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OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO FÍSICA NA INCLUSÃO DE DEFICIENTES 

VISUAIS 

Iara Resende de Assis 

 

RESUMO 

A responsabilidade principal deste estudo é retratar os desafios dos professores na inclusão de 
deficientes visuais nas aulas de Educação Física. Este artigo tem a intenção de ressaltar a 
importância das adaptações dos professores nas atividades aos alunos cegos e com baixa visão 
visando o seu desenvolvimento psicomotor.  Realizou-se uma pesquisa bibliográfica levando em 
consideração autores como Diehl (2008), Santos (2011) e Tinoco & Oliveira (2009), entre outros. A 
deficiência visual é caracterizada pela cegueira e pela baixa visão em ambos os olhos. Indivíduos 
com essa patologia podem apresentar algumas defasagens como: na locomoção, mobilidade, 
coordenação motora, marcha, postura, entre outras. É importante a utilização de materiais sonoros e 
toda a instrução verbal nas aulas, para que, o deficiente visual seja capaz de captar a pretensão do 
professor em certa atividade. O professor deve compartilhar atividade diferenciada e prazerosa para 
que o aluno sinta vontade de vivenciar. Concluiu-se que a Educação Física pode causar muitas 
melhorias nos aspectos de locomoção, nas capacidades motoras globais e no convívio social do 
deficiente visual, porém este progresso só ocorrerá a partir da disponibilidade do professor em 
adaptar as atividades e dos gestores da educação em adaptar corretamente as escolas para receber 
este aluno. 

 

Palavras-chave: Educação Física. Deficiente visual. Inclusão. 

 

Introdução 

 

O propósito da escola inclusiva é o desenvolvimento de todos os alunos, 

independentemente de qualquer limitação ou diferença que possam ter. 

Este trabalho aborda os desafios da Educação Física na inclusão de 

deficientes visuais, que se refere a alunos cegos e visão subnormal (baixa visão) em 

ambos os olhos. 

Segundo Diehl (2008, p. 71): 

 

A Educação Física é um dos meios onde crianças e adolescentes cegos ou 
com baixa visão podem explorar seu espaço e adquirir um bom 
desempenho motor para as atividades do seu dia a dia. Além do aspecto 
motor, as atividades esportivas possibilitam momentos de integração social, 
podendo ampliar o círculo de amizades desses jovens. Ao praticar esportes 
como o futsal ou a natação, eles estão quebrando barreiras do preconceito, 
pois demonstram que podem praticar esportes com habilidade motora, 
bastando para isso que as modalidades sejam adaptadas às suas 
necessidades. 
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Neste contexto, ações de inclusão e o respeito pelas necessidades 

específicas de cada um, causam influência direta na vida do deficiente. É através do 

apoio do professor que o aluno se sente capaz para o desempenho das atividades.  

Desta maneira, o objetivo deste estudo, foi apresentar várias formas de 

diminuir as diferenças de quem se sente diferente e essencialmente como o 

professor deve fazer adaptações para incluir os alunos cegos e com baixa visão nas 

aulas de Educação Física. 

Para a criação deste artigo utilizou-se como recurso metodológico, diferentes 

literaturas, livros, sites especializados e artigos científicos divulgados no meio 

eletrônico. 

As ideias de alguns autores foram essenciais na construção deste trabalho 

como: Brito et al (2013), Tinoco e Oliveira (2009), Santos (2011), Gomes et al 

(2013), Zarth, Siqueira e Lebedeff (2008) e Diehl (2008). 

 

Desenvolvimento 

 

No passado, devido a sua limitação, os deficientes visuais foram totalmente 

excluídos da sociedade, vistos como “anormais”, alguns eram mortos ou 

abandonados pela família.    

Com o passar dos anos eles foram lentamente “aceitos”, mas 

permaneceram os preconceitos e continuam a enfrentar os vários desafios na 

sociedade.  

Para Brito et al (2013) no Brasil os deficientes visuais tiveram o início da 

educação através de José Alvares de Azevedo1, que estudou em Paris, a partir da 

criação do Imperial Instituto de Meninos Cegos pelo imperador Pedro II, que 

posteriormente passou o Instituto a chamar Benjamin Constant, que até o ano de 

1926 era a única unidade para a educação de deficientes visuais e que, com o 

passar dos anos houve a criação de novos outros institutos pelo país. 

De acordo com Santos (2011) a Educação Física Adaptada teve introdução 

na Inglaterra e Estados Unidos e a inclusão da pessoa com necessidade especial na 

sociedade por meio do esporte.  

                                                           
1 Nascido cego, na cidade do Rio de Janeiro, é considerado o patrono da Educação dos cegos no 

Brasil. 
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A visão é um sentido fundamental para perceber o mundo à nossa volta, a 

ausência dele pode dificultar diversos fatores do desenvolvimento humano. 

A deficiência visual pode ser dividida em cegueira e visão subnormal (baixa 

visão). 

 Conforme Deficiência (2011) apud Brito et al (2013, s. p.): 

 

O termo deficiência visual refere-se a uma situação irreversível de 
diminuição da resposta visual, em virtude de causas congênitas ou 
hereditárias, mesmo após tratamento clínico e/ou cirúrgico e uso de óculos 
convencionais. A diminuição da resposta visual pode ser leve, moderada, 
severa, profunda (que compõem o grupo de visão subnormal ou baixa 
visão) e ausência total da resposta visual (cegueira).  

 

Esta deficiência pode ser percebida através de tombos e tropeços 

frequentes, não identificação de pessoas e objetos, estrabismo, baixo rendimento 

escolar, demora no desenvolvimento, entre outros.  

É importante que a família proporcione meios que permitam o 

desenvolvimento de crianças cegas e baixa visão, pois é um processo que deve 

iniciar muito cedo, é preciso estimular o desenvolvimento dos demais sentidos, que 

enriquecerá seu vocabulário cinestésico. É preciso permitir o conhecimento do 

próprio corpo, reconhecer também formas, texturas, aromas, sabores, ter noção de 

tempo e espaço. Existem também os recursos usados para auxiliar na direção e no 

deslocamento de deficientes visuais como: a bengala, orientado pelo toque, deve ser 

ajustada a sua estatura e quanto antes começar a utilizá-la mais autonomia o 

indivíduo alcançará, o cão-guia, o cão é adestrado para tal, auxilia no deslocamento 

com segurança do indivíduo e no caso do guia humano, uma pessoa que enxerga 

auxilia um cego, os professores de Educação Física devem conhecer essa técnica 

para que favoreça na mobilidade de um aluno cego. No caso dos indivíduos cegos, 

para meio de leitura e escrita é necessário a utilização do método Braille e também a 

utilização de outros meios para a educação (DIEHL, 2008). 

O Braille é de grande valor na educação e inclusão dos alunos cegos. Por 

meio dele fica possível a aprendizagem, a socialização, a liberdade da leitura e da 

escrita e maior autonomia. 

Os deficientes visuais apresentam algumas defasagens psicomotoras, 

segundo Conde (1994) apud Diehl (2008, p. 66-67) são: 
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[...] imagem corporal, esquema corporal, esquema cinestésico, equilíbrio 
dinâmico, postura, mobilidade, marcha, locomoção, expressão corporal, 
expressão facial, coordenação motora, lateralidade, direcionalidade, inibição 
voluntária, maneirismos, resistência física, dificuldade de relaxamento, 
tônus muscular, maior espaço de tempo entre a prontidão postural e o 
movimento inerente. 

 

É necessário que o professor que possui um aluno com deficiente visual 

tenha um cuidado maior ao direcionar as atividades, pelo fato de já possuir algumas 

limitações, e ao realizar as tarefas não seja mais uma barreira que o impeça no seu 

progresso.  

Atualmente as crianças com necessidades especiais são matriculadas na 

escola regular, e deve contar com um professor apoio especializado, apesar de 

haver uma distância muito grande entre a teoria e a prática, o objetivo é proporcionar 

confiança e condições de acesso iguais aos outros nas atividades, independente da 

sua limitação.  

Diehl (2008) cita a importância da estimulação das capacidades sensorial, 

auditiva e tátil, através destes ocorrem o desenvolvimento maior de um deficiente 

visual, pois podem possuir sentidos de audição e tato aguçados. Na educação 

infantil, para que o professor avalie os obstáculos e as capacidades do aluno é 

preciso iniciar com atividades menos profundas e acrescentar de forma gradativa as 

mais profundas, com a utilização de atividades novas e diversificadas para que o 

aluno deficiente visual melhore a sua combinação de movimentos e tenha desejo de 

vivenciar. Provavelmente alunos com baixa visão podem responder bem à luz ou 

não, é necessária uma atenção maior do professor em questões de luminosidade do 

espaço. 

De acordo com Tinoco e Oliveira (2009), no caso do deficiente visual, é 

importante que o professor utilize toda instrução verbalizada, para que o aluno tenha 

uma boa compreensão da atividade proposta e esteja habituado com o espaço 

físico, para que não ocorram quedas, acidentes e/ou lesões. 

Segundo Diehl (2008) o comando verbal claro e objetivo é fundamental para 

explicar uma atividade, em ambiente silencioso, que seja possível escutar, e sempre 

que não for suficiente deve-se utilizar o tato.  É de grande relevância o estímulo do 

professor para a autonomia do aluno, conduzir a ele os espaços físicos da escola, a 

disposição dos materiais na quadra, que não devem ser alterados após o costume 

do aluno, mas se preciso for, comunicar ao aluno deficiente visual. É importante o 
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uso de fitas e cordas para delimitação dos espaços. Utilizar meios sonoros nas 

aulas, bolas com guizos, apitos, pandeiros, pulseiras e tornozeleiras sonoras.  

Se tratando de acessibilidade, Santos (2011) ressalta a necessidade de 

adaptações em locais do cotidiano da pessoa com deficiência visual, também em 

escolas, faculdades, centro universitários é indispensável, indicadores nas paredes, 

portas, corrimões, pisos em alto relevo, dentre outros. 

As atividades realizadas com os olhos vendados são primordiais para que os 

alunos não deficientes visuais conheçam as limitações sofridas e a partir desta 

vivência passam a exercer atitudes de inclusão e cooperação perante os alunos 

deficientes. Através do toque e da voz é possível que o aluno deficiente visual 

reconheça os colegas. É viável que a cada dia um colega seja companhia do aluno 

cego ou com baixa visão nas suas atividades do dia. O apoio dos colegas de sala é 

de grande valia para que ele se sinta à vontade, confiante e se sinta feliz em 

frequentar a escola. Atividades em pares são bastante vantajosas para que o colega 

auxilie na orientação do deficiente visual, a maioria dos alunos gosta dessas tarefas. 

De acordo com Santos (2011, s. p.): 

 

O grande problema é que, embora a inclusão de portadores de 
necessidades especiais no âmbito escolar já seja dada como óbvia, a 
formação dos professores nessa área é deficitária. Embora pareça um 
trocadilho infame, no caso da escola, o deficiente é, na maioria das vezes, o 
professor. Não apenas pela sua falta de formação, mas pior: muitas vezes 
pela falta de informação. São poucos os que sabem lidar com as múltiplas 
necessidades e que conseguem incluir todos os alunos de fato, sem deixar 
o menino gordinho ser o último a ser escolhido para o time de basquete ou 
estimular todos os alunos a fazerem uma aula com os olhos vendados para 
sentirem assim como o deficiente visual sente. 

 

Gomes et al (2013) cita a importância da Educação Física ao proporcionar 

grandes possibilidades em que o aluno conheça suas potencialidades, vença limites, 

melhora sua autoestima, inter-relaciona-se com os outros alunos, evolua as suas 

condições cardiorrespiratória e funcional.  

Pereira (1997) apud Zarth, Siqueira e Lebedeff (2008, s. p.) corrobora com o 

autor supracitado:  
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Buscando a exercitação física educativa otimizada, particularizada a cada 
aluno, mas em ambiente coletivo, onde todos pedagogicamente, 
formalmente são iguais, apenas os conteúdos de cada aula poderiam ser 
adequados a determinadas particularidades de alunos que por atividades e 
necessidades ímpares, possam ter certa participação diferenciada durante 
as aulas. 

 

É fundamental para o deficiente visual o compartilhamento de 

responsabilidades em momentos de inclusão no contexto educacional e psicomotor. 

A Educação Física pratica condutas de companheirismo, honestidade e 

respeitabilidade, estimula a aproximação às diferenças, melhora a competência 

física e social. 

Para Diehl (2008) é fundamental para os indivíduos cegos esportes como o 

atletismo, a natação, o goalball, o futsal, a ginástica olímpica e essencialmente a 

dança. 

Através das atividades o aluno deve potencializar as capacidades motoras 

de forma prazerosa, o professor deve proporcionar ao aluno a oportunidade de 

cooperar, criar, inventar, descobrir, brincar, sorrir, partilhar e dividir novas ideias 

sobre o movimento.  

 

Conclusão 

 

 A Educação Física pode causar muitas melhorias nos aspectos de 

locomoção, nas capacidades motoras globais e no convívio social. 

Apesar das grandes contribuições da Educação Física para o aluno cego e 

com baixa visão, é necessário que o professor faça adaptações nas aulas visando 

fácil acesso e progressão dos alunos deficientes e dos não deficientes. Há 

necessidade de capacitação dos professores para melhor receber o deficiente 

visual, pois já se encontram em desvantagem na sua perspectiva emocional, motora 

e social. 

Em muitas escolas não são feitas as adaptações necessárias, que auxiliam 

diretamente na locomoção, na segurança e ajudam na autonomia do deficiente 

visual, além de reduzir um pouco das preocupações do professor em relação aquele 

aluno que necessita de maiores cuidados. 

A especialização e a organização dos professores a fim de atender o grupo 

de deficientes visuais deveriam ser de mais interesse dos gestores da educação. 
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Devem combinar maneiras no sentido de evitar barreiras e oferecer as mesmas 

oportunidades aos deficientes visuais para o seu desenvolvimento psicomotor, 

afetivo, cognitivo e social. A inserção de desportos paraolímpicos no plano de aula é 

importante, demonstra não só para os deficientes visuais, mas também para todos 

os normovisuais que o exercício de inclusão social e integração deve ser incansável. 

O trabalho inclusivo pode acontecer de forma verdadeira, com respeito às 

necessidades e também às capacidades de cada um, é preciso adotar métodos 

diversos de motivação que promovem a quebra de preconceitos. 
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