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RESUMO

A visão  é  o  canal  mais  importante  de  relacionamento  do  indivíduo  com o  mundo 
exterior. O canal visual desempenha um papel importante na vida das pessoas. A perda 
da visão não resulta imediatamente numa potencialização dos demais sentidos, mas, ao 
aprender a redirecionar a atenção para eles, a pessoa tira partido de sentidos que até 
então não faziam parte de seu domínio cognitivo.  Na falta da visão,  a formação de 
imagens e os conceitos de pessoas deficientes visuais se dão pelas experiências de tipo 
tátil,  auditiva e olfativa,  inter-relacionadas com a linguagem das pessoas com quem 
interagiam. A imagem corporal é um conceito abstrato que todo ser humano possui, 
porém,  nem  sempre  é  reconhecido.  É  definida  como  sendo  o  que  nós  sentimos  e 
pensamos sobre o nosso corpo e a nossa aparência corporal. A construção da imagem 
corporal ocorre pelo contato com o mundo externo. Na pessoa com deficiência visual a 
percepção de si e do mundo a sua volta é alterada, devido às informações que recebem 
serem  reduzidas  e  suas  representatividades,  pobres.  Assim,  tais  informações,  feitas 
através  da  exploração  do  ambiente  pelas  mãos  e  outros  sentidos,  têm  sua 
representatividade,  às  vezes,  distorcida.  Este  trabalho  tem  como  objetivo  avaliar  a 
percepção  da  imagem corporal  e  satisfação/insatisfação  corporal  de  indivíduos  com 
cegueira congênita através da aplicação de uma Escala de Silhuetas Bidimensional. Os 
resultados evidenciaram que os participantes não conseguiram ordenar corretamente as 
figuras  da  escala,  nem reconhecer  uma figura  representativa  do  seu  corpo  real  nos 
modelos da escala.  Em virtude desse fato,  não foi possível aplicar a escala como o 
objetivo de avaliar a insatisfação corporal. Por outro lado, encontramos que a percepção 
da imagem corporal no grupo de adultos é mais precisa em comparação com o grupo de 
crianças. Pode-se então concluir que é de suma importância que a criança cega ou com 
baixa  visão  seja  amplamente  estimulada  para  que  possa  alcançar  níveis  de 
desenvolvimento semelhantes aos seus pares não deficientes.
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