 

lombadas, postes, imóveis, muros, grades etc. Quanto às referências 

“móveis”, muitas vezes não podemos tê-las como seguras, mas elas podem 

ajudar muito. Podem ou não estar presentes: sons, cheiros, carros, portões 
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de garagens, entrada de ar, etc. 

Portanto, a única e mais segura forma é o deslocamento através de 

pontos de referência. Evitar seguir muros e paredes, a não ser que conheça o 

percurso, sempre “bengalar” no meio da calçada, orientando-se pelas 

referências para saber se está no caminho certo. No encontro de esquinas, 

as referências principais são os ruídos dos carros, inconfundíveis, e a forma 

mais prática de localizar os cruzamentos.80 

 

Para complementar essas sugestões de planejamento, a 

FOUDATION OF ORIENTATION AND MOBILITY (22) orienta que os 

programas tenham como metas principais: 

-Que os alunos tenham compreensão de todo o programa; 

-Participação ativa dos alunos no processo de aprendizagem; 

-Compromisso com o desenvolvimento profissional contínuo; 

-Criatividade no processo de planejamento e orientação de 

atividades. 

 

 

Conclusão 

 

Talvez essas orientações possam colaborar com os próximos 

planejamentos em OM. Pelo menos é o propósito deste capítulo.  

Foram precisos 540 milhões de anos para que a visão evoluísse, 

segundo a seleção natural, a partir de uma célula que detecta luz. 

Aprendemos a enxergar muitas coisas nesta nossa evolução. Agora, se 

observarmos as pessoas cegas vamos entender que, sem um trabalho sério 

e competente, elas jamais poderão conviver numa sociedade justa e 

                                                      
80 Obs: foi publicado no ano de 2011 no site www.yankodesign.com  um modelo de 
bengala para cegos que funciona monitorado por GPS. As informações e os mapas 
são transmitidos por sinais via Bluetooth, que são acessíveis por um fone de ouvido. 
Os omventores são os designers Messizon Li e Fan Yang, que apelidaram a 
bengala de E-TOUCH. Tudo que o GPS “detecta” é informado ao cego para que ele 
possa decidir o que fazer. De qualquer forma, o manuseio correto da bengala ele vai 
precisar aprender. Se isso vai funcionar, ainda não sabemos, pois a bengala ainda 
está em testes. A tradicional ainda é a nossa referência. 
 

http://www.yankodesign.com/
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democrática. Por isso precisamos continuar “treinando a nossa visão”. 

 

 

ANEXO 1: 

Como planejar uma atividade de O.M. 

 

 

 

- Gráfico (2) mostrando um macrociclo, composto de microciclos 

(atividades realizadas) e mesociclos da aprendizagem em OM (atividades 

planejadas). As atividades de OM dos microciclos, como mostra o gráfico, só 

conseguem ser realizadas como planejadas no último trimestre. Mesmo 

assim, há uma evolução no progresso do aprendizado. 

Esse gráfico ilustra uma forma de planejamento usando um modelo 

que facilite a visualização de atividades e avaliações a serem cumpridas 

durante um ano. Isso também poderia ser planejado em um tempo menor ou 

maior. Tudo vai depender da avaliação inicial com o aluno. Lembre-se que, 

dentro de cada mesociclo, com objetivos estabelecidos, temos um microciclo, 

com atenções especiais nas tarefas a serem executadas. 

a)Iniciamos o planejamento com uma avaliação inicial e uma 

anamnese81. Todas as informações colhidas neste momento podem 

colaborar com a previsão das atividades a serem executadas. 

b)Realização de uma bateria de testes psicomotores para conhecer o 

                                                      
81

 é uma entrevista que busca relembrar todos os fatos relacionados a doença e a pessoa doente. 
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desenvolvimento do aluno: testes de coordenação, equilíbrio, lateralidade, 

organização espacial e temporal, entre outros. Aqui também podemos 

conhecer a disposição do aluno na “entrega” emocional para suportar a série 

de atividades a ser realizadas. 

Obs: O macrociclo vai depender de todo a série inicial de avaliações 

e observações. 

c) Para se iniciar os primeiros microciclos – são as semanas de 

atividades, o dia-a-dia com o aluno. Deve-se procurar incentivar as atividades 

com guia vidente e as proteções individuais: superior e inferior. Estas devem 

ser as principais prioridades. 

d) Depois disso bem “treinado”, deve-se iniciar os deslocamentos 

usando as proteções em ambientes fechados. Exemplos: movimentar-se em 

uma sala de aula, dentro de casa (com segurança), dentro da escola, etc... 

Lembre-se: A somatória desses períodos é chamada de mesociclo. 

Eles devem ser seguidos de acordo com a aprendizagem do aluno. Pode-se 

reprogramar o planejamento de acordo com o andamento dos mesociclos. 

e)Em seguida, deve-se incentivar o uso da bengala em espaços 

seguros e livres, por ex., em uma quadra poliesportiva ou no pátio da escola. 

Para a fase seguinte, o aluno precisa treinar a técnica da bengala longa 

encontrando obstáculos e reconhecendo-os. O professor deve incentivar o 

exercício, partindo do mais fácil ao mais difícil. Por exemplo: cadeiras como 

obstáculos, carro, degraus, pisos diferenciados, entrada e saída de ar, etc... 

Todos esses fatores externos podem servir de referências, participando do 

ambiente.  

f)Deslocamentos variados usando pontos de referência para 

localização. Isso deve ser iniciado dentro da escola. Por exemplo: saindo da 

sala de aula e chegando à entrada da escola, usando a escada como 

referência. Outro exemplo: entrando na escola e chegando ao banheiro, 

usando uma rampa ou porta de sala de aula como referência.  

Sempre existirão referências nos deslocamentos de qualquer pessoa, 

basta um “olhar apurado” (sem trocadilhos).  

g) Depois disso aprendido e treinado, deve-se incentivar os percursos 

externos, como andar ao redor da quadra, incentivar o uso de várias 

referências bem como os deslocamentos no meio da calçada. Um detalhe 
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que o professor deve respeitar nesses deslocamentos: depois que o aluno se 

sentir seguro, o professor não deve ficar próximo a ele. Se ficar, o aluno 

acaba prestando mais atenção no professor que nas “pistas” que o ambiente 

proporciona. Esse aprendizado deve ser feito nas quadras (percursos) que o 

aluno mais frequenta. Devido ao tempo disponível do professor, a prática 

deste deslocamento deve ser compartilhada com alguém da família do aluno. 

h) O próximo aprendizado deve ser a realização de percursos com 

um grau de maior dificuldade, como a travessia de ruas. Iniciam-se as 

travessias com as ruas de mão única e pouco movimento e de fácil 

localização das esquinas das quadras. Observe que para essas ocasiões 

deve-se prestar atenção nos sons que o ambiente está proporcionando. De 

igual importância, a noção de tempo e espaço para atravessar uma rua, para 

se chegar a um determinado lugar. As referências fixas são outros vetores 

fundamentais. 

i) Para se chegar a esse estágio de aprendizado, com um aluno cego 

de 12 anos, com um bom desenvolvimento nas condutas psicomotoras, 

usamos segundo o gráfico anterior (gráfico 2), vários microciclos e no mínimo 

dois mesociclos. Assim, podemos entender melhor como podemos usar um 

macrociclo. 

j) Por último e usando o último mesociclo do planejamento, as tarefas 

a serem realizadas, bem como a avaliação final, devem ser concentradas em 

diversos percursos externos, em geral os mais realizados pelo aluno. Por 

exemplo: de casa para a escola, da escola para o emprego ou aula de 

reforço. 

 

>>> Esse exemplo de organização de atividades pode servir a muitos 

planejamentos de Orientação e Mobilidade. 
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