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INTRODUÇÃO

Obtivemos informações que pessoas com Deficiência Visual (D.V.), principalmente crianças, 

podem apresentar uma série de dificuldades nas áreas psicomotora, cognitiva, motora e afetivo-

social. Isso tudo é causado na maioria das vezes pela problematização do desenvolvimento 

motor, já que muitas vezes a família dessas crianças por desconhecimento ou por protegê-las, 

não deixam com que elas interajam com naturalidade no ambiente que as cercam e com as 

pessoas.

Contudo, essa defasagem acarretará algumas alterações que impedem a criança (D.V.) de 

desenvolver sua percepção e ação sobre si e o ambiente em que vive. Por esse motivo, através 

das pesquisas feitas descobrimos que, atualmente existem programas de educação psicomotora 

para o melhor desenvolvimento dessas crianças. Assim, uma forma de estimular toda uma 

atitude relacionada ao corpo, levando a autonomia do indivíduo como lugar de percepção, 

expressão e criação de seu potencial. 

METODOLOGIA

Durante o período de bolsa (de fevereiro ate setembro de 2012), focamos os esportes como 

alternativa, para um melhor desenvolvimento geral de crianças deficientes visuais (D.V.), o que 

minimiza as barreiras no processo de inclusão social.

Neste período fizemos algumas reuniões, onde discutimos sobre o tema proposto, tiramos 

dúvidas, desenvolvemos tarefas, entre outros. 

Para expor alguns resultados obtidos, elaboramos seminários e produzimos textos sobre o 

assunto. Essas atividades foram fundamentadas nas leituras de artigos e livros que foram 

entregues do início do período do projeto, o que foi de grande auxílio no desenvolvimento das 

tarefas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Uma das possibilidades que pode minimizar as defasagens das crianças D.V., seria um programa de 

atividade motora visando ampliar o repertório motor, tendo a ginástica geral como referencial teórico, cuja 

sequência de movimentos possa influenciá-las a adquirir atitudes gestuais e comportamentais, podendo a 

partir disso construir movimentos mais complexos ou usar desses conhecimentos para criar uma maior 

independência durante o seu crescimento melhorando a sua qualidade de vida.

De outro lado, encontramos nas pesquisas informações sobre outro grande problema que a pessoa cega 

pode apresentar, que são dificuldades e limitações para a interação e participação social.

Com isso, pessoas cegas têm suas relações pessoais comprometidas mediante a exclusão social, por serem 

consideradas foram do "padrão estabelecido pelos não deficientes". E outro motivo que desencadeia esse 

processo de exclusão é que são limitados os números de atividades, exercícios e esportes que esses 

indivíduos podem se prontificar a participar. 

Durante a pesquisa bibliográfica identificamos uma modalidade esportiva que mais encaixa dentro das 

especificidades no processo de desenvolvimento da criança cega e percebemos que a Ginástica Artística 

pode favorecer a inclusão dessas crianças. Já que, de acordo com Souza 2006, é uma área rica a ser 

explorada pelas crianças (D.V), pois trabalha percepção corporal, gestos variados, situações inabituais, 

podendo gerar nas crianças grande interesse, prazer e desafios. “Tudo o que uma criança Deficiente Visual 

precisa como incentivo inicial, para deixar o sedentarismo e ingressar numa vida social mais ativa e 

saudável.”

CONCLUSÃO

Podemos dizer que crianças e até mesmo adultos que possuem deficiência visual (no caso pessoas 

completamente cegas), podem apresentar insegurança ou medo de situações em lugares desconhecidos, 

baixo autoestima, dificuldade na captação de estímulos e composição de conceitos, impossibilidade da 

contrafacção, dificultando as vivências sensoriais e motoras, e assim a aprendizagem. Por isso, um costume 

essencial que essas pessoas devem adquirir em seu dia-a-dia para seu desenvolvimento geral é a prática da 

educação física, já que esta através de suas atividades aumenta o potencial de experimentação corporal das 

diversas situações. Assim, desenvolvendo autoconfiança, iniciativa e estima e facilitando o 

desenvolvimento motor apropriado e favorável de situações de participação e interação social.

Em especial, para pessoas D.V existe a Educação Física adaptada, que se adequa às necessidades 

individuais dessas pessoas. Também, conforme os resultados, a Ginástica Artística é uma àrea que deve ser 

explorada por essas crianças cegas, devido ao grande número de movimentos que podem ser realizados de 

acordo com as dificuldade de cada um.
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