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Resumo Este documento apresenta o relato de experiência de professores da educação pública 

municipal e teve como objetivos refletir sobre a adoção de ações de práticas pedagógicas inclusivas 

com perspectiva afetiva, em uma escola pública na cidade de Vitória E. S. Brasil. Foi utilizada uma 

abordagem qualitativa do tipo pesquisa-ação, de intervenção em pequena escala na ambiência escolar. 

Teve a preocupação com o diagnóstico do problema em um contexto específico, procurando 

conceituar a experiência a partir de uma análise de observação e reflexão. Foi realizado com um grupo 

de crianças com idade entre 06 e 10 anos, matriculadas no ensino público regular. No grupo de 

crianças, havia uma criança cega e outra com baixa visão. Fato este, que motivou o projeto e as 

intervenções que buscaram contemplar a apreensão de conhecimentos das crianças videntes, sobre as 

dificuldades e desafios enfrentados pela criança cega e/ou com baixa visão, em seus processos 

constitutivos no seu quotidiano social. As aulas foram planificadas de forma a proporcionar 

experiências de funções psicomotoras tais como, esquema corporal, função espacial-temporal, 

lateralidade e ritmo. Uma das atividades pedagógicas consistia em proporcionar às crianças videntes, 

experiências de caminhar com os olhos vendados, em diversas direções e situações, como, subir 

escadas e desviar de obstáculos. Essas ações propiciaram pensar de forma reflexiva e critica sobre 

ações dos professores e como essa reflexão da ação, poderia dialogar com os processos de ensino e 

aprendizagem dos estudantes videntes e estudantes com deficiências, além da resignificação de 

saberes pré-estabelecidos pelos professores, em um constante e reflexivo diálogo com suas próprias 

práticas pedagógicas. Podemos concluir que para aqueles sujeitos, professores e estudantes, houve 

apropriação das experiências e dos conhecimentos vividos, com significativa contribuição para a 

conceitualização da experiência de ser cego, fomentando uma reflexão crítica na escola, sobre os 

enfrentamentos vividos por pessoas com deficiência, principalmente cegos e com baixa visão. 
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