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O guardador de rebanhos 
 

Creio no mundo como num malmequer, 
Porque o vejo. Mas não penso nele 

Porque pensar é não compreender... 
O Mundo não se fez para pensarmos nele 

(Pensar é estar doente dos olhos) 
Mas para olharmos para ele e estarmos de acordo... 

 

Eu não tenho filosofia: tenho sentidos... 
Se falo na Natureza não é porque saiba o que ela é, 

Mas porque a amo, e amo-a por isso, 
Porque quem ama nunca sabe o que ama 

Nem sabe por que ama, nem o que é amar... 
 

Amar é a eterna inocência, 
E a única inocência, é sentir, não pensar... 

(Fernando Pessoa, s/d.) 



RESUMO 
 

Esta pesquisa eleva a tratativa de crianças com baixa visão imersas em contexto 

lúdico da brinquedoteca, envolvidas pela prática do brincar. Dado este acadêmico 

terreno embrionário, nossa investigação visa alcançar o objetivo geral de perscrutar 

o perceber da criança com baixa visão em uma brinquedoteca; para além, busca 

registrar e refletir a respeito das vias perceptuais que ela utiliza nesse ambiente 

recreativo e nas possibilidades lúdicas ofertadas a ela à luz da percepção quando 

está em contato com este espaço. A fundamentação teórica contempla o universo 

da deficiência visual, especialmente da baixa visão, com destaques para Masini 

(2007), Dall´Acqua (2002), Natalie Barraga (1977,1980,1985), Gasparetto e Nobre 

(2007), Amiralian (2004) e Ormelezi (2010); o debate acerca do perceber de 

Merleau- Ponty (2004, 2011, 2015), com as contribuições de Masini (2003, 2007, 

2012), Caminha (2013), Matthews (2011) e Coelho Jr e Carmo (1991);e a ludicidade, 

avultando a brinquedoteca como espaço propício para este dimensionamento da 

criança estudada, tendo referências em Kishimoto (1994,2008), Rau (2011), 

Brougère (2004,2015), Wajskop (2007) e Gimenes e Teixeira (2011) nesta 

discussão. De caráter qualitativo, esta pesquisa buscou, na Brinquedoteca da 

Associação Brasileira de Assistência à Pessoa com Deficiência Visual, (Laramara), 

em São Paulo, elementos compositores para o encontro dos objetivos propostos, 

trazendo concretude a esta investigação composta pela observação, registro e 

posterior análise de oito crianças com baixa visão, com faixa etária média de quatro 

anos de idade, todas com percepção e acuidade de cores. Os dados levantados 

revelaram que a prática do brincar na brinquedoteca é fundamental para o 

desenvolvimento de crianças com baixa visão, já que exploram suas vias 

perceptuais de que dispõem na tentativa de desvelar o derredor, com seu corpo, 

próprio neste contato com o mundo. Ainda, a validação de alternativas lúdicas 

oferecidas a este público iluminado pela percepção quando está em contato com 

este espaço significaram a projeção de caminhos mais elaborados e, portanto, 

indiretos, para sua interação com o entorno. 

 

Palavras-chave: Baixa visão, percepção, corpo, ludicidade, brinquedoteca.  



 
ABSTRACT 

 

The following research highlights the attempt of low-sight children’s immersed in a 

toy-library ludic context, involved by playing practices. Established that embryonic 

academic ground our investigation aims to reach the general objective of peering the 

perception of low-sight children in a toy-library; additionally, it reaches to register and 

to reflect concerning both the perceptual vias they use in this recreative environment 

and the ludic possibilities offered to them in the light of the perception when they are 

in contact with this location. The theoretical foundation supports the visual 

impairment universe, especially about low sight, highlighting Masini (2007), 

Dall´Acqua (2002), Natalie Barraga (1977,1980,1985), Gasparetto and Nobre (2007), 

Amiralian (2004) and Ormelezi (2010); the debate about Merleau- Ponty’s (2004, 

2011, 2015) perception, together with the contributions of Masini (2003, 2007, 2012), 

Caminha (2013), Matthews (2011) and Coelho Jr and Carmo (1991); and the 

playfulness enlarging the toy-library as a propitious space for this dimensioning of the 

studied children, having as references Kishimoto (1994,2008), Rau (2011), Brougère 

(2004,2015), Wajskop (2007) and Gimenes and Teixeira (2011) in this discussion. Of 

a qualitative type, this study searched, at the Toy-library from “Brazilian Association 

for Assistance to Visual Impaired People” (Laramara), composing features to reach 

the proposed objectives, bringing concreteness to this investigation composed by 

observation, recording and later analysis of eight low-vision children, in the age group 

of around four years old, all of them with color perception and acuity. The surveyed 

data have revealed that the practice of playing at the toy-library is essential for the 

development of children with low vision, once are explored their perceptual feelings, 

which they dispose in the attempt to exhibit what is around them, with their own 

bodies in contact with this universe. Yet, the validation of ludic alternatives offered to 

this public enlightened by the perception when in contact with this environment has 

meant the projection of more well drafted ways and, therefore, indirect, for their 

interaction with the surrounding environment. 

 

Key-words: Low vision, perception, body, playfulness, toy-library. 

 
 
 



RÉSUMÉ 

 

Cette rechercher élève la tentative de enfants avec baisse vision plongée an 

contexte ludique de la salle de jeux enfantine, concernée pour la pratique de jouer. 

Em vue du académique bouillon de culture embryonnaire, nos recherces viser 

atteindre l'objectif general de scruter la perception de les enfants avec baisse vision 

en une salle de jeux enfantine; outre les pertes, poursuite enregistrer et réfléchir 

concernant les voies perceptuelles que elle utilisé dans ce environnement recréatif et 

les possibilités ludiques livrée à elle a le lueur de le  connaissance parce que est en 

contact avec cet place. Le fondement théorique contemple l’universe de le déficience 

visuelle, particulèrement le baisse vision, notamment dans Masini (2007), Dall´Acqua 

(2002), Natalie Barraga (1977,1980,1985), Gasparetto et Nobre (2007), Amiralian 

(2004) et Ormelezi (2010); le débat au respect dês comprendrement de Merleau- 

Ponty (2004, 2011, 2015), avec le contributions de Masini (2003, 2007, 2012), 

Caminha (2013), Matthews (2011) et Coelho Jr et Carmo (1991); et le enjouement en 

déborder la salle de jeux enfantine comme espace propice pour cet 

dimensionnement de le enfant estudié, en avoir reférences en Kishimoto 

(1994,2008), Rau (2011), Brougère (2004,2015), Wajskop (2007) et Gimenes et 

Teixeira (2011) cette question. De nature qualitatif, cet analyse chercher, en la salle 

de jeux enfantine de l’Associacion Brésilien de Assistance a le Personne avec 

Deficience Visuelle, (Laramara), en São Paulo, eléments qui composent pour le 

portée de les objectifs proposéen en apporter caractere concrete pour cette 

rechercher composé pour le observation, enregistre et subséquent analyse de huit 

enfants avec baisse vision, en tranche d’âge moyenne de quatre anées, toutes avec 

perception et acuité de les coleurs.  Les données relevées révélé que le pratique de 

jouer dans la salle de jeux enfantine est essentiel pour le developpement de enfants 

avec baisse vision, puisque exploré  les voies perceptuelles que elles dispose en le 

tentative de souhaiter le autour, avec son corps propre dans ce contact avec le 

monde. Encore, le validation de alternatives ludiques offerts pour cet assistance 

eclairé par le perception lorsque est en contact avec cet espace a signifié le 

projection de chemins plus elaborés et, donc, secondaires, pour sa interaction avec 

le environnement. 

 

Mots-clés: Baisse vision, perception, corps, enjouement, salle de jeux enfantine.  
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Construímos a percepção com o percebido. E, como 
o próprio percebido só é evidentemente acessível 
através da percepção, não compreendemos 
finalmente nem um nem outro. Estamos presos ao 
mundo e não chegamos a nos destacar dele para 
passar à consciência do mundo. Se nós o 
fizéssemos, veríamos que a qualidade nunca é 
experimentada imediatamente e que toda consciência 
é consciência de algo. 

Merleau-Ponty (2011, p.26) 
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Introdução  

 

A criação de uma situação imaginária não é algo 
fortuito na vida da criança; pelo contrário, é a primeira 
manifestação de emancipação da criança em relação 
às restrições situacionais.  

Vygotsky, 1983, p.29 
 
Quando digo que todo visível é invisível [...] que ver é 
sempre ver mais do que se vê – é preciso não 
compreender isso no sentido da contradição – [...] É 
preciso compreender que é a visibilidade mesma que 
comporta uma não visibilidade. 

Merleau-Ponty (2004, p.19) 

 

 

Apreender as particularidades perceptuais do sujeito na existência humana 

exige olhares imersos em singularidades que o compõe, em uma trama de 

horizontes a serem iluminados, experienciados em solo fértil de sentidos.  

Amalgamando caminhos para este substancial direcionamento no enigmático 

território da deficiência visual envolto pela ludicidade, esta pesquisa inclina objetivos 

iniciais em perscrutar o perceber da criança com baixa visão em uma brinquedoteca, 

de modo a registrar, na sequência, as vias perceptuais que ela utiliza nesse 

ambiente recreativo e refletir sobre elas. Ainda, alicerça intencionalidades objetivas 

nas possibilidades lúdicas ofertadas à luz da percepção quando está em contato 

com este espaço.   

Dispondo-nos a este dimensionamento, tangenciar profundidades acerca 

desta discussão nos impulsiona prioritariamente atenções acerca do lugar da baixa 

visão, ainda hoje embaraçoso na sociedade. Permeado por representações sociais 

da cegueira historicamente evocada pelo vínculo à escuridão, dependência, 

incapacidade e tristeza, o termo baixa visão carece de esclarecimentos, haja vista 

ser confundido com a perda total da visão.  

Para Ormelezi, Corsi e Gasparetto (2007) esta indefinição quanto à baixa 

visão nutre generalizações no senso comum acerca deste público, de modo a 

colocá-lo à margem de um perfil de plena desqualificação humana e quiçá 

identitária, corroborando para contradições que assumem proporções impactantes 

para si nas mais diversas áreas da sociedade. 
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Continuamente, assumindo o compromisso de maiores esclarecimentos 

acerca da criança com baixa visão ao brincar, dedicamos cuidados pontuais para o 

perceber desses sujeitos que não dispõem de regularidade visual, sustentando de 

imediato nossas reflexões em amplo terreno fenomenológico de Maurice Merleau-

Ponty para então imergirmos em fundamentos lúdicos do brincar e da 

brinquedoteca. 

Segundo Merleau-Ponty (2015), a experiência perceptiva, tomada como 

corporal, advém da intrínseca relação do corpo com o mundo, com o entorno, 

sobrepujando a relação convencionalmente orgânica que deriva dos órgãos dos 

sentidos. O corpo é acolhido numa complexa totalidade que emana significados, em 

seu arcabouço de proximidade com o derredor, como uma fonte de sentidos. 

 

[...] a experiência da percepção, do corpo, nos põe em presença do 
momento em que se constituem para nós as coisas, as verdades, os bens; 
que a percepção nos dá um logos em estado nascente, que ela nos ensina, 
fora de todo dogmatismo, as verdadeiras condições da própria objetividade; 
que ela nos recorda as tarefas do conhecimento e da ação. Não se trata de 
reduzir o saber humano ao sentir, mas, de assistir ao nascimento desse 
saber, de torná-lo tão sensível quanto o sensível, de reconquistar a 
consciência da racionalidade, que se perde acreditando que ela vai por si, 
que se reencontra, ao contrário, fazendo-a aparecer sobre um fundo da 
natureza humana (MERLEAU-PONTY, 2015, p.63). 

 

O corpo se faz sempre presente e imerso no tempo e no espaço. O perceber 

capta um novo sentido de mundo, dinamizando modalidades de relacionamento com 

ele, na intenção de desvelar o que nos circunda entre vivências inesgotáveis de 

contato com tamanho manancial de conhecimento. Portanto, a percepção seria uma 

via para o mundo, não pela via científica de fato, mas pela via corpórea. No corpo, a 

experiência e o sentir entrelaçam-se devido ao fato de ele ser o sujeito da 

percepção. Referendando a esteira merleaupontyana de discussões, é a trama 

perceptual do sujeito no mundo com seu corpo próprio, vivido e não reduzido ao 

encarnado.  

Assentados neste fértil campo perceptual e certos da amplitude das vias 

sensoriais alternativas de que as crianças participantes deste estudo detêm na plena 

interação com o derredor, fomos ao encontro da ludicidade para iluminar a extensão 

do brincar no que tange à percepção desses sujeitos quando está em contato, 

disponível com seu corpo totalizante, com elementos lúdicos no ambiente da 

brinquedoteca.  
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Se a brincadeira permite a elaboração de inovadoras possibilidades de 

interação no meio, elevando a viabilidade de formas inéditas de arranjos dos 

elementos de dado contexto, o brincar do perfil estudado comporta inerentemente 

afeto, motricidade, linguagem, percepção, representação, simbolismo e demais 

funções cognitivas. A promoção, portanto, de condições para uma construção da 

identidade do sujeito em plena atividade, provoca seu contato com este contexto 

lúdico de modo reflexivo a sua própria existencialidade naquele entorno, permeado 

de intencionalidades provocativas ao brincar com seu corpo impresso em sentidos e 

descobertas.  

A brinquedoteca é um ambiente favorável para a amplificação da ludicidade 

no tocante ao desenvolvimento perceptual das crianças participantes desta 

pesquisa. É um espaço destinado ao brincar livre, desprendido das amarras 

convencionais, que propaga a dinâmica lúdica em sua plenitude com vistas ao pleno 

desenvolvimento das potencialidades do sujeito ali imerso. 

Entre objetivos propostos por este contexto, alguns ganham destaque: 

 

Proporcionar um espaço onde a criança possa brincar sem cobranças, com 
leveza; estimular o desenvolvimento de uma vida interior rica e a 
capacidade de atenção e concentração, quando necessárias; desenvolver a 
inteligência, a criatividade e a sociabilidade; incentivar a valorização do 
brinquedo como atividade de desenvolvimento intelectual, emocional e 
social; enriquecer os processos interacionais entre crianças e demais 
sujeitos atuantes; e, obviamente, proporcionar a manutenção da saúde 
mental, a aprendizagem, pela construção de novos conhecimentos, e o 
desenvolvimento de habilidades, de forma natural e gradativa (GIMENEZ e 
TEIXEIRA, 2011, p.160).  

 

Nesse território, com relação às crianças com baixa visão participantes no 

ambiente envolvido com o brincar, Bomtempo e Oliveira (2009) afirmam que a 

brincadeira delimitada em um espaço como a brinquedoteca considerado como local 

lúdico, composto por brinquedos como bonecas, móveis, carrinhos, além de caixas 

de sapato, pedaços de pano, sucatas etc., podem contribuir para provocar 

brincadeiras condutoras da criatividade para fins de situações simbólicas. Ademais, 

acrescentam direcionamentos quanto à ampliação do campo de consciência desta 

criança em relação a si e às pessoas com as quais convive em seu meio social e 

cultural, já que, ao brincar no ambiente em voga, entram em contato com texturas 

em experiências táteis, vivenciando ainda o olfato e a audição quando convidadas 
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às mais diversas modalidades de brincadeiras, até mesmo aquelas possivelmente 

favorecedoras de expressão de desejos, medos e aspirações. 

Galgando por tantas trilhas fomentadas neste enredo da ludicidade com vistas 

a perscrutar o perceber de crianças com baixa visão ao brincar, fomos induzidos 

frente às reflexões planeadas a olhares sensíveis quanto à teoria da compensação 

de Vygotsky (2011), haja vista elucidar, quanto ao desenvolvimento pleno do sujeito 

com algum comprometimento, a busca por caminhos indiretos e, portanto, mais 

elaborados, complexos, quando os diretos, convencionalmente traçados, não se 

fazem suficientes para tal formação totalizante. Igualmente, proposições acerca do 

brincar e a validação desta atividade atrelada à fruição da liberdade de criação do 

sujeito, assumindo para tanto uma postura criativa à luz da descoberta do seu eu 

(self) foram ascendidas, reverberando proximidades com as discussões perceptuais 

merleaupontyanas fundadas no corpo da criança com baixa visão quando imbuída 

na prática do brincar, no cenário lúdico da brinquedoteca. 

Remetendo-nos a sincronizar harmonicamente todos os elementos 

perscrutados para além destes até aqui aludidos, delineamos inicialmente uma 

contextualização da instituição optada para a composição da postura metodológica 

desta pesquisa. Desse modo, dedicamos o primeiro capítulo para a ilustração da 

Laramara - Associação Brasileira de Assistência à Pessoa com Deficiência Visual, 

que comporta a Brinquedoteca Laramara, ambiente que responde às especificidades 

de campo das nossas investigações.  

Continuamente, conceituações referentes à deficiência visual, especialmente 

a baixa visão, segundo autoridades da área acadêmica e científica e os possíveis 

reflexos na identidade social do sujeito com tal comprometimento compuseram o 

segundo capítulo desta pesquisa. Atentos aos aspectos desta dimensão, 

pesquisadores referendaram, entre outros elementos, aqueles provenientes do 

percurso histórico desta deficiência, enriquecendo assim seu entendimento. Masini 

(2007), Dall´Acqua (2002), Natalie Barraga (1977,1980,1985), Gasparetto e Nobre 

(2007), Amiralian (2004) e Ormelezi (2010) são alguns destaques dentre os demais 

que fundamentaram as discussões. 

 Embasada na fenomenologia da percepção de Merleau-Ponty (2004, 2011, 

2015), esta pesquisa focalizou o sujeito em contato com seu derredor pelo seu 

próprio corpo - sujeito no mundo com o corpo no mundo. No que concerne a esta 

postura quanto ao público com baixa visão, buscou-se sustentação em Masini (2003, 
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2007, 2012), Caminha (2013), Matthews (2011) e Coelho Jr e Carmo (1991), entre 

outros, compondo o terceiro capítulo. 

Para fins de dimensionamento do universo da ludicidade, traçando de início o 

caminhar crescente da atividade do brincar e da brinquedoteca, esta pesquisa 

direcionou seu percurso para o entendimento das concepções de brincadeira, 

brinquedo e jogo, termos equivocadamente apanhados como unificados no decorrer 

da formação da humanidade. Em contexto tomado pela espontaneidade, a criança 

faz-se apta a criar proximidades entre a fantasia e a realidade, experienciando 

atitudes, comportamentos e situações que, possivelmente, se fossem concretizadas 

para o mundo real, seriam e/ou estariam inadequadas. Dada a sua natureza, a 

brinquedoteca ampliou esta abordagem ao assumir, neste caminhar teórico, um 

perfil de ambiente lúdico convidativo ao faz de conta infantil, que permite, para além 

do brincar livre, as mais variadas manifestações de aprendizagens formais e 

informais, todas desprovidas do rigor curricular vigente no processo tradicional de 

ensino-aprendizagem. Dessa forma, Kishimoto (1994,2008), Rau (2011), Brougère 

(2004,2015), Wajskop (2007) e Gimenes e Teixeira (2011) nortearam discussões 

sobre o brincar no enredo da ludicidade e da brinquedoteca, compondo, desse 

modo, o quarto capítulo. 

Cabe mencionar que a promoção de uma abordagem reflexiva sobre a 

criança com baixa visão em uma brinquedoteca e suas potencialidades perceptuais 

neste envolto lúdico é de suma relevância para a esfera acadêmica, haja vista a 

inexistência de produções deste porte que destinem olhares atentos para a análise 

desta temática. Em levantamento realizado em fevereiro de 2017 e mais 

recentemente, em janeiro do presente ano no Banco de Teses e Dissertações da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), vinculada 

ao Ministério da Educação (MEC), constatou-se um inexpressivo número de estudos 

acerca do brincar e da deficiência. Ainda, foi notável a ausência de registros, de 

qualquer natureza metodológica, de pesquisas pautadas na tangente da percepção 

de crianças com baixa visão imersas no brincar em um ambiente propício para tal 

como uma brinquedoteca, o que denota certa despreocupação com a validade da 

atividade do brincar para este público e os possíveis reflexos perceptuais 

emergentes ou não.  

Muitos foram os questionamentos que circundaram e deram vida a esta 

investigação; no entanto, alguns ganharam destaque como os que se seguem: de 
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que modo a criança com baixa visão percebe um brinquedo, brincadeira ou jogo? O 

que significa brincar para essa criança? Como ela compreende esse universo 

lúdico? A brinquedoteca, qual a validade deste ambiente para ela – como essa 

criança percebe este local? O brincar é benéfico para ela, para o desenrolar da sua 

percepção? E a brinquedoteca, tem alguma relevância?  

Deste modo, indagamos-nos: qual o significado de uma brinquedoteca para o 

perceber da criança com baixa visão? Em busca de esclarecimentos a essa 

inquietação, optou-se pela metodologia de natureza qualitativa, tendo como 

instrumento de coleta de dados a observação de crianças com baixa visão em uma 

brinquedoteca e posterior análise dos registros. Os sujeitos participantes foram oito 

crianças com baixa visão em plena atividade na brinquedoteca Laramara. Todas 

foram previamente selecionadas conforme o grau de percepção e acuidade de cores 

e tão logo, a posterior disponibilidade para tal. Sendo assim, a busca por reflexões a 

respeito da atuação deste público neste espaço esteve em voga em todo o decorrer 

das observações, de forma a refletir sobre o amplo significado lúdico da 

brinquedoteca e tão logo, do brincar para tais sujeitos considerando a viabilidade de 

potencializar o perceber de cada criança. Posto isto, atinamos para o alcance do 

objetivo geral de perscrutar o perceber da criança com baixa visão no contexto 

lúdico da brinquedoteca. Ademais, de modo específico, respaldamo-nos em refletir 

sobre e analisar as vias perceptuais que crianças com baixa visão fazem uso 

quando imersas na ludicidade e ainda, refletir sobre e analisar, à luz da percepção, 

as possibilidades lúdicas ofertadas na brinquedoteca. 

Esta pesquisa qualitativa de perfil etnográfico aclarou a hipótese qualitativo-

fenomenológica, conforme apontamentos de Lüdke e André (1986), haja vista 

ilustrar a busca, por parte do pesquisador, de meios para o entendimento manifesto 

dos comportamentos dos sujeitos participantes, associado ao olhar objetivo do 

fenômeno expresso na situação observada. Fizemos-nos valer, então, do registro do 

observado iniciado pela descrição e posterior análise de cada sujeito, como 

alternativa destes meios para nos debruçarmos com a devida profundidade em solos 

férteis de discussões pautadas nas proposições teóricas referendadas.  

É imprescindível a relevância do corpo enquanto fonte perceptual de sentidos 

para crianças com baixa visão brincando, quando imersas em ambiente lúdico da 

brinquedoteca, absolutamente inquestionável se considerarmos a realização 

daqueles envolvidos nos momentos recreativos observados, diretamente refletidos 
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positivamente na construção de si. Corpo que deve ser tomado para além do 

encarnado e, portanto, corpo vivido, experienciado inclusive na relação com o outro, 

significando um horizonte de vivências e aprendizados.  

Cabe destacar, entre os apontamentos conclusivos, o quanto foi notável que 

este mesmo corpo, fundido em intencionalidades haja vista o existencialismo 

exalado nas peculiaridades de cada sujeito fez-se manancial de caminhos indiretos 

à luz da teoria vygotskyana de compensação, ao superar a insatisfação com o 

delinear de caminhos diretos, dada as condições limitadoras da criança ao brincar. 

Ainda, vale sublinhar que ficou elucidada nesta intrínseca relação da experiência 

perceptiva (que é corporal) com a ludicidade a criatividade, nutrida à luz da 

construção do self winnicottiano, nas atividades observadas com brinquedos e 

demais elementos disponíveis no ambiente estudado. 

Por fim, na certeza de que, frente às considerações aqui apresentadas, a 

temática desta pesquisa faz-se permeada por novos questionamentos em futuros 

solos a serem germinados, se considerarmos a inexistência de olhares atentos a 

debates dessa magnitude como os salientados nesta pesquisa.  
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Capítulo 1- A Laramara: Associação Brasileira de Assistência à Pessoa com 

Deficiência Visual         

Por que foi que cegamos? Não sei, talvez um dia se chegue 
a conhecer a razão. Penso que não cegamos, penso que 
estamos cegos. Cegos que veem. Cegos que, vendo, não 
veem. 

Saramago (1995, p.213). 

 

 

A Laramara, Associação Brasileira de Assistência à Pessoa com Deficiência 

Visual, foi fundada em setembro de 1991 por um grupo de profissionais da área da 

deficiência visual e pelo casal Victor e Mara Siaulys, pais de uma jovem cega, Lara 

Siaulys, conscientes da falta de serviços especializados para esta população. 

Caracteriza-se como uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, cuja 

filosofia é sustentada pela crença no potencial humano e no direito às oportunidades 

para seu desenvolvimento integral (SIAULYS, 2009). 

Faz-se notável essa filosofia traçada pela Associação já no logotipo 

institucional, presente internamente nas dependências do espaço pesquisado 

(inclusive na entrada), representado por um olho, o que direciona a percepção de 

que a primordial preocupação com o sujeito com deficiência visual em sua totalidade 

é o foco centralizador das práticas ali exercidas. Continuamente, supera o 

imediatismo da imagem organizacional atrelada apenas ao órgão atendido e suas 

funções, sendo os serviços prestados prontamente enunciados logo abaixo, dada a 

prioridade remetida diretamente para e pelo sujeito com deficiência, transparecida 

nas Figuras 01 (logotipo institucional), Figura 02 (fachada da Instituição, entrada 

principal) e Figura 03 (fachada da Instituição, entrada secundária). 

 

            Figura 01 – Logotipo da Laramara.   
 

 

            Fonte: site da Associação.  
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Figura 02 – Fachada da Associação, entrada principal.  

 

           Fonte: registro da autora. 
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Figura 03 - Fachada da Associação, entrada secundária. 

 

Fonte: registro da autora. 

 

Desse modo, tamanha postura valida a compreensão de que essa pessoa 

com deficiência visual é tomada não apenas como a que apresenta restrições e 

necessidades em virtude do seu comprometimento e que, portanto, busca um 

atendimento pontual de acompanhamento das suas dificuldades. Para além, esse 

indivíduo configura-se na Laramara sob olhares atentos de uma grande equipe 

multidisciplinar que o contempla como um todo complexo, visando enaltecer suas 

potencialidades, rever as dificuldades e, assim, refletir sobre direcionamentos 

capazes de colaborar com o seu desenvolvimento pleno, aguçando a construção de 
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sentidos, despertando novas percepções do próprio corpo, enfim, desvelando 

saberes da sua imersão no mundo.  

Ocupando três edifícios numa área com cerca de 10.000 metros quadrados, 

dos quais dois dedicados às atividades diretas do serviço, a Laramara fica localizada 

na Rua Conselheiro Brotero, 338, no bairro da Barra Funda, na capital de São Paulo. 

A concepção arquitetônica foi baseada nas necessidades específicas das pessoas 

com cegueira e baixa visão e tem servido de referência para profissionais que 

buscam ideias para adaptações de prédios e espaços públicos.  

Os espaços e corredores são sinalizados com pisos podotáteis e têm portas, 

cantos, armários e materiais identificados em braile e em tipos ampliados, além de 

objetos representacionais já na entrada do prédio principal (Figura 04) e local de 

atendimento/ espera inicial (Figura 05), com um painel construído com materiais 

lúdicos acessíveis ao público alvo (Figura 06). Ainda neste mesmo ambiente, dispõe 

da chamada “Trilha Sensorial” (Figura 07,08 e 09, respectivamente), para uso pleno 

daqueles atendidos na Associação, como alternativa de atividades recreativas. 

 

Figura 04 – Entrada do prédio principal. 
 

              
Fonte: registro da autora. 
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Figura 05 – Atendimento/espera inicial da entrada principal. 
 

 

 

Fonte: registro da autora. 
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Figura 06 – Painel lúdico do Atendimento/espera inicial da entrada principal. 
 
 

 

           Fonte: registro da autora. 
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Figura 07 – Trilha Sensorial compondo o espaço de Atendimento/espera inicial da     
entrada principal. 

 

 

 Fonte: registro da autora. 
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Figura 08 – Trilha Sensorial compondo o espaço de Atendimento/espera        
inicial da entrada principal. 
 

 

     Fonte: registro da autora. 
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Figura 09 – Trilha Sensorial compondo o espaço de Atendimento/espera inicial da 
entrada principal. 
 

 

Fonte: registro da autora. 

 
Esses edifícios ainda contam com áreas de uso comum, como o Centro de 

Integração e Convivência da Família, o Centro de Recursos Específicos 

(equipamentos e recursos de tecnologia assistiva), a casinha de Atividades de Vida 

Autônoma, um ateliê de artes plásticas, um auditório, uma brinquedoteca (Figura 

10), uma piscina no Laraparque, contendo também brinquedos de pleno 

desenvolvimento motor como escorrega e túnel (Figuras 11 e 12), e cerca de 35 

salas de atendimento direto aos usuários, entre outros (LARAMARA, 2017).   
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        Figura 10 – Brinquedoteca Laramara (ângulo central). 
 

 

 
Fonte: registro da autora. 
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    Figura 11 – Acesso ao Laraparque e piscina. 

 

 

   Fonte: registro da autora. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

 

    Figura 12 – Laraparque e piscina. 
 

 

.   Fonte: registro da autora. 

 

Há quase 27 anos, a Associação presta serviços de caráter socioassistencial 

por meio de atendimento de proteção social especial para pessoas com deficiência 

(incluindo idosos) e suas famílias, além do assessoramento e Defesa e Garantia de 

Direitos. 

Para a qualidade do que se propõe a ofertar, a Laramara estabelece ao 

público interessado condições e formas de acesso aos serviços, projetos e demais 

ações lá desenvolvidas. Desse modo, delineia um protocolo a ser seguido, assim 

definido para conhecimento da referida demanda: 
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A Laramara atende prioritariamente à demanda encaminhada pela 
Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, pelo INSS, hospitais, 
centros de saúde, Centros de Referência de Assistência Social – CRAS, 
Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, 
médicos e diversos especialistas das áreas da saúde e educação, além de 
uma busca espontânea da própria pessoa com deficiência e família ao 
tomarem conhecimento da instituição por pessoas amigas e pelos diversos 
veículos de comunicação de massa. O acesso é feito via telefone, e-mail ou 
pessoalmente para o agendamento, quando são informados os documentos 
a serem apresentados no início do processo de triagem. Esta é iniciada na 
entrevista do Serviço Social que realiza o acolhimento, a escuta, bem 
como orientações e encaminhamentos, conforme as necessidades dos 
usuários. Em seguida, passam para o Serviço de Atenção Oftalmológica 
Especializada e Ortóptica para que tenham seus laudos médicos segundo 
a CID 10/93 (Classificação Internacional de Doenças) – obrigatória na 
obtenção dos benefícios socioassistenciais (Benefício de Prestação 
Continuada, Bilhete Único Especial, Lei de Cotas e outros). O diagnóstico 
especializado já garante para estas famílias e usuários um “alívio”, pois se 
sentem amparados e respeitados no seu direito de receber informações e 
esclarecimentos acerca daquela deficiência e do prognóstico da mesma. 
Esta caracterização do público-alvo, conforme seu diagnóstico é necessária, 
também, para os encaminhamentos de outras necessidades específicas, 
como por exemplo, a prescrição de recursos ópticos e tecnológicos sem os 
quais as atividades de vida diária destes usuários e sua inclusão na vida 
comunitária ficam comprometidas, reforçando o alto grau de vulnerabilidade 
social. Na sequência, passam pelas Avaliações da Funcionalidade da 
Visão e de Orientação e Mobilidade. Estas avaliações detectam a 
necessidade de outros recursos como a máquina Braille (recurso importante 
no processo de escrita e leitura das pessoas cegas), prescrição da bengala 
longa (fundamental na obtenção de autonomia e independência) e 
encaminhamentos para terapias diversas a outros serviços da comunidade. 
Além disto, verificam as condições funcionais dos ambientes frequentados 
por estas pessoas e encaminham relatórios individualizados, orientando as 
adaptações necessárias, baseadas nas normas da ABNT (Associação 
Brasileira de Normas Técnicas).  Faz parte também desta entrada do 
usuário na instituição o atendimento no Serviço de Psicologia, como 
complementação ao apoio iniciado no Serviço Social. Finalizado este 
processo, os usuários podem ser integrados aos Programas e Projetos da 
instituição ou referenciados a serviços na comunidade com os devidos 
relatórios especializados para orientação. Verificamos, portanto, que a 
Vigilância Socioassistencial, no caso da deficiência, necessita de todos 
estes apoios para que a Proteção Social Especial possa ser assegurada. 
(LARAMARA, 2017, p.28). 

 
Nessa sequência de cumprimento das condições e posterior 

encaminhamento, o Centro de Atenção à Pessoa com Deficiência Visual da 

Laramara ganha significativo destaque, já que é desenvolvido um trabalho em 

parceria com a família, escola, empresas e comunidade em geral, para promoção do 

processo de desenvolvimento da pessoa com deficiência visual, em uma perspectiva 

sociocultural, assistencial, educativa, psicossocial e ecológica. Dessa forma, o 

Centro está dividido em dois setores: o Programa de Atendimento Especializado à 

Criança e ao Adolescente (CTO), que compreende o público de zero a 20 anos e 11 
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meses, e o Programa de Atendimento Especializado ao Jovem e ao Adulto 

(PROCEJA), que contemplam jovens a partir de 15 anos (SIAULYS, 2009). 

Totalizando mais de 10.000 atendimentos a famílias advindas de todo o país 

e exterior, além de comportar funcionários com e sem a deficiência visual, a 

Associação delineia, numa visão institucional, ser um centro de referência e 

excelência no desenvolvimento e na pesquisa na área da deficiência visual para 

oferecer serviços que atendam à pessoa com deficiência visual, de acordo com as 

mudanças sociohistóricas. Sua missão faz-se circundada em apoiar o 

desenvolvimento humano e a inclusão social efetiva da pessoa com deficiência 

visual atuando em parceria com a família, escola, empresa e comunidade em geral 

(LARAMARA, 2017). 

Traçando um perfil histórico, registros institucionais delineiam que a Laramara 

foi fundada, inicialmente, no bairro da Pompeia, em São Paulo, em uma casa de 

250m2, onde Victor Siaulys havia morado quando criança. Com as experiências e os 

conhecimentos adquiridos com a educação da filha caçula Lara, que ficou cega 

devido à retinopatia da prematuridade, Mara e Victor reuniram um grupo de 

profissionais atuantes na área e fundaram a instituição, a fim de dar oportunidade de 

educação e inclusão a crianças com deficiência visual e compartilhar experiências 

com as famílias (LARAMARA, 2017). 

Sentindo na pele a necessidade de encontrar soluções para a educação de 

Lara, Mara, que é professora de Geografia, iniciou uma busca incessante e 

persistente de informações sobre a cegueira, de modo a ajudar sua filha a se 

desenvolver como qualquer criança. Para conhecer mais sobre deficiência visual, 

Mara cursou Pedagogia e, quando Lara tinha sete anos, em 1985, Mara cursou 

Habilitação em Deficiência Visual na Faculdade de Educação da Universidade de 

São Paulo (USP). 

Conviver com Lara e outras crianças com deficiência visual fez com que Mara 

percebesse que elas precisavam de brincadeiras e interação com a sociedade. 

Atuando na Santa Casa de Misericórdia, em São Paulo, durante oito anos, envolveu-

se mais na área. Lá, reforçou a ideia de que brinquedos e brincadeiras fazem a 

diferença na vida dessas crianças. Conheceu de perto a difícil situação enfrentada 

pelas famílias: inexistência ou precariedade de serviços especializados, ausência de 

intervenção precoce, falta de apoio e suporte às famílias, às creches e à inclusão 

dessas crianças no sistema escolar e comunitário (LARAMARA, 2017). 
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Seu marido Victor acompanhava de perto o trabalho voluntário de Mara na 

Santa Casa e se colocava à disposição para minimizar as limitações deste trabalho, 

acabando por tornar-se, aos poucos, um administrador das dificuldades e produtor 

das soluções. Foi assim que a Laramara surgiu, quando Lara já tinha treze anos. 

A ideia era criar uma instituição diferente, moderna, aberta, flexível, cujo foco 

de atenção não fosse apenas o atendimento individual da criança - como 

usualmente se fazia - mas sua educação e inclusão social, em um trabalho com total 

participação da família e da comunidade (HADDAD, SIAULYS e SAMPAIO, 2011). 

A Laramara começou atendendo crianças de 0 a 7 anos, mas, na medida em 

que elas cresciam, sentiu a necessidade de continuar este acompanhamento por 

mais alguns anos, o que demandou a ampliação de suas atividades e programas 

para outras faixas etárias. 

Em 1996 e 1997, para dar uma resposta às novas demandas sociais, ampliou 

seu projeto educacional desenvolvendo programas e atividades com foco no mundo 

do trabalho e em arte e cultura para jovens e adultos com deficiência visual. 

Nasciam os Programas de Preparação para o Trabalho (PPT) e de Expressão 

Artística (PEA), atualmente reunidos no Programa de Jovens e Adultos (SIAULYS, 

2009). 

A Associação trouxe para o Brasil a fabricação da máquina Braille e da 

bengala, indispensáveis para a educação e a independência da pessoa cega. Em 

parceria com empresas privadas e públicas, distribuiu um grande número desses 

equipamentos para todo o Brasil. Importa e disponibiliza para as pessoas com 

deficiência visual mais de duzentos produtos de tecnologia assistiva que melhoram a 

qualidade de vida dessas pessoas (SIAULYS, 2009). 

Suas experiências e aquisições têm sido divulgadas para todo o Brasil por 

meio de 30 recursos instrucionais, produzidos por sua equipe - livros, manuais e 

DVDs - contribuindo para que todas as crianças brasileiras possam ser educadas e 

beneficiadas. Criou e fabrica 120 brinquedos especiais e adaptados para as crianças 

com deficiência visual. 

Os programas e ações da Laramara têm recebido, ao longo desses anos, 

importantes provas de reconhecimento, como o Prêmio Criança da Fundação 

Abrinq, em 1995, por garantir o direito das crianças com deficiência visual de brincar 

e aprender de maneira lúdica e prazerosa; e o Prêmio Comunidade Solidária, 

oferecido pelo governo brasileiro pela proposta realizada na preparação de jovens 
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para o mercado de trabalho (de 1996 a 2000). Também cabe destacar a 

homenagem à Laramara por sua trajetória de luta na defesa dos direitos das 

pessoas com deficiência, recebida pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa 

com Deficiência de São Paulo, em 2010 (HADDAD, SIAULYS e SAMPAIO, 2011). 

Organizada estruturalmente por setores com profissionais qualificados, a 

Associação conta com serviços e programas de ações pontuais, de modo a atender 

com a devida eficiência as mais variadas demandas sociais e educacionais.  

O Centro de Estudos Dra. Natalie Barraga e Comissão Científica é um dos 

serviços ofertados pela Laramara de natureza científica (pesquisa), que busca 

difundir o conhecimento, a formação e o aperfeiçoamento de profissionais. 

Inaugurado em 1997, o Centro de Estudos Natalie Barraga logo instituiu, em 2005, a 

Comissão Científica com o compromisso de viabilizar pesquisas internas e externas 

associadas a universidades (em cursos de mestrado e doutorado), produção, 

aprofundamento e disseminação de conhecimento na área da deficiência visual.  

Este Centro possui um grande acervo especializado em educação, 

desenvolvimento e deficiência, com livros, revistas, dissertações e teses, aberto a 

profissionais, pais e estudantes. Entre seus objetivos há também a produção de 

livros, manuais e materiais audiovisuais com audiodescrição, tendo sido publicados 

mais de 20 títulos até o momento. Tais publicações técnico-científicas são 

distribuídas aos familiares, instituições de ensino e secretarias de educação, com 

patrocínio de órgãos governamentais e não governamentais associadas, ou não, a 

cursos de capacitação. Outra produção de extrema valia da Associação em prol da 

extensão do saber é a publicação da Revista Contato, em ocasiões especiais, com 

temas importantes da área (LARAMARA, 2017). 

A Brinquedoteca Laramara, departamento que inclina as atenções deste 

estudo, é um espaço de recreação e lazer pertencente ao Centro de Ludicidade 

Brincanto da Associação. Sempre acreditando no valor do brincar e do brinquedo 

para a interação com a criança a fim de facilitar o desenvolvimento infantil, este local 

do brincar defende o direito da criança com deficiência visual a um aprendizado 

alegre e prazeroso, com brincadeiras e otimismo. É a clara defesa de que brincando, 

a criança se socializa, conhece o ambiente, aprende conceitos, desenvolve 

habilidades e a criatividade, e melhora a autoestima, o que favorece a construção da 

autonomia e a real inclusão na vida familiar, escolar e comunitária – princípios 

comungados ao longo desta investigação. Com um acervo de cerca de 800 
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brinquedos disponíveis para serem utilizados pelos profissionais e crianças durante 

os atendimentos da Laramara dentro e fora da Brinquedoteca, é possível encontrar 

alguns produzidos pela própria Associação, adaptados de modo a promover a 

integridade da acessibilidade do público atendido, contemplando as mais variadas 

necessidades (HADDAD, SIAULYS e SAMPAIO, 2011). 

A Laramara vem se transformando, assim, em um verdadeiro espaço de 

interação sociocultural que cumpre seu papel de compartilhar com a família e com a 

sociedade conhecimentos sobre direitos, deveres, recursos e encaminhamentos que 

tragam uma transformação social e esclarecimento de todos em relação à melhoria 

da qualidade de vida e inclusão das pessoas com deficiência visual. 
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Capítulo 2 – A deficiência visual: baixa visão e cegueira 

 

 

Nós que nascemos com a visão mal podemos imaginar tal 
confusão. Já que, possuindo de nascença a totalidade dos 
sentidos e fazendo as correlações entre eles, um com o 
outro, criamos um mundo visível de início, um mundo de 
objetos, conceitos e sentidos visuais. Quando abrimos 
nossos olhos todas as manhãs, damos de cara com um 
mundo que passamos a vida aprendendo a ver. O mundo 
não nos é dado: construímos nosso mundo através de 
experiência, classificação, memória e reconhecimento 
interessantes.  

Sacks (1995, p.119). 
 

 

 

Na trajetória da humanidade, diferentes maneiras de compreender a 

problemática das deficiências foram sendo construídas, modificando-se, alternando-

se e, por vezes, até coexistindo simultaneamente sob a forma de atitudes sociais 

diversas em relação àquelas pessoas consideradas divergentes para os padrões 

estabelecidos do que se convencionou definir como de normalidade. 

Neste foco, em uma sociedade em que o sentido visual se faz constante, 

torna-se difícil aceitar a interação social sem a expressão e o contato visual, 

elementos que detêm papel significativo no desenvolvimento evolutivo de cada 

indivíduo. 

Historicamente, a pessoa com deficiência visual sempre foi considerada com 

comprometimento funcional em virtude desta ausência em relação ao sujeito do 

padrão estabelecido de normalidade – adotada pelo senso comum.  

Desde tempos imemoráveis (DALL´ACQUA, 2002), a presença da luz sempre 

esteve associada a situações favoráveis, a acontecimentos felizes e à inteligência, 

ao passo que a ausência dela, a trevas, ao sinistro e ao mal. Nas sociedades 

primitivas, supunha-se que a luz “brotasse” de dentro para fora dos olhos e que 

pessoas cegas não fossem capazes de produzi-la, firmando-se um vínculo entre a 

deficiência visual (especialmente a cegueira) e poderes malignos. Um sujeito com 

“olho escuro” (córnea, íris e pupila com coloração escurecida) era concebido como 

aquele que expressava manifestações dos seus poderes exercidos pelo “reino do 

mal”, de maneira que o enfrentamento dessa condição, entendida como 

sobrenatural, confundia-se com práticas religiosas e bruxarias praticadas em feiras e 

mercados (GARCÍA SÁNCHEZ, 1992).  
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No que concerne às pessoas cegas, ao longo do percurso histórico-social de 

formação e progresso humano, foram-lhes, por vezes, atribuídos papéis úteis, como 

os de servir como guias na escuridão e como memorizadoras e transmissoras 

verbais de tradições tribais e religiosas. Presumia-se, frequentemente, que tivessem 

o poder de uma “segunda visão”, como compensação pela visão perdida ou 

congenitamente não adquirida, sendo reverenciadas, então, como profetas e 

adivinhas.  

Embora a cegueira tenha sido percebida, ocasionalmente, como graça divina, 

interpretada como benigna, foi encarada, com maior frequência, como punição pelos 

pecados – próprios ou dos pais – sendo assim, as pessoas cegas eram 

estigmatizadas (TELFORD e SAWREY, 1977). Cabe situar que, entre os povos 

primitivos e antigos, era generalizada a prática do abandono dos filhos recém-

nascidos e mesmo de adultos deficientes. Os taxados de “monstros aleijados” eram 

mortos e muitas crianças com baixa visão e cegueira também tiveram o mesmo 

destino. 

Os hebreus não praticavam isso, pois consideravam os filhos uma dádiva de 

Deus. No entanto, conceituavam como doentes aqueles cegos, surdos e os coxos, 

ao lado dos hansenianos. O Tamulde, livro das tradições judaicas, aconselha que, 

ao se encontrar uma pessoa cega, deva ser pronunciada a mesma bênção que se 

profere na morte de um parente próximo. Na Grécia, ocorria o mesmo, 

especialmente com pessoas cegas. Em Atenas os “fracos” eram colocados em 

vasos de barro e deixados nas margens dos caminhos. Já em Esparta eram jogados 

do alto do Monte Taigeto ou abandonados na mata (COSTA FILHO, 2010). 

 Não havia iniciativas públicas para proteger as pessoas com deficiência 

visual, embora muitas delas, segundo a crença popular, tenham sido honradas como 

videntes e profetas, conforme já assinalado. 

Ao longo da Idade Média e da Idade Moderna, observou-se uma tendência de 

atendimento caritativo que se iniciou sob a proteção da Igreja, sendo gradativamente 

assumido pelas autoridades civis, surgindo, assim, as primeiras instituições asilares 

para assistência e proteção às pessoas deficientes.  

Na Idade Contemporânea, a partir do século XIX, os ideais de Revolução 

Francesa – Igualdade, Liberdade e Fraternidade – acarretaram transformações 

sócio-político-culturais, que trouxeram à tona formas diferenciadas de ser ou de vir a 
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ser, assegurando às minorias (entre classes sociais e pessoas com deficiência) o 

exercício da cidadania (VEIGA, 1983). 

A primeira escola para educação de pessoas cegas foi fundada em Paris, em 

1784, por Valentin Hauy, com o nome de Instituto Real dos Jovens Cegos. Em 1825, 

Louis Braille, aluno do Instituto, tornou público o seu sistema em relevo para a 

escrita e a leitura que, inicialmente, foi condenado pelos professores da escola, mas 

ganhou a preferência dos estudantes cegos que já o praticavam “às escondidas”, 

mesmo antes de ser aceito definitivamente. Em 1829 foi fundado nos Estados 

Unidos o “Asilo da Nova Inglaterra para os Cegos”, que prosperou e hoje é 

conhecido mundialmente como Instituto Perkins de Boston (GONZÁLES e DÍAS, 

2007).  

Direcionando o foco para a América do Sul, a primeira escola para 

atendimento a crianças com deficiência visual foi criada no Rio de Janeiro em 1854, 

pelo Imperador Dom Pedro II, com a denominação de Imperial Instituto dos Meninos 

Cegos. Em 1892 passou a se chamar Instituto Benjamin Constant (IBC), até hoje em 

plena atividade. Este Instituto, além de ter criado a primeira Imprensa Braille em 

1926, serviu de modelo educacional para as primeiras escolas especiais para alunos 

cegos. Continuamente neste progresso, no Estado de São Paulo, foi iniciado, em 

1928, o atendimento especializado na área da deficiência visual, com a “Escola 

Profissional para Cegos”, que logo mais tarde passou a se chamar Instituto Padre 

Chico (SOMBRA, 1982). 

Face ao enriquecedor contexto evolutivo-histórico da deficiência visual que 

tanto esclarece os preceitos imputados ao público com tal comprometimento até os 

dias atuais, abordar a deficiência visual também implica diretamente os 

apontamentos de cunho legal e documentais de caráter recomendado e 

classificatório.  

O Decreto n°. 5296 de 02 de dezembro de 20041, Art.5°, Capítulo II – Do 

atendimento Prioritário, §1°, assim delineia a deficiência visual, para fins de 

compreensão da Nação Brasileira: 

 

c) deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor 
que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que 

                                                             
1
 Regulamenta as Leis n° 10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às 

pessoas que especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e 
critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com 
mobilidade reduzida, e dá outras providências. 
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significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica; os cegos nos quais a somatória da medida do campo visual 
em ambos os olhos for igual ou menor que 60°; ou a ocorrência simultânea 
de quaisquer das condições anteriores (BRASIL, 2004, p.139).  

 

Em solo australiano, a resolução adotada dois anos antes pelo Conselho 

Internacional de Oftalmologia em Sidnei, datada de 20 de abril de 2002, definiu os 

seguintes conceitos acerca dos termos relativos à deficiência visual: 

 

Cegueira: somente em caso de perda total de visão e para condições nas 
quais os indivíduos precisam contar predominantemente com habilidades de 
substituição da visão. 
Baixa Visão: para graus menores de perda de visão nos quais os indivíduos 
podem receber auxílio significativo por meio de aparelhos e dispositivos de 
reforço da visão. 
Visão Diminuída: quando as condições de perda de visão são 
caracterizadas por perda de funções visuais, como acuidade visual ou 
campo visual. 
Visão Funcional: descreve a capacidade de uso da visão pelas pessoas 
para as Atividades Diárias da Vida (ADV). Sendo que muitas dessas 
atividades podem ser descritas apenas qualitativamente (CONSELHO 
INTERNACIONAL DE OFTALMOLOGIA, 2002, p. 30). 

 

Paiva (2005) argumenta que, nesta resolução, o Conselho Internacional de 

Oftalmologia (2002) definiu os índices de perda de visão conforme critérios 

apresentados na Tabela 1: 

 

 

Tabela 1: Índices de perda de visão 

Visão normal 0,8 

Perda leve da visão <0,8 = 0,3 

Perda moderada da visão <0,3e = 0,125 

Perda grave da visão <0,125e = 0,05 

Perda profunda da visão <0,05e = 0,02 

Perda quase total da visão <0,02e = sem percepção de luz 

Perda total da visão Sem percepção de luz 
Fonte: Conselho Internacional de Oftalmologia, 2002.  

 

Já sob parâmetros conceituais recomendados pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS), a CID-10 (Classificação Estatística Internacional de Doenças e 

Problemas Relacionados à Saúde, 8ª Ed, 2000), apresenta a seguinte classificação 

da deficiência visual, conforme Tabela 2, a seguir: 
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Tabela 2: Definição de graus de comprometimento visual, CID-10 

 Acuidade visual com a melhor correção visual possível 

Graus de comprometimento 
visual 

Máxima menor que: Mínima igual ou maior que: 

1 6/18 
3/10 (0,3)  

20/70 

6/60 
1/10 (0,1)  

20/200 
2  

6/60 
1/10 (0,1) 

20/200 
 

 
3/60 

1/20 (0,5) 
20/400 

3 3/60 
1/20 (0,5) 

20/400 

1/60 (capacidade de contar 
dedos a 1 metro) 

1/50 (0,02) 
5/300 (20/1200) 

 
4 1/60 (capacidade de contar dedos 

a 1 metro) 
1/50 
5/300 

 

Percepção de luz 

5 
 

Ausência da percepção de luz 

9 
 

Indeterminada ou não especificada 

Fonte: CID-10 (OMS, 2000) 
[...] O termo “visão subnormal” compreende os graus 1 e 2 do quadro; o termo “cegueira”, os graus 3, 
4 e 5, e o termo “perda da visão não qualificada”, o grau 9 [...].  

 

Abordando um foco totalizante do sujeito com deficiência, a Classificação 

Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF, 2004) proporciona 

instrumentos para a compreensão e o estudo da saúde e das condições de bem-

estar relacionadas à saúde em um indivíduo. São apontados domínios relacionados 

à saúde com base na perspectiva do corpo, do indivíduo e da sociedade em duas 

listas básicas: “Funções e Estruturas do Corpo” e “Atividades e Participação”. A 

funcionalidade indica os aspectos positivos da interação entre o indivíduo e seus 

fatores contextuais, enquanto que a incapacidade indica os aspectos negativos 

(deficiências, limitação de atividades ou restrições na participação). O significado da 

condição visual para o sujeito neste documento depende da sua interação com 

fatores sociais, ambientais, psíquicos, familiares e laborativos.  

De modo a detalhar com maior clareza a CIF (2004) e suas atribuições acerca 

da visão, esta classificação compreende a acuidade visual como funções visuais que 

permitem perceber a forma e o contorno a curta e longa distância. A acuidade da 

visão de longe permite perceber o tamanho, a forma e o contorno de objetos 

distantes do olho, utilizando ambos os olhos para acuidade binocular ou utilizando 
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apenas o olho direito ou esquerdo para monocular. Já a acuidade da visão de perto 

permite perceber o tamanho, a forma, o contorno dos objetos próximos ao olho, 

utilizando ambos os olhos para a binocular; e o olho direito ou esquerdo para a 

monocular. 

Nesta classificação, ainda, a qualidade da visão é dada pelas funções visuais 

que envolvem sensibilidade à luz, visão das cores e sensibilidade a contrastes. A 

sensibilidade à luz e ao contraste são definidas, respectivamente, como funções 

visuais que permitem perceber uma quantidade e intensidade mínima de luz e que 

estão relacionadas à separação da figura do fundo, com mínima iluminação 

necessária. 

Farias e Buchalla (2009) afirmam que na CID-10 encontra-se a classificação 

das condições de saúde relacionadas às doenças, transtornos ou lesões, 

fornecendo, para tanto, um modelo fundamentado na etiologia, anatomia e causas 

externas das lesões. Acrescentam que a CID-10 representa um instrumento eficaz 

para as estatísticas da saúde, “[...] tornando possível monitorar as diferentes causas 

de morbidade e de mortalidade em indivíduos e populações [...]” (FARIAS e 

BUCHALLA, 2009, p.188). Na CID-10, nota-se um rigoroso cuidado quanto à 

classificação da cegueira, considerando a acuidade visual do indivíduo e o seu grau 

de comprometimento, categorizado em classes. 

A CIF (2004) apresenta uma descrição de funcionalidade e incapacidade 

relacionadas às condições de saúde de uma pessoa, apontando o que ela é capaz 

ou não de realizar na sua vida cotidiana à luz das funções dos órgãos ou sistemas e 

estruturas do corpo, bem como suas limitações de atividades e de participação 

social no meio ambiente. É estruturada pelos seguintes componentes: funções do 

corpo, estruturas do corpo, deficiências, atividade, participação, limitações de 

atividade, restrições de participação e fatores ambientais. 

Sendo assim, 

 
Segundo a OMS, a CID-10 e a CIF são complementares: a informação 
sobre o diagnóstico acrescido da funcionalidade fornece um quadro mais 
amplo sobre a saúde do indivíduo ou populações. Por exemplo, duas 
pessoas com a mesma doença podem ter diferentes níveis de 
funcionalidade, e duas pessoas com o mesmo nível de funcionalidade não 
têm necessariamente a mesma condição de saúde (FARIAS e BUCHALLA, 
2009, p. 189).  
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Compreende-se que a CID-10 (2000) dita a definição médica legal com base 

na acuidade visual. Já a definição educacional apresentada na CIF (2004) tem como 

referência a funcionalidade da visão, sob uma base biopsicossocial, o que significa 

que avalia a potencial capacidade de uso do resíduo visual para a vida prática.  

Ambas as contribuições se completam e definem tratamentos e condutas 

educacionais, do mesmo modo que prescrevem recursos ópticos e não ópticos e 

orientam apoios e adaptações – a CIF (2004), entretanto, considera os aspectos de 

cunho sociais da deficiência. Dessa forma, otimizam a eficiência visual e favorecem 

ao sujeito um aprendizado no uso da visão para a sua autonomia, realização 

pessoal e acesso às oportunidades de usufruir das informações e situações da vida 

familiar, escolar e comunitária (CORSI, ORMELEZI e GASPARETTO, 2007). 

González e Díaz (2007, p.101) respaldaram a compreensão de deficiência 

visual fazendo-se valer da acuidade visual do indivíduo apontada na definição legal, 

traçando uma distinção - “cegueira, que supõe uma perda da visão, e deficiência 

visual, que se define pelos parâmetros de acuidade e campo visual [...]”. 

A título de esclarecimento, por acuidade visual compreende-se o potencial 

que o indivíduo possui para identificar objetos a uma distância específica. É 

caracterizada por dois fatores: a distância e o ângulo formado pelos olhos no 

momento de apreciação do objeto. Já o campo visual remete ao grau que o olho 

pode abranger em cada direção: nos limites normais, 90°; na parte externa, 50°, na 

parte superior; e, 70°, na parte inferior (GONZÁLEZ; DÍAS, 2007). 

Canejo, Fogli e Orrico (2007) realizaram uma discussão acerca da deficiência 

visual comungando de termos e aspectos menos técnicos ao argumentarem que sua 

definição inclui duas condições distintas, já citadas: a cegueira e a baixa visão. 

Enquanto a primeira supõe a ausência total de visão incluindo a impossibilidade de 

indicação da projeção de luz, a segunda restringe-se a uma perda severa da visão, 

sem possibilidade de correção por meios clínicos e/ou cirúrgicos, nem tampouco 

pelo uso de óculos convencionais. 

 Ainda no que tange à baixa visão, estes autores acrescentam: 

 
Em outras palavras, indivíduos com baixa visão, mesmo com o uso de 
óculos ou outros recursos óticos, enxergam muito pouco. É preciso também 
destacar que pessoas com baixa visão não constituem um grupo 
homogêneo, pois se caracterizam por aproveitar seu resíduo visual de 

diferentes maneiras. (CANEJO, FOGLI e ORRICO, 2007, p 120).  
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Retomando González e Días (2007), ambas reorganizam o conceito de 

deficiência visual classificando seus elementos essenciais a partir de duas 

categorias: as parciais e as totais. Na segunda categoria – cegueira –, há a distinção 

da cegueira absoluta, quando o indivíduo é incapaz de detectar algo, e a cegueira 

parcial, quando se pode distinguir luz, contornos e sombras. Diferentemente dos 

termos e conceitos elaborados por CANEJO; FOGLI e ORRICO (2007), na primeira 

categoria, encontram-se os defeitos ópticos que agregam os problemas de refração 

do olho, encaixando-se a miopia, o astigmatismo e a hipermetropia, facilmente 

corrigidos com intervenções cirúrgicas. A ambliopia também constitui esta primeira 

categoria, identificada por uma sensibilidade imperfeita na retina, originando uma 

diminuição da visão.  

Entre tantas discussões acerca da deficiência visual, vale a pena ressaltar 

que tanto a cegueira quanto a baixa visão podem se apresentar de modo congênito 

ou comprometer o indivíduo em qualquer idade ou fase da vida. Essas condições 

podem surgir provenientes de um acidente, doença ou de forma gradativa. 

Amiralian (1997) afirmou que há definições quantitativas e funcionais para a 

deficiência visual, alertando que a maior preocupação dos especialistas em relação 

à deficiência visual é o quanto “uma pessoa pode ou não pode ver”. Argumentou 

ainda que, ao contrário do senso comum, a pessoa cega, sob a ótica médica e 

educacional, não é aquela que não enxerga, pois é raro uma ausência total da 

percepção visual, podendo-se declarar que há graus de deficiência visual, não 

incluindo todos os deficientes visuais numa mesma classificação. Esta variação é 

primordial para a constituição do sujeito, pois vai determinar se a percepção visual 

fará parte das formas que o sujeito terá de apreensão e interpretação do mundo. 

Dada a variedade de apontamentos acerca das especificidades da deficiência 

visual, entre sua trajetória histórico-social e conceitual, fez-se notável que esta 

dificuldade em questão reflete nas mais diversas atividades diárias do sujeito, 

afetando-o para além da sua vida pessoal, indo em direção à vida familiar, social e 

profissional. Tão logo, outras experiências pelos demais sentidos de que dispõem se 

fazem fundamentais para o seu desenvolvimento. 

É buscada, então, a descoberta de um novo mundo, com outras imagens e 

sensações que funcionam como orientadores em atividades diárias e que, portanto, 

requerem considerações dos videntes para compreenderem suas funcionalidades. 
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2.1. Baixa visão 

 

A formação da imagem visual deriva de uma rede integrada, da qual os olhos 

constituem apenas uma parte, envolvendo aspectos fisiológicos, sensório-motores, 

neurológicos, perceptivos e emocionais que propiciam ao aparelho visual, quando 

íntegro, o processamento normal da visão. É a coordenação entre o sistema visual e 

o cérebro que possibilita perceber e compreender o ambiente. 

Essa harmonia, uma vez alterada, tende a refletir, de maneira significativa, na 

capacidade funcional da visão decorrente de fatores associados ou isolados que a 

limita, tais como baixa acuidade visual, redução do campo visual, alterações para a 

visão de cores e sensibilidade aos contrastes.   

O conhecimento deste universo da deficiência visual, no decorrer dos tempos, 

trouxe a compreensão de dois modos de comprometimento: a cegueira e a baixa 

visão, ou visão subnormal.  

Os estudos sobre a cegueira sempre foram predominantes e, na área da 

Psicologia, centralizaram seu foco na investigação acerca de como o ser humano 

constrói o conhecimento na ausência da visão. Assim, indagações sobre a 

conceituação do mundo e a aquisição da linguagem, a percepção, o 

desenvolvimento psicomotor entre outros elementos, ainda sustentam preocupações 

dos estudiosos deste contexto (ORMELEZI, 2010). 

Referente à baixa visão, a preocupação de especialistas e pesquisadores fez-

se recentemente nas décadas de 60 e 70, acerca das especificidades que tomam o 

referido comprometimento, ainda que este se faça presente em cerca de 80% da 

população de pessoas com deficiência visual, conforme apontado por Tabuse e 

Cronemberger (2010). 

Como sinaliza Masini (2007), diversos são os fatores que colaboraram para a 

gradativa atenção à pessoa com baixa visão, com o progresso em diferentes áreas 

de estudo: 

 

[...] 1) oftalmologia, assinalando níveis de acuidade visual, de amplitude do 
campo visual e orientações para a prevenção da cegueira; 2) óptica, com o 
aperfeiçoamento de recursos auxiliares como lentes, lupas e telelupas; 3) 
neurologia, com esclarecimentos sobre a participação cerebral no ato de 
ver, resultante da estimulação neural e dos comprometimentos na ausência 
desta; 4) psicologia e educação, com programação de condições e 
procedimentos para desenvolver funcionalmente a visão. (MASINI, 2007, 
p.20). 
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Especialmente no que tange o atendimento oftalmológico, o exame clínico 

realizado por este especialista é o passo intermediário entre a detecção e a 

intervenção da baixa visão. No entanto, de modo a trazer qualidade no atendimento 

e acompanhamento avaliativo da pessoa com baixa visão, Sampaio e Cibils (2000 

apud GASPARETTO e NOBRE, 2007) alertam que a avaliação desta pessoa deve 

ser mais longa que a avaliação rotineira, exigindo do oftalmologista familiaridade 

com os testes avaliativos, os recursos ópticos e as técnicas necessárias.  

Compreendendo a validade de ampliar as condições de desenvolvimento e 

aprendizagem à luz da autonomia pessoal, integração individual e inclusão social 

deste público, Masini (2007, p.20) acrescenta que a diretriz de todo este 

atendimento é a de criar proximidade com esta pessoa de modo a conhecê-la na 

sua singularidade, “desvelando suas possibilidades, seus limites e os caminhos 

possíveis para superá-los, levando em conta seus desejos e interesses, suas 

necessidades e suas angústias”. 

De modo a esclarecer as terminologias para o comprometimento em voga, 

Gasparetto e Nobre (2007) afirmam que há tendência para o uso do termo baixa 

visão em substituição ao termo visão subnormal. Justificam que o segundo, quando 

utilizado, acaba por indicar a existência de um padrão de normalidade e que os 

sujeitos que apresentam baixa visão estão fora do grupo. Para tanto, sinalizam que 

se o termo ‘baixa visão’ for utilizado em substituição à terminologia visão subnormal 

o significado se manterá, porém não estará relacionado a qualquer padrão.  

Continuamente, de modo a trazer a conceituação da baixa visão, termo 

adotado nesta investigação em concordância com essas autoras citadas, é possível 

entendê-lo como qualquer grau de enfraquecimento visual que cause incapacidade 

funcional e diminua o desempenho visual. Pode ser descrita, ainda, como uma 

condição da função visual, intermediária entre a visão normal e a cegueira, e 

secundária a um acometimento irreversível do sistema visual, na qual o uso da 

correção óptica para erros de refração não se faz suficiente para a melhoria da 

resolução visual, com prejuízos refletidos na realização de determinadas atividades 

e impacto negativo sobre a funcionalidade (SAMPAIO et al., 2010). 

Cabe ressaltar, no entanto, que a capacidade funcional não está relacionada 

apenas aos fatores visuais, mas também às relações da pessoa à perda visual e aos 

fatores ambientais que interferem no desempenho (CARVALHO et al., 2005).  
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No que circunda esta mesma capacidade visual, Salomon (2007 apud 

GASPARETTO e NOBRE, 2007, p.74) traz em suas palavras que  

 

O uso eficiente de uma visão subnormal está diretamente relacionado ao 
padrão global de desempenho, ao desenvolvimento cognitivo e às 
condições emocionais. A relação que a pessoa estabelece com o mundo e 
a forma de utilizar seu resíduo visual são consoantes com o significado que 
a deficiência tem para a pessoa e para o contexto que a acolhe (relações 
familiares, escolares, sociais).  

 

Com isso, assinalam essas autoras que ter baixa visão significa estar envolto 

em condições específicas que se determinam e são determinadas por muitos 

fatores, o que leva a um padrão de funcionamento visual e global instável, gerando 

muitas vezes dificuldades de interação entre as pessoas que lidam diretamente com 

o indivíduo com baixa visão, como é o caso de familiares.  

Sendo assim, a pessoa com baixa visão é aquela que apresenta, após 

tratamento e/ou correção óptica, diminuição de sua função visual e tem valores de 

acuidade visual menor que 0,3 à percepção de luz ou um campo visual menor do 

que 10 graus de seu ponto de fixação; porém usa ou é potencialmente capaz de 

usar a visão para o planejamento e/ou execução de uma tarefa (SAMPAIO et. al., 

2010). 

É notável que as causas que constituem a baixa visão são diversas, podendo 

ser de ordem congênita ou adquirida. Compõem os motivadores da baixa visão 

congênita a retinocoroidite macular por toxoplasmose, catarata congênita, glaucoma 

congênito, atrofia (amaurose) congênita de Leber, entre outras. Já no que 

compreende a baixa visão adquirida ou causada, diabetes, descolamento de retina, 

glaucoma, catarata, degeneração macular associada à idade e traumas oculares 

contemplam este segundo grupo de motivadores, entre outros. Vale ressaltar que 

muitas doenças oculares são de origem genética, familiar, como retinose pigmentar, 

glaucoma congênito, catarata congênita entre outros (CARVALHO et al., 2005 apud 

GASPARETTO e NOBRE, 2007). 

Convêm pontuar que as irregularidades dos segmentos dos olhos, vias 

ópticas ou cérebro provocam perturbações mais ou menos significativas nos 

aspectos que constituem a visão. A diminuição da acuidade visual, alterações do 

campo visual e anomalias relacionadas com a percepção de cores, ou com a 
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adaptação à luz e ao claro, entre outras, são disfunções que definem uma visão 

subnormal, expressão utilizada por muitos autores (MARTÍN e RAMIREZ, 2003). 

Sob uma perspectiva funcional, Arruda (2005 apud GASPARETTO e NOBRE, 

2007) alega que a baixa visão intermeia a visão normal e a cegueira, 

comprometendo muitas funções visuais mesmo após a correção de erros de 

refração. Acrescenta que perdas podem afetar o indivíduo em vários níveis, com a 

repercussão nos aspectos perceptivo, cognitivo e emocional. Não obstante, Montilha 

(2006 apud GASPARETTO e NOBRE, 2007) afirma que a perda da capacidade 

visual pode ocasionar prejuízos na qualidade de vida em função de restrições 

ocupacionais (escola e trabalho), econômicas, sociais e psicológicas.  

Gasparetto e Nobre (2007) versam a respeito deste mesmo contexto, 

abordando que o funcionamento visual de um indivíduo com baixa visão está 

relacionado com a maior ou menor capacidade para utilizar o resíduo visual na 

realização de tarefas cotidianas. Colocam que o conceito da utilização do resíduo 

visual associado à compreensão das consequências psicológicas e educacionais da 

deficiência visual aumentou as oportunidades visuais dos indivíduos com baixa 

visão, mesmo daqueles com níveis muito baixos de visão. 

Em conformidade com a discussão apresentada, a condição orgânica da 

baixa visão configura-se como uma grave limitação na capacidade de perceber o 

mundo visualmente, sendo caracterizada por uma visão residual que pode variar na 

forma de enxergar, não permitindo correção por lentes comuns, mas apenas 

podendo ser potencializada por elementos como lupas e lentes específicas.  

Sob esta mesma ótica, significa uma alteração na capacidade funcional da 

visão, decorrente de fatores isolados ou associados, tais como baixa acuidade visual 

significativa, redução importante do campo visual, alterações para visão de cor e/ou 

sensibilidade aos contrastes que interferem ou limitam o desempenho visual.  

À luz de uma perspectiva psicossocial, Ormelezzi (2010) contempla uma 

proximidade entre a pessoa com baixa visão e sua formação perceptiva ao enaltecer 

a validade da experiência no mundo, ao derredor deste sujeito: 

 

A baixa visão é marcada por uma percepção e apreensão do mundo 
diferenciadas que promovem experiências muito singulares deixadas pelas 
mais variadas formas de ver e não ver, a partir do que as diversas 
patologias e organização pessoal podem constituir nas formas de captar o 
estímulo visual e devolvê-lo em imagens prejudicadas em nitidez, foco, 
integralidade, detalhes, cores e contrastes, distâncias, formas e tamanhos. 
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Em cada caso um caso, revelando uma experiência e uma construção 
únicas do mundo físico permeado pela vivência afetivo-emocional cunhadas 
no contexto social. (ORMELEZI, 2010, p.376). 

 

Essa autora acrescenta, ainda, em diálogo com este contexto, outro fator 

relevante a respeito, quando pontua que não existe “a” baixa visão, mas sim 

diversos quadros clínicos com manifestações particulares. Ainda, sublinha que nesta 

esfera o mais significativo é a percepção de que uma mesma patologia não é capaz 

de definir a mesma vivência de mundo e a mesma representação psicossocial da 

deficiência para cada pessoa e para cada família – o que respalda, mais uma vez, o 

significado da experiência perceptiva da pessoa com baixa visão em sua formação.  

Sob este mesmo foco sensível e perceptivo, Amiralian (2004) vai ao encontro 

do apontado, evidenciando a importância de um melhor entendimento do que 

realmente significa baixa visão, ao elevar os limites dos conceitos clínicos a respeito 

desta dificuldade visual. Apesar de claros e concisos, Amiralian (2004) alega que 

esses conceitos não focalizam como o sujeito percebe o mundo – uma vez que não 

conduzem à compreensão sobre como este público, o sujeito apreende o mundo 

externo e como organiza ou reorganiza os dados percebidos. Oferecem com isso 

fragilidade conceitual ao não especificar a variabilidade de nuances da baixa visão, 

bem como de outras diversificações do campo visual, tais como: a sensibilidade aos 

contrastes, a adaptação à claridade e escuridão, a percepção de cores e, sobretudo 

da eficácia no uso da visão disponível. 

Neste mesmo limiar, Ormelezi (2010) aponta que baixa visão médica e 

legalmente é definida pelos dados de acuidade visual baixa, pela restrição do campo 

visual, por problemas de sensibilidade a contrastes, percepção de cores e 

adaptação à presença ou ausência de luz. Clinicamente, a baixa visão é bastante 

variável em sua expressão e depende da patologia que a causou, como da 

suscetibilidade às condições ambientais, variando, principalmente, em relação à 

eficácia no uso do resíduo visual. Este último aspecto é o que define a baixa visão 

na perspectiva educacional, ou seja, o critério de funcionalidade, buscando a 

caracterização do “como” a pessoa enxerga e não apenas o “quanto” ela enxerga. 

Neste tocante à condição educacional da pessoa com baixa visão, Hyvärinen 

(1997 apud GASPARETTO e NOBRE, 2007) sinaliza que este comprometimento 

provoca mudança conceitual no sistema em questão. Expõe que, enquanto a 

educação da criança cega é exatamente igual em todo o mundo, pela utilização do 



57 

 

sistema Braille, com a criança com baixa visão, o trabalho de intervenção é 

absolutamente individual. Acrescenta que isto acontece em função do grande 

número de possibilidades que podem ser utilizadas nas diversas áreas que 

comportam o processo educacional.  

Acrescendo esta discussão, Hill (1990 apud GASPARETTO e NOBRE, 2007) 

comenta que as crianças se diferem na habilidade de explorar a visão e que 

pessoas com deficiência visual não constituem um grupo homogêneo, porém 

apresentam uma característica em comum que é a própria deficiência, que vai refletir 

no seu desenvolvimento normal, num programa de educação regular, que não seja 

modificado, visando adequar-se a tal comprometimento.  

Trazendo as proposições de Barraga (1977, 1980,1985) a respeito do 

universo da deficiência visual com atenção à baixa visão, as primeiras conclusões 

provenientes dos seus esforços investigativos sobre esta modalidade buscam a 

revisão do entendimento de visão, que até por volta de 1964 adotava uma 

classificação de modo a categorizar os sujeitos em normais e cegos ou deficientes 

visuais. 

No grupo das pessoas com visão normal eram inseridos aqueles que, com o 

uso de correção óptica (óculos convencionais, ou lentes), podem superar as 

dificuldades de erros de refração, como a miopia, astigmatismo ou hipermetropia, 

entre outros. No outro grupo, eram incluídas pessoas efetivamente cegas e ainda, 

aquelas com pouco grau de visão, que não eram reconhecidas sob o ponto de vista 

médico e tampouco, educacional e social.  

González e Díaz (2007) resgatam, quanto a esta não utilização da visão, 

apontamentos históricos quando explanam que, durante séculos, pessoas com 

dificuldades visuais graves eram consideradas cegas: deficientes visuais que olham 

para e ainda assim não veem porque não percebem e/ou não interpretam as 

imagens. Para essas pessoas, inexistia a hipótese de que fosse possível ensinar a 

ampliar o recurso visual que dispunham e que, em virtude do seu não uso, era então 

substituída pelas vias sensoriais intactas, como a auditiva por exemplo. Contribuía 

para a acomodação dessa concepção o entendimento do senso comum de que a 

vista seria passível de cansaço, enfraquecimento e desgaste, quando muito 

utilizada. Por esta razão, especialmente o sistema sensório-visual daquelas pessoas 

já afetadas deveria ser poupado para a prevenção de um dano ainda maior. 
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Barraga (1977) argumenta que essa tendência, até então generalizada, 

começou a ser questionada. Citando John Walker Jones2 (1924 apud BARRAGA, 

1977), a autora argumenta que alguns dados significativos, expressos em relatórios 

norte-americanos, entre os anos de 1960, indicavam que cerca de 60% das crianças 

legalmente cegas apresentavam um nível de visão que ultrapassava a percepção de 

luz, o que significa que tais crianças, embora classificadas como cegas, percebiam 

mais elementos no ambiente além de luz. Acrescenta que muitas delas, ensinadas a 

ler em Braille, chegavam inclusive a usar informalmente material impresso como 

principal meio de leitura, ainda que as escolas especiais da época não valorizassem 

a visão, mas sim o tato e a audição.  

Com respaldo de dados desta natureza, especialistas da área começaram a 

se questionar se a perpetuação da condição de cegueira não estaria se dando por 

consumir menos tempo e energia, tanto por parte do estudante como do professor, 

já que investir no desenvolvimento de sentidos intactos poderia constituir um 

processo mais simples e menos sofrido do que buscar a potencialidade de uma vida 

sensorial comprometida (BARRAGA et al., 1985). 

Fazia-se notável, então, a necessidade da valorização da visão de que 

possivelmente o sujeito dispunha e que recebeu a denominação de visão subnormal 

e, mais recentemente, baixa visão, referindo-se à condição daquelas pessoas que, 

por possuírem alguma visão residual, distinguiam-se das demais, efetivamente 

cegas (DALL´ACQUA, 2002). 

Ao fazer uma retrospectiva das origens de sua hipótese de intervenção, 

Barraga (1977) registra que, naquela época referida, eram feitas muitas previsões 

equivocadas a respeito do que crianças e adultos seriam ou não capazes de fazer, 

por se tomar como base apenas os diagnósticos médicos. Com foco na condição 

visual, relata que 

 

 

Quando crianças pequenas são diagnosticadas como cegas em termos de 
medidas padronizadas da acuidade, tomadas à distância, há uma tendência 
a aceitá-las como válidas para prognósticos educacionais, mesmo que 
essas crianças possam ter uma visão de perto útil, porém não desenvolvida. 
Em razão de se observar repetidas vezes materiais visuais trazidos para 
muito perto dos olhos, ou pelo uso de materiais ampliados, algumas 
crianças podem desenvolver uma considerável eficiência visual, mesmo 
quando o exame oftalmológico não revela um índice numérico ou aponta 
uma medida muito baixa da acuidade. Se houver pouco incentivo a 

                                                             
2
 Em Blind Children: degree of vision mode of reading. Trad.original: Crianças cegas: grau de visão 

em modo de leitura. 
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oportunidades não planejadas para o desenvolvimento e uso da visão de 
perto, tais crianças podem ter poucas experiências que estimulem o desejo 
e a necessidade de se esforçarem por desenvolver a visão que 
eventualmente possam ter. (BARRAGA, 1977, p.02).  

 

Com isso, passou-se a comprovar que a visão “é uma função que se aprende 

e que sua qualidade pode ser melhorada” com a finalidade de torná-la uma visão 

funcional. (HYVARINEN, s.d., p.25).  

As contribuições de Barraga (idem) assinalam que o desenvolvimento do 

sistema visual, quando existe um impedimento, não acontece de forma automática e 

nem é espontâneo, ou seja, deve ser amplamente estimulado. Por isso, a 

diversidade de estímulos ofertados ensina uma pessoa com baixa visão a ver 

melhor, o que poderia indicar uma alteração importante das condutas 

tradicionalmente instituídas em relação aos processos de educação e reabilitação de 

pessoas com deficiência das habilidades visuais. 

Sustentando esta explanação, Barraga (idem) buscou mais respaldo em sua 

tese de doutorado ao tentar determinar se o comportamento visual de crianças 

cegas com visão remanescente poderia ser potencializado após um período de 

treinamento com instruções específicas e materiais apropriados. Concluiu que  

 

Dados do experimento sugerem, com muita ênfase, que crianças cegas 
com visão residual podem melhorar sua eficiência até níveis nos quais seja 
possível usar a visão subnormal para fins educacionais, de maneira mais 
efetiva, se uma sequência planejada de estimulação visual for empregada 
nos primeiros anos de escolaridade. Um curto período de ensino, intensivo 
e individualizado, demonstrou a possibilidade de mudar a “performance” 
visual de crianças, como avaliado pelo teste de discriminação visual. 
(BARRAGA, 1977, p.71). 

 

De modo a enaltecer ainda mais a validade dos estímulos visuais capazes de 

favorecer a pessoa com baixa visão ou visão residual conforme já pesquisara, 

Barraga (idem) foi ao encontro de novas perspectivas investigativas, provocadas 

especialmente pelas limitações de parâmetros para a construção de um instrumento 

de avaliação da condição visual do sujeito.  

Com isso, em 1970, foi publicada a Escala de Eficiência Visual e, em 1980, o 

Programa para Desenvolver a Eficiência do Funcionamento Visual (BARRAGA & 

COLLINS, 1980), cujo conteúdo envolve desde os reflexos visuais até percepções 

complexas, hierarquizadas segundo embasamento teórico da autora e 

colaboradores. Este Programa de Estimulação desenvolvido debruçava-se sobre o 
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pressuposto teórico de que o desenrolar visual e perceptual em crianças com 

deficiência deve tomar como base o padrão identificado em crianças que 

apresentam uma visão normal e que, por esse motivo, o programa de aprendizagem 

a contemplar este público deve primar pela similaridade com este padrão.   

Entre os argumentos colocados, percebe-se uma considerável atenção 

quanto ao mérito do treinamento, pois, conforme Dall´Acqua (2002) delineiam que 

 
Quando há treinamento adequado, mesmo que a criança tenha uma 
deficiência visual severa, o desenvolvimento, seja nos aspectos ópticos, 
seja nos perceptuais, geralmente segue uma ordem semelhante àquela 
presente no desenvolvimento de toda e qualquer criança, no qual emergem 
padrões fisiológicos e comportamentais numa sequência ordenada e 
consistente, mas que está sujeita a flutuações até, efetivamente, estabilizar-
se. Segundo os autores, o que garante a estabilização, em linhas gerais, é a 
intensidade e diversidade na estimulação para olhar, definido neste contexto 
como o “ato de usar os olhos para procurar e examinar objetos visíveis. E é 
apenas, e tão somente, por meio desse olhar que o desenvolvimento da 
função visual acontece, nos seus aspectos ópticos e perceptivos 
(DALL´ACQUA, 2002, p.90). 

 

Após todo o trabalho iniciado por Barraga (1977) neste contexto da deficiência 

visual, a conceituação deste comprometimento passou a não mais se referir a um 

conjunto indistinto de pessoas genericamente educadas como cegas, mas sim 

àquelas que, por distintas razões, apresentam restrição total ou diminuição da 

capacidade visual, seja por alteração no próprio olho ou nas vias ópticas (deficiência 

visual periférica), seja por alterações visuais decorrentes de transtornos em nível 

cerebral (deficiência visual central ou cortical) (VEITZMAN, 1992). 

No entanto, conforme aponta Veitzman (1992), somente em 1978, o termo 

visão subnormal (baixa visão) foi introduzido pela primeira vez, na nona revisão da 

Classificação Internacional de Doenças (CID).  

Em 1984, Faye (1984) trouxe o entendimento de visão subnormal indo ao 

encontro de Lawrence (1992) que delineia este comprometimento enquanto uma 

 

Anormalidade bilateral tanto da acuidade como do campo visual, causada 
por um distúrbio do sistema visual. O defeito pode ser no globo ocular 
(córnea, íris, cristalino, humor vítreo ou retina), no nervo óptico ou no córtex 
visual. Pode ser hereditário, congênito ou adquirido. Por definição, a 
acuidade visual dos indivíduos com visão subnormal não pode ser 
incrementada até níveis de desempenho normal por meio do uso de óculos 
convencionais ou lentes de contato, e mesmo aqueles que apresentam 
acuidade visual normal, terão o campo suficientemente prejudicado, a ponto 
de impedir um desempenho normal. (LAWRENCE, 1992, p.07).  
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Tomando como base estes critérios, de acuidade e campo visual, tornou-se 

possível progredir em relação aos entendimentos anteriormente ao longo das 

discussões, por meio da validação de um detalhamento mais preciso das perdas 

visuais.  

No entanto, ainda que importante, esse foco na acuidade tende a reduzir a 

qualidade do resíduo visual do sujeito, afetando outras instâncias como assim alerta 

Masini (1994, p.83), ao apontar que essa “delimitação pela acuidade visual tem, 

porém, para fins educacionais, mostrado ser pouco apropriada, dando-se 

preferência àquela à eficiência visual”. A autora segue ainda citando a definição 

educacional sugerida pela American Foundation for the Blind, AFB, criada em 19903, 

segundo a qual a criança com visão subnormal é aquela que conserva uma visão 

limitada, porém de expressiva validade na aquisição e desenrolar da educação, mas 

cuja eficiência visual, “depois de tratamento necessário, ou correção, ou ambos, 

reduz o progresso escolar em extensão tal que necessita de recursos educativos” 

(MASINI, 1994, p.83). 

Com isso, Corn (1989) considera a baixa visão:  

 

 

Um nível de visão que, mesmo com correção padronizada, impede um 
indivíduo de realizar planejamento visual ou execução de tarefas, mas 
permite aumentar ou realçar a visão funcional, por meio do uso de auxílios 
ópticos ou não ópticos, modificações ambientais e/ou técnicas (CORN, 
1989, p.28). 

 

Entre tantos apontamentos, fica transparente que a reunião de conhecimentos 

produzidos no decorrer dos anos mostrou que a eficiência visual é passível de 

enriquecimento. As mudanças em relação ao valor atribuído à estimulação da 

função social, em busca de um aprimoramento, representaram, portanto, uma nova 

compreensão que reflete em outras formas, mais sensíveis, de atendimento às 

pessoas com baixa visão, com repercussões bastante distintas sobre as práticas 

educacionais e sociais, de um modo geral. 

Por tudo explanado, é perceptível que a deficiência visual e mais 

especificamente, a baixa visão, a partir do que ficou exposto, produz reflexos 

significativos no comprometimento de diferentes habilidades e atividades cotidianas 

do indivíduo. É fundamental, portanto, a aprendizagem deste sujeito no seu entorno 

                                                             
3
 Trad. Original: Fundação Americana para os Cegos, 1990. 
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quando contemplado com os mais diversos estímulos capazes de potencializar sua 

identidade. Substancialmente, o modo de identificar tudo e todos que o cercam 

emerge uma nova condição, a de sentir, em oposição à de enxergar. Com isso, levar 

em conta a percepção e cognição do indivíduo com comprometimento visual nos 

mais diversos contextos significa favorecê-lo no seu todo, integralmente, propiciando 

oportunidades para que se sinta apto a atuar e interagir em seu meio, se fazendo 

disponível com seu corpo, não apenas orgânico, mas sensível, aberto a novas 

experiências, em busca de novos horizontes. 
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Capítulo 3 - Percepção: caminhos na experiência sensível 

 

A coisa e o mundo são dados como partes do meu corpo, 
não por sua “geometria natural”, mas sim numa conexão 
comparável, ou mais certamente idêntica àquela que existe 
entre as partes do meu corpo. 

Merleau-Ponty (2011, p.145). 

 

 

Percepção se faz na imersão plena do corpo/sujeito no mundo em que se 

situa, no contato com pessoas, objetos e situações. Atitude de disponibilidade no 

uso da própria sensibilidade, no desvelamento de sentidos e significados de si e do 

que o cerca – pessoas, objetos, situações.  

O perceber se faz fundamental em cada sujeito, a partir de sua 

individualidade e especificidade; é o meio de entrar em contato com o entorno pelo 

seu próprio corpo – fonte de conhecimentos do mundo em que se situa – é a 

existencialidade do homem enquanto ser-no-mundo.  

Na tratativa da pessoa com baixa visão, o perceber reflete na construção 

deste sujeito, de uma identidade totalizante que experiencia o seu entorno e tem, no 

seu próprio corpo, este consciente, uma fonte de conhecimentos, de reconhecimento 

de mundo. Retomando, é a essencial compreensão deste sujeito no mundo como 

corpo no mundo. 

Para desvendar o perceber e sua amplitude da pessoa com baixa visão – 

cerne aqui em questão –, este estudo fundamenta-se nos princípios de Maurice 

Merleau-Ponty (1908-1961), filósofo francês cuja fenomenologia faz do corpo o 

sujeito da percepção.  

O pensamento merleaupontyano visa à superação do dualismo entre o corpo 

e mente e focaliza a interação entre ambos. Numa relação de conhecimento, é 

necessário um mergulho no sensível, unindo o sujeito que conhece ao objeto que é 

conhecido. Essa é também a maneira de complementar o ponto de vista racionalista, 

predominante na história do conhecimento (CARMO, 2000).  

Faz-se notável, entre as obras e valiosas contribuições deste filósofo, que sua 

grandiosa preocupação é definir que todo conhecimento passa primeiro pelas portas 

da percepção, como afirma: “nós nunca deixamos de viver no mundo da percepção, 

mas a ultrapassamos pelo pensamento crítico, a ponto de esquecer a contribuição 
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que a percepção dá para a concepção da verdade”. (MERLEAU-PONTY, 2011, 

p.401). 

De acordo com Masini (2007), cotidianamente, por meio da percepção, os 

objetos vão aos poucos tomando forma, estruturando-se a partir de ações e reações 

sobre aquilo que está ao derredor. Por meio das interações no ambiente em que se 

está, vai-se desenvolvendo habilidades de perceber, experienciar, organizar e 

compreender o mundo que se habita. Para as pessoas que dispõem da visão 

(videntes), a predominância deste sentido está tão presente que se tornam 

desatentas a isso, e desconsideram as demais vias de percepção.  

Percepção essa que se dá no corpo – fonte de sentidos, de organização no 

desvelar de interpretações ao perceber-se, perceber o outro, perceber objetos e 

situações. Um perceber que transcende as margens orgânicas e funcionais do 

corpo, que amplifica o momento para o estar presente, disponível com este mesmo 

corpo vivido imerso no entorno, na experiência (MERLEAU-PONTY, 2011).  

Masini (2012) corrobora este filósofo francês ao acrescentar que, ao abordar 

a percepção, sinaliza três amplos pontos: 

 

a) os fenômenos não são coisas, mas acontecem num campo do qual o 
sujeito faz parte e o sujeito e os fenômenos do mundo constituem juntos 
um sistema;  

b) o que caracteriza a identidade do mundo percebido é a temporalidade, 
isto é, a síntese temporal através das próprias perspectivas do sujeito 
que percebe: a perspectiva presente anuncia a outra e retém a 
precedente num encadeamento. São várias perspectivas que vão se 
constituindo em movimentos de retomada do passado e abertura para o 
futuro, sempre sendo possível novas perspectivas;  

c) para compreender a percepção é necessário evitar a alternativa natural 
(dos acontecimentos que se ligam entre si e causam uns aos outros) e a 
alternativa naturante (do sujeito que constitui o mundo e que dá sentido 
ao mundo). Em outras palavras, a perspectiva da objetividade (do 
mundo existente em si) ou da subjetividade (do mundo existente para si 
ou para uma consciência) são duas posições na qual o sujeito da 
percepção é ignorado (MASINI, 2012, p.18).  

 

A perspectiva merleupontyana delineia o sujeito no mundo como corpo no 

mundo, corpo este que sente, que sabe, que compreende – experiência pré-

consciente, pré-emocional, pré-categorial. Essa experiência original é explicitada por 

Masini (2012), quando afirma: 

 

[...] reencontrar o corpo presente e total, aquele que não é um fragmento ou 
feixe de funções, mas um entrelaçamento de percepções (ou sentidos) e de 
dinamismo. Esta superposição impede de conceber a percepção como 
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operação do pensamento, que ergueria um quadro de representação do 

mundo, da imanência e da identidade. (MASINI, 2012, p.20). 
 

Experiência original referida, pois, há um sujeito imerso no mundo com seu 

corpo próprio, que se aproxima e se abre para o mundo, fazendo-se disponível a 

percepções que se transformam a partir de ações e explorações do que o cerca.  

Caminha (2013, p. 114) alerta para o fato de que todo este complexo sistema 

da experiência perceptiva, do mundo, “[...] corpo próprio e eu empírico, não pode ser 

reduzido a uma mera conexão de termos produzidos por relações causais, conforme 

a perspectiva empirista”. Acrescenta, a respeito dessa peculiaridade, que o 

pensamento objetivo transforma tudo o que se percebe em objeto, sem se perguntar 

pelo momento originário da experiência de perceber. Considerando este momento, 

alega que Merleau-Ponty propõe, então, pensar a formação de uma subjetividade 

pré-pessoal como ponto de partida para se conceber o sentido originário da 

percepção. 

Essa proposta (ou nível de existência) se faz distinta da pessoal, já que a pré-

pessoal para o filósofo francês é o corpo que, agindo como doador de sentido e 

significado propicia o relacionamento que precede toda escolha consciente. 

Invertendo a proposição de Descartes (1596-1650)4, é compreender que o homem 

pensa porque existe. (CARMO, 2000). 

Ainda tecendo críticas à concepção cartesiana de corpo propagada no 

racionalismo5 de Descartes, Merleau-Ponty (2011) assinala que não se está fora do 

mundo, já que mundo e sujeito são elementos inseparáveis. Atento a este 

entrelaçamento, compreende que mundo não é mundo em ideia, e o corpo não é 

corpo em ideia. 

 

Nós não dizemos que a noção do mundo é inseparável da noção do sujeito, 
que o sujeito se pensa inseparável da ideia do corpo e da ideia do mundo, 
pois, se só se tratasse de uma relação pensada, por isso mesmo ela 
deixaria subsistir a independência absoluta do sujeito enquanto pensador e 
o sujeito não estaria situado. Se o sujeito está em situação, se até mesmo 
ele não é senão uma possibilidade de situações é porque ele só realiza sua 
ipseidade sendo efetivamente corpo e entrando, através desse corpo, no 
mundo. Se, refletindo na essência da subjetividade, eu a encontro ligada à 

                                                             
4
 Filósofo, físico e matemático francês que inclinou seus olhares para o racionalismo, entre outras 

correntes filosóficas. (CARMO, 2000).  
5
 Compreende que tudo o que existe tem uma causa inteligível, mesmo que esta causa não possa ser 

demonstrada empiricamente, tal como a causa da origem do Universo. Privilegia a razão em 
detrimento da experiência do mundo sensível como via de acesso ao conhecimento. (CERBONE, 
2014). 
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essência do corpo e à essência do mundo, é porque minha existência como 
subjetividade é uma e a mesma que minha existência como corpo e com a 
existência do mundo, e porque finalmente o sujeito que sou, concretamente 
tomado, é inseparável deste corpo-aqui e deste mundo-aqui. (MERLEAU-
PONTY, 2011 p.547).  

 

Nesses parâmetros, o conceito merleaupontyano de corpo adquire um valor 

ímpar ao enigma do ver e do ser visto, do sentir e ser sentido. O corpo, que tanto 

pode sentir como pode ser sentido, ver como ser visto, não é apenas objeto, nem 

apenas sujeito, ele é corpo-sujeito – fonte de significados e de sentidos. 

 

Assim, falar da percepção é falar do corpo, pois [...] meu corpo é a textura 
comum de todos os objetos e ele é, pelo menos em relação ao mundo 
percebido, o instrumento geral de minha compreensão (MERLEAU-PONTY, 
2011, passim). 

  

De acordo com Masini (2012), o sujeito da percepção não é mais a 

consciência da qual provinha o conhecimento separado da experiência vivida, mas 

sim o corpo no mundo – solo fértil de sentidos do sujeito no mundo. Posteriormente, 

ocorre a reflexão fruto da atenção ativa do sujeito no mundo – reflexão sobre o 

vivenciado, no desvelar significados daquilo que é percebido.  

Caminha (2013, p.117) reitera essa perspectiva, quando afirma que:  

 

[...] aquele que vê um objeto qualquer sente que ainda existe ser para além 
daquilo que ele vê atualmente. O sujeito percebe sempre num campo. Ele é 
sempre ser relacional. Seja no primeiro momento, de natureza pré-pessoal, 
ou num segundo momento, de natureza pessoal, o sujeito é sempre dirigir-
se para. A experiência de sentir nasce antes mesmo de se ter consciência 
de que se sente alguma coisa do ponto de vista representacional. 
(CAMINHA, 2013, p.117). 

 

Essa compreensão emerge da experiência de um corpo próprio em contato 

com o que o cerca – do sujeito em sua experiência em relação com outro ser 

humano e com objetos. Através do corpo vivo do outro, que carrega a mesma 

estrutura do corpo próprio de cada um, “sabe-se que e como o outro se serve de 

objetos familiares de um mesmo mundo físico e cultural do qual cada um 

compartilha”. (MASINI, 2012, p.20).  

As palavras de Merleau-Ponty (2015) vão ao encontro do explanado quando 

salienta a percepção do outro nesta relação estabelecida: 
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É preciso, portanto, que pela percepção de outrem, eu me encontre posto 
em relação com um outro eu, que ele esteja em princípio aberto às mesmas 
verdades que eu, em relação com o mesmo ser que eu. E essa percepção 
se realiza: do fundo da minha subjetividade, vejo aparecer outra 
subjetividade investida de direitos iguais, porque, em meu campo 
perceptivo, se desenha a conduta de outrem, um comportamento que 
compreendo, a palavra de outrem, um pensamento que eu abraço, e porque 
este outro, nascido em meio aos meus fenômenos, apropria-se deles 
tratando-os segundo as condutas típicas das quais eu próprio tenho a 
experiência. Assim como meu corpo, enquanto sistema de minhas 
apreensões de mundo funda a unidade dos objetos que percebo, assim 
também o corpo de outrem, enquanto portador de condutas simbólicas e da 
conduta do verdadeiro, é arrancado da condição de um de meus 
fenômenos, propõe-me a tarefa de uma comunicação verdadeira e confere 
a meus objetos a dimensão nova do ser intersubjetivo ou da objetividade. 
Tais são, rapidamente resumidos, os elementos de uma descrição do 
mundo percebido. (MERLEAU-PONTY, 2015, p. 39).  

 

Nesta centralidade do corpo quanto ao corpo do outro como fonte válida de 

sentidos, a premissa da descoberta, de construções e reconstruções se faz uma 

forte presença na compreensão totalizante do sujeito. É a sociabilidade em voga que 

dissemina novos olhares, novas atitudes perceptuais neste envolvimento com o 

mundo. Conforme bem salienta Rabelo (2008), ao se apossar das ideias do filósofo 

francês: 

 

Minha existência encarnada se tece sob o horizonte da existência do outro; 
meus gestos retomam e respondem ao outro, nos seus gestos descubro 
minhas intenções. Através dos nossos corpos, nossas ações entrecruzam-
se, referem-se mutuamente e por vezes adquirem uma fluência ou um ritmo 
que nos configura enquanto um nós, sujeito coletivo de práticas e discursos. 
Habitamos um mundo comum e é dessa sociabilidade primária que posso 
surgir enquanto sujeito e que, por vezes, o outro, surge enquanto objeto ou 
me faz surgir nessa mesma condição. (RABELO, 2008, p.110).  

 

Dada sua atenção a este mundo percebido a partir do outro, do corpo do 

outro, o filósofo francês resgata um limiar originário do perceber – a relação com 

outrem como fonte de sentidos.  

Vai ao encontro do sentir pleno e suas variantes, especialmente quanto ao 

entendimento de que tais experiências contemplam toda a complexidade do corpo. É 

no corpo e pelo corpo que a subjetividade se estabelece – o sujeito da percepção se 

torna sujeito na experiência de sentir e constrói, ao longo de sua trajetória, outros 

modos de ser no mundo por meio de vivências, conferindo ao sujeito uma 

intencional e contínua construção própria de si no mundo. 

Faz-se notável a centralidade nas reflexões de Merleau-Ponty na validade do 

contato com o mundo de que o sujeito carece, entre as mais variadas experiências e 
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percepções, a partir dos sentidos de que dispõe sempre em plena interação, nunca 

deslocado apenas como espectador, tão pouco de sua própria consciência. Segundo 

Carmo (2000), 
 

O mundo é o meio de realização da consciência. Ela não pode ser tratada 
como um espectador distanciado do mundo ou como um legislador 
supremo, pois é preciso reconhecê-la como uma luz em direção ao mundo 
ao qual ela se dirige. Era exatamente isso que Merleau-Ponty almejava em 
seus primeiros estudos: desenvolver uma filosofia que mostrasse o 
“enraizamento” do espírito no corpo, isto é, a consciência atada a um corpo 
que a liga ao mundo. (CARMO, 2000, p.24). 

 

Dimensionando essa mesma consciência à luz do pré-reflexivo ao reflexivo, 

Merleau-Ponty (2011) afirma que, na ação cotidiana, os atos inconscientes 

predominam sobre os conscientes, e toda atividade, reflexiva ou não, tem como 

fundamento a percepção do mundo. Continuamente, a atividade reflexiva de 

questionamento do mundo é apenas momentânea e artificial, já que a todo momento 

realiza-se movimentos e gestos ancorados numa crença perceptiva do mundo das 

coisas ao derredor, sem que a consciência tenha que refletir a todo momento sobre 

eles. (CARMO, 2000). 

Maciel (1997, p.40) ilustra o exposto ao afirmar que “apreendemos o mundo 

sem a necessidade de problematizá-lo ou refletir sobre ele”. Acrescenta que nem 

sempre se está refletindo sobre os próprios atos e sobre o mundo em que se vive. 

Corroborando a autora, Carmo (2000) expõe que 

 

A realidade mundana é aceita ingênua e simplesmente, como ocorre com a 
criança, que percebe antes de pensar. A experiência infantil oferece-nos 
uma visão de certo modo exemplar. Ela denuncia a presença de um mundo 
anterior ao pensamento reflexivo e, justamente por ser anterior à tomada de 
consciência do mundo, permite que entendamos o processo de 
conscientização (CARMO, 2000, p.37).  

 

Urge então a tarefa merleaupontyana de encontrar um fundamento anterior ao 

mundo pensado que possibilite evitar a divisão sujeito-objeto. Procura também uma 

descrição (um dos pilares para sua posterior fenomenologia) que permita 

compreender o mundo em que se está e defende que a busca da origem de tais 

fatos não pode ser ignorada pela filosofia. Essa origem revelaria que a reflexão, 

sempre posterior à experiência vivida, deve voltar-se para si mesma e refletir sobre o 

pré-reflexivo, anterior a ela. “O pré-reflexivo é, assim, uma espécie de inconsciente, 
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jamais manifesto na sua totalidade por um ato de vontade da consciência e da 

reflexão”. (COELHO JR e CARMO, 1991, p.40).  

Não por acaso é frequente, nas obras deste filósofo, o emprego de termos, 

como retornar, reencontrar, recolocar, restituir, todos ligados semanticamente à ideia 

do regresso à origem perceptiva. Procura, com isso, encontrar uma experiência “pré-

consciente”, reencontrar uma camada “aquém da ideia de sujeito e da ideia de 

objeto” (MERLEAU-PONTY, 2011, p.254). 

Assinalando essa intencionalidade pré-reflexiva e reflexiva do sujeito de 

resgatar aquilo que é efetivamente vivido em sua construção perceptiva de mundo, 

em seu contato com o derredor, Merleau-Ponty (2011, p. 209) alega que “retornar às 

coisas mesmas é retornar a esse mundo anterior ao conhecimento”. Este retorno 

significa esquecer quaisquer teorias científicas ou de outro tipo sobre as coisas, 

atendo-se à descrição da própria experiência, concreta e humana.  

Sob influências iniciais de Husserl (1859-1938)6 e, mais posteriormente, de 

Heidegger (1889-1976)7, tais palavras direcionam a sustentação da Fenomenologia 

da Percepção8 de Merleau-Ponty. Há uma maneira ou estilo de pensar que, contrária 

à psicologia empírica da explicação, se preocupa com a descrição da percepção, de 

experiências perceptuais corporificadas do mundo. Para Matthews (2011), 

 

A psicologia empírica, científica (como todas as ciências) não apenas busca 
estabelecer os fatos sobre o seu campo específico, mas dar uma explicação 
causal de como esses fatos vem a ser o que são, ou seja, o que causa o 
quê. Por exemplo, um estudo psicológico da percepção teria que tentar 
explicar como é que acontece de vermos as coisas: a luz refletida pelo 

                                                             
6
  Filósofo criador da fenomenologia que carregou o lema “de volta às coisas mesmas”, congregando, 

em torno de si, inúmeros discípulos que prosseguiram a sua única obra em várias direções, 
inacabada face à sua morte e a ascensão do nazismo. Merleau-Ponty ganha destaque entre estes 
discípulos, já que teve, em 1939, o primeiro contato com textos inéditos husserlianos e assim, 
fazendo-os componentes da sua célebre obra Fenomenologia da Percepção e demais posteriores. 
(COELHO JR E CARMO, 1991). 
7
 Filósofo, escritor e professor universitário, foi aluno de Husserl em 1916. Autor da obra Ser e tempo, 

expressou sua própria definição de fenomenologia como “deixar o que se mostra por si ser visto de si 
da maneira mesma com que se mostra de si” – no lema de Husserl, é um retorno “às coisas 
mesmas”, deixar o mundo, ou o Ser, falar por si (o que vai de encontro à filosofia heideggeriana que 
se ocupa com a ontologia neste sentido – estudo do Ser enquanto Ser). Trata o significado do Ser 
fenomenologicamente a partir de nossa própria experiência de Ser, o Ser-no-mundo (inderweltsein, 
em alemão), termo também utilizado por Merleau-Ponty. Nessa perspectiva, imputa que não 
existimos separados do mundo de nossa experiência, somos parte dele. Somos, entretanto, uma 
parte peculiar do mundo, em virtude de sermos conscientes dele. Heidegger chamou de Dasein (a 
palavra alemã para “existência”, que significa “ser/estar aí”) esse modo humano de Ser. A 
fenomenologia deve ser, conforme este filósofo, não a análise de uma consciência pura separada, 
mas “a analítica do Dasein”: a análise de como as coisas parecem a nós no curso das interações 
humanas corriqueiras com o mundo. (MATTHEWS, 2011). 
8
 Termo difundido em ocasião da obra de Merleau-Ponty que carrega o mesmo nome (1945, 1ªed.).  
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objeto visto atinge nossa retina, o que, por sua vez, causa certas reações 
do nervo ótico, e assim por diante. Mas a fenomenologia não está 
preocupada com tais explicações, mas apenas em descrever o que é 
essencial à nossa percepção dos objetos – o que significa para nós 
“perceber” um objeto. (MATTHEWS, 2011, p.18). 

 

Deste modo, por ser um filósofo existencialista, não considerava o ideal 

empirista de que “primeiro eu sei sobre o mundo e depois eu vivo nele” [...]. “viver no 

mundo vem primeiro, saber sobre ele vem depois” (MACIEL, 1997, p.49). Conforme 

Carmo (2000), 

 

[...] Merleau-Ponty se vê como um filósofo da existência, já que essa 
filosofia se preocupa com o homem muito mais na sua existência do que na 
sua essência. O homem é pensado em seu meio natural, cultural e histórico, 
ou seja, como ser-no-mundo (tendência heideggeriana, “Dasein”), mais do 
que como ser ideal, privilégio anteriormente dado pela filosofia da 
consciência. (CARMO, 2000, p.13). 

 

Corroborando Carmo (2000), Matthews (2011) pontua que o existencialismo 

merleaupontyano alicerça, assim, a fenomenologia, quando esta corrente filosófica 

assume que a consciência é sempre consciência de alguma coisa, e o objeto é 

sempre objeto para uma consciência. Para a fenomenologia, não existe o objeto em 

si destacado de uma consciência que o conhece, já que o objeto é um fenômeno.  

Em sua origem grega, a palavra “fenômeno” quer dizer luz, brilho. 

Fenomenologia é, assim, o estudo do fenômeno, a busca de sua coerência lógica. 

Significa permitir que as coisas se manifestem como são, sem que projetemos nelas 

as nossas construções intelectuais. Sendo assim, pela fenomenologia não se 

interfere nas coisas, são elas que se mostram, ou melhor, deixam-se revelar. 

(MACIEL, 1997). 

De modo a elucidar a tarefa filosófica dos fenomenólogos de descrever os 

fenômenos e não os explicar, Coelho Jr e Carmo (1991) sintetizam que: 

 

À primeira vista pode-se pensar que esses sejam procedimentos parecidos. 
No entanto, explicar implica interferir no fenômeno, introduzindo nele nossas 
categorias lógicas. Assim, explicar é um ato artificial, enquanto descrever 
supõe abordar o fenômeno da perspectiva do homem que o vivencia tal 
como ele se apresenta à consciência. Em linhas gerais, podemos dizer que 
a fenomenologia tem como ponto de partida não negar a realidade do 
mundo exterior. (COELHO JR e CARMO,1991, p.22). 

 

A respeito dessa não negação do mundo exterior, cabe acrescentar que o 

mundo vivido é descrito pela fenomenologia no plano das ideias, porém não 
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devemos esquecer que não há ruptura entre o vivido e o pensado. Esses dois 

planos não compõem dois mundos diferentes: trata-se de um mesmo universo a 

desvelar. Na interpretação de Carmo (2000), vive-se tão “colado” ao mundo exterior 

que, para descrevê-lo, se é obrigado a fazer um recuo artificial, ou seja, tomar 

distância para melhor observar as coisas que entorno. Nas palavras de Matthews 

(2011), 

 

O mundo, diz Merleau-Ponty, não é algo em que meramente pensamos, 
mas o lugar no qual vivemos nossas vidas, o mundo em que atuamos sobre 
o qual temos sentimentos e esperanças, além de ser o mundo que tentamos 
conhecer. A fenomenologia é, portanto, nesse sentido, uma espécie de 
filosofia antifilosófica. O que busca não é elevar-se acima de nosso 
envolvimento prático e emocional com o mundo de modo a fornecer uma 
explicação ou justificação de por que ele é como é, mas descrever nossa 
existência no mundo, nossos vários modos de ser-no-mundo, o que precede 
nossa reflexão e teorização conscientes. (MATTHEWS, 2011, p.31): 

 

Insistindo neste entendimento de mundo, Merleau-Ponty (2011, p.14) acresce 

que “o mundo não é aquilo que eu penso, mas aquilo que vivo, sou aberto ao 

mundo, me comunico indubitavelmente com ele, mas não o possuo, ele é 

inesgotável”. Trata-se, portanto, da reafirmação de uma fenomenologia existencial, 

voltada para a compreensão do homem como ser em situação, inextricavelmente 

ligado ao mundo.  

Refletir sobre essa fenomenologia da percepção implica, de início, um estudo 

detalhado do corpo, trazendo à tona novamente as especificidades e amplitude do 

perceber merleaupontyano. 

Atento à distinção entre o corpo objetivo e o corpo vivido, Merleau-Ponty 

(2011, p.175) delineia a intensidade do corpo para além da sua condição vital ao 

afirmar “eu não tenho um corpo” [...] “eu sou meu corpo” sinalizando que, sendo um 

corpo que percebe e simultaneamente é percebido, ele deve deixar de ser 

compreendido apenas como coisa, como objeto. 

Transparecendo essa condição do corpo vivo, Coelho Jr. e Carmo (1991) 

trazem o posicionamento do filósofo, ao sintetizar envolto às suas considerações 

sobre o mundo que 

 

É a partir do corpo próprio, do “corpo vivido” que posso estar no “mundo” 
em relação com os outros e com as coisas. E, como escreverá, o corpo é o 
nosso “ancoradouro no mundo”, ou ainda, “o nosso meio geral de ter um 
mundo”. Deixando de ser visto como o receptáculo passivo de um mundo 
de coisas que o rodeia, o corpo exerce, pelo sensível, “essa comunicação 
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vital com o mundo que faz com que ele se torne presente como o local 
familiar de nossa vida”. (COELHO JR. e CARMO, 1991, p.49).  

 

O fenômeno do corpo, de uma relação perceptiva primordial com o mundo, 

compreende, para Merleau-Ponty (2011), que o perceber não se reduz a constituir 

diante de si uma aparência relativa do objeto, mas significa a descoberta do mundo 

e a ligação fundamental do sujeito com ele.  

Fica revelada a intencionalidade do filósofo francês em mostrar a percepção 

não em seu sentido sensorial ou psicológico, que se caracteriza por uma 

composição de partes, mas em seu modo originário de ser numa totalidade do 

vivido, no mundo experienciado, imerso com seu corpo nesse mundo. Ainda, 

acredita na possibilidade da percepção como experiência aberta, e argumenta que: 

“a coisa percebida não é uma unidade ideal possuída pela inteligência; ela é uma 

totalidade aberta ao horizonte de um número indefinido de perspectivas” 

(MERLEAU-PONTY, 2011, p.48). 

Imersa nos alicerces dessa reflexão, Masini (2003) indica que o sujeito da 

percepção faz-se o corpo, elucidado para além do experienciado no agora, já que 

também resgata o anteriormente vivido fenomenologicamente. É a superação da 

“consciência concebida separadamente da experiência vivida e da qual provém o 

conhecimento” (MASINI, 2003, p.07).  

O corpo constitui fonte de sentidos uma vez que envolve a relação do sujeito 

no mundo, relação, portanto sempre significativa e que ilumina a experiência 

perceptiva a partir do intencional envolvimento do corpo, em sua totalidade, no 

mundo.  

Nessa amplitude, o corpo é muito mais do que um instrumento ou um meio; 

ele é a própria expressão no mundo à figura visível das próprias intenções, é um “eu 

natural” e, propriamente falando, ele é o sujeito da percepção (ROSA, 2010). O 

corpo, então, muito antes de ser um objeto, é a própria dimensão da percepção, é o 

solo originário do conhecimento.   

Em linhas gerais, o pensamento de Merleau-Ponty se apresenta de modo 

diferente do de grande parte da história da filosofia quando o assunto é corpo e 

consciência. Para muitos, a consciência está totalmente separada do corpo, 

enquanto para este filósofo, ela não pode ser concebida como algo distinto do corpo, 

pois ambos formam uma só unidade, estão amalgamados.  
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Dessa forma, a questão da intencionalidade da consciência por ele concebida 

promove outra maneira de pensar também a subjetividade humana. Segundo ele, o 

sujeito, dotado de uma consciência perceptiva, está situado no mundo. Seu corpo 

está inserido intrinsecamente no mundo, funcionando como um mediador das 

vivências e experiências humanas, suas relações interpessoais e com todos os 

objetos. (MATTHEWS, 2011). 

Há, assim, uma espécie de desvio do caráter subjetivo, que antes se instalava 

na interioridade humana, para a noção de corporeidade, ou seja, torna-se impossível 

pensar o sujeito sem considerar as percepções do corpo. É o corpo-consciência. 

(CAMINHA, 2013).  

Para o filósofo, o ser humano é algo que está ainda em processo contínuo de 

construção, é um projeto. Essa construção se aproxima do existencialismo de Sartre 

(1905-1980)9, uma vez que, seguindo este raciocínio, o homem é o que ele projeta, 

é o que ele concebe para ele mesmo. Afinal, o homem e o mundo são dois 

elementos indissociáveis. O homem, seu corpo, está profundamente ligado ao 

mundo. O homem está no mundo. (RABELO, 2008). 

Resgatando a contribuição de Carmo (2000), há proximidade também com o 

que Heidegger10 chamou de Dasein, ou seja, "ser-no-mundo", o homem lançado ao 

mundo, concebido a partir da sua real existência.  

Para Merleau-Ponty, tudo o que se aprende sobre o mundo, todo o 

conhecimento que se adquire, seria inviável se não fosse o mundo dos fenômenos 

que se apresenta através do corpo. Este corpo traçado nas contribuições deste 

filósofo se faz presente quando também pertence ao universo da brincadeira e da 

ludicidade, mais ainda, se pensado na e pela criança com baixa visão. É um corpo 

próprio, envolto de significados que, por abarcar as mais variadas construções de 

sentidos, compreende a prática da brincadeira como fonte de aprendizado, já que 

                                                             
9
 Filósofo existencialista, escritor e crítico francês, um representante do existencialismo. 

Dimensionava em sua filosofia que, no caso humano (apenas humano), a existência precede a 
essência, pois o homem primeiro existe depois se define, enquanto todas as outras coisas são o que 
são, sem se definir, e por isso, sem ter uma “essência” que suceda à existência. Em sua principal 
obra O ser e o nada (1969) Sartre procura, assim como Heidegger, usar um método fenomenológico 
para chegar a uma análise do ser. Distingue dois tipos de ser: o ser “em si”, dos fenômenos ou coisas 
que experimentamos, e o ser “para si”, que é o de nossa consciência dessas coisas. Mas, alerta que 
essa distinção é a rigor uma falsa abstração que fala de coisas que não podem existir isoladamente 
como se pudessem ser consideradas de forma separada. O “concreto”, afirma Sartre, nesta mesma 
obra, “só pode ser a totalidade sintética de que a consciência, assim como o fenômeno, constitui 
apenas momentos. O concreto é o homem dentro do mundo nessa união específica do homem com o 
mundo que Heidegger, por exemplo, chama de ser-no-mundo”. (MATTHEWS, 2011, p.111). 
10

 Vide nota de rodapé n.7. 
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permite à criança em voga a promoção de saberes necessários para a busca de 

caminhos sensíveis a explorar, numa jornada inquieta de descobertas e percepções. 

Retomando a sustentação merleaupontyana da fenomenologia da percepção, é esse 

“corpo vivido” alicerçando as experiências da criança com baixa visão no contexto 

lúdico e interacional do brincar na brinquedoteca. 
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Capítulo 4- O brincar e a ludicidade: na trilha da imaginação 
 
 

Toda criança que brinca se comporta como um poeta, pelo 
fato de criar um mundo só seu, ou, mais exatamente, por 
transpor as coisas do mundo em que vive para um universo 
novo em acordo com suas conveniências [...] o poeta age 
como a criança que brinca; cria um mundo imaginário que 
leva muito a sério, isto é, que dota de grandes qualidades 
de afetos, sem deixar de distingui-lo claramente da 
realidade.  

Freud (1973, p.139). 

 

 

O ambiente vivenciado, muito mais do que um meio basicamente físico, 

possui características específicas relativas à história da vida de cada indivíduo. Cria-

se um vínculo pessoal e duradouro com as pessoas e com objetos ao derredor. Eles 

passam a fazer parte, de certa forma, da memória, da história, da identidade de 

cada um. Com eles, são criados e fortalecidos laços que afirmam e constituem o 

sujeito, fazendo sentir a segurança e a profunda satisfação de pertencer realmente a 

um grupo.  

Nesse constante emaranhar do pessoal com o social, o brincar carrega um 

papel essencial, já que tende a contribuir significativamente na construção da 

autonomia e da convivência com o entorno. 

Conforme exposto no capítulo anterior, Merleau-Ponty não só trouxe a 

compreensão do corpo como fonte de sentidos, raiz do conhecimento, de acordo 

com Masini (2012), como também iluminou em sua fenomenologia, que se está em 

constante transformação, em um processo inacabável. Tais implicações do perceber 

merleaupontyano e sua fenomenologia acabam por elucidar a prática do brincar – o 

elemento lúdico de cada sujeito/corpo no mundo –, solo fértil para a descoberta de 

saberes, imersão no imaginário, no faz de conta.  

A brincadeira e o universo lúdico estão presentes na história da humanidade, 

de sua construção sociocultural, que sempre fizeram parte do cotidiano das 

pessoas, de forma implícita ou explícita.  

De acordo com Wajskop (2007), uma retrospectiva histórica deste contexto 

mostra que, na Antiguidade, a atividade lúdica não era exclusivamente remetida ao 

contexto infantil, mas às pessoas de um modo geral. Filósofos, como Platão11 e 

                                                             
11

 428/427 a.C. – 348/347 a.C.  
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Aristóteles12, refletiam sobre o brinquedo na educação, remetendo o conceito de 

estudo ao pleno prazer. Para Aristóteles, o jogo representava uma atividade que tem 

o fim em si mesma, concepção reiterada, posteriormente, por outros pesquisadores 

atentos ao universo lúdico, como os russos Leontiev, Vygotsky e Elkonin. A 

recreação concebida como um descanso do espírito, segundo Gimenes e Teixeira 

(2011), vem sendo discutida, também, por educadores e pesquisadores que 

ressaltam a validade do brincar de forma espontânea, não devendo ser remetido ao 

entendimento de “prêmio” ou castigo, punição.  

Conforme Friedmann (2006, p. 89), Platão, em 420 a. C., apresentava um 

olhar a respeito do brincar mais focado para a aprendizagem e para o social. Ele 

enaltecia a relevância de se aprender brincando, em oposição à utilização da 

violência e da repressão. Acrescentava nesta reflexão que “é possível descobrir 

mais sobre uma pessoa em uma hora de brincadeira do que em um ano de 

conversa”.  

Na Idade Antiga, crianças eram ensinadas a partir da exploração do jogo de 

dados, bem como doces e guloseimas em forma de letras e números. Cabe ressaltar 

que a importância da educação sensorial, nesse período, determinou o uso do jogo 

didático pelos professores das mais diferentes áreas, como Filosofia, Matemática e 

Linguagem, tendo seus reflexos gravados nos tempos contemporâneos.  

Na Idade Média, o jogo era empregado para divulgar princípios de moral, 

ética e conteúdo de disciplinas escolares, porém não era considerado “sério”, por 

estar associado também aos jogos de azar. (WAJSKOP, 2007). De acordo com 

Cunha (1997), na Idade Média, o brinquedo era um instrumento de uso coletivo e 

indistinto, mas sua principal função era estreitar os laços sociais e passar modos e 

costumes que deviam ser assimilados pelas crianças. Essas atividades surgiam 

como divertimento que levavam os cidadãos a participarem da comunidade e a 

estabelecerem relações sociais, além de enfatizarem o papel de cada um dentro do 

grupo. 

Friedmann (2006, p.33) explica que, no Renascimento, havia uma compulsão 

lúdica, pois “o jogo era visto como conduta livre, que favorecia o desenvolvimento da 

inteligência e facilitava o estudo”. Por isso, ressalta que foi adotado como 

instrumento alternativo de aprendizagem de conteúdos escolares.  

                                                             
12

 384 a.C – 322 a.C 
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No que tange à estrutura familiar aristocrática, a educação da criança 

consistia em ensinar obediência às regras e tradições que levavam à boa 

manutenção da hierarquia. Se essas não fossem respeitadas, o castigo era 

friamente corporal. (GIMENES e TEIXEIRA, 2011). 

Gimenes e Teixeira (2011) expõem a concepção de Poster (1979) sobre a 

hierarquia secularmente instaurada nesse contexto histórico, que assinala a 

predominância de cunho social referente ao brincar e ao lúdico: 

 

Poster ressaltava que a criança nobre, portanto, estava inserida num mundo 
público e complexo, em que a lição básica dizia respeito ao conhecimento 
do lugar de cada um. Havia uma preocupação em manter o nível 
hierárquico de cada indivíduo dentro da sociedade, treinando as crianças 
para darem continuidade ao papel que lhes seria atribuído futuramente. 
Ainda no estudo sobre a criança e a estrutura familiar camponesa realizado 
pelo autor, ressaltam-se acontecimentos significativos, como festividades, 
cultos, divertimentos, brincadeiras e jogos, realizados com a participação de 
toda a comunidade. Nessa época, a vida, simbólica e religiosa, era 
dominada pelo culto público de figuras cristãs sagradas, e a rotina dos 
camponeses era regida por normas fixas relacionadas às tradições e nunca 
questionadas pelos indivíduos. Mais uma vez, fica evidente a preocupação 
em fixar-se a hierarquia e, sobretudo, estruturar-se a convivência coletiva 
dos camponeses. (GIMENES E TEIXEIRA, 2011, p.79). 

 

Buscando referência da criança e da estrutura familiar burguesa, Silva, Garcia 

e Ferrari (1989) destacam que essa classe social representa um marco importante 

nas transformações das concepções de família, infância e da relação do sujeito com 

o coletivo, porque é no cerne da burguesia europeia que surgem novos olhares em 

relação a tais aspectos, e ainda, a levar os jogos, os brinquedos, as festas e as 

brincadeiras a se tornarem gradativamente exclusivos do universo da criança. As 

autoras sinalizam ainda que a partir desse novo sentimento sobre a infância, 

começa a existir certa dedicação à moral, direcionando os fundamentos de 

educação infantil. Nesse foco, alguns jogos são considerados inadequados às 

crianças, enquanto outros são estimulados pelo caráter educativo. No que tange aos 

cultos, às festividades e às brincadeiras, vivenciados por todos e que fortaleciam os 

vínculos entre as pessoas, no aspecto social, principalmente, “passam a perder 

espaço para as novas ideias de organização familiar, educação e formação moral”. 

(SILVA, GARCIA e FERRARI, 1989, p.21) 

Ariès (1981) destaca que os filhos começam a ocupar um importante lugar na 

estrutura familiar burguesa, surgindo então a escola como uma instituição social 

que, com a família, vai cuidar da educação moral e espiritual da criança. Faz uma 



78 

 

reflexão histórica acerca do surgimento da infância como período específico da vida 

do homem e dos jogos da criança europeia. Diferente do que ocorre nos dias atuais, 

por volta de 1600, não havia muita distinção entre as atividades lúdicas dos adultos 

e das crianças: “a especialização das brincadeiras atingia apenas a primeira 

infância, depois dos três ou quatro anos, ela se atenuava e desaparecia. Então, 

após essa idade, a criança se integrava nas atividades entre os adultos” (ARIÈS, 

1981, p. 94).  

Continuamente, no percurso histórico do brincar e da ludicidade, notam-se 

transformações a partir dos séculos XVII e XVIII, quando começou a existir um 

interesse na educação da criança. A preocupação, naquele instante, era a de 

preservar a moralidade infantil e também de educá-la, proibindo os jogos 

classificados como maus, conforme Silva, Garcia e Ferrari (1989) explanam; a partir 

de então, uma nítida mudança no comportamento dos adultos com relação aos 

jogos das crianças passa a ser traçada, como afirmam Gimenes e Teixeira (2011, 

p.85): 

 

Ao mesmo tempo, a Igreja e os leigos que lutavam pelo rigor e pela ordem, 
com o objetivo de organizar e civilizar os costumes da sociedade, aos 
poucos, foram restringindo essas atividades de forma clara. A limitada visão 
de aprovação referente a alguns costumes foi se transformando em paralelo 
às mudanças relacionadas à infância, em especial por causa da influência 
religiosa dos jesuítas, que mostraram as possibilidades educativas do jogo. 
(GIMENES e TEIXEIRA, 2011, p.85). 

 

Wajskop (2007) sinaliza que os jogos selecionados e controlados previamente 

eram adotados pelas escolas. Desde então, estes passaram a significar meios de 

educação tão importantes quanto os estudos e precisavam de regulamentações que 

permitissem o seu uso de forma controlada.  

Nesta perspectiva, um dado relevante refere-se à disseminação do uso dos 

jogos para além deste contexto, como apontam Gimenes e Teixeira (2011): 

 

[...] houve o fato de os médicos iluministas conceberem uma nova técnica 
de higiene corporal, a cultura física. Unida à questão de os jogos 
prepararem os rapazes para a guerra, surgida no final do século XIII, pode-
se observar o vínculo criado entre essas atividades e as necessidades de 
patriotismo. Associando-se, então, à moral, a saúde, o bem comum e mais 
o destino dos jogos conforme a faixa etária determinou-se um processo que 
leva à distinção de atividades que eram comum, originalmente, a toda 
sociedade. (GIMENES e TEIXEIRA, 2011, p. 81). 
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O início da industrialização (Revolução Industrial) marca o período de 

surgimento da classe trabalhadora formada por camponeses e pela sociedade 

urbana de baixa renda, bem como a presença de crianças muito novas trabalhando, 

o que significava pouco tempo e espaço para o brincar. O foco de preocupação 

consistia em obter uma atividade remunerada para que ajudassem na sobrevivência 

da sua própria família, já que eram criadas nas ruas, sem atenção ou fiscalização 

dos pais, aprendendo rapidamente o que era a vida no sistema capitalista. 

(POSTER, 1979).  

Vale observar que, ao longo dos tempos, a atividade lúdica nem sempre foi 

valorizada ou vista como um instrumento que faz parte da aprendizagem e do pleno 

desenvolvimento infantil. 

Wajskop (2007) explicita que a valorização da brincadeira se deu somente 

depois da quebra do pensamento romântico e possibilitou um espaço na educação 

das crianças pequenas. Antes disso, a brincadeira era considerada como fuga ou 

recreação pelo coletivo, intimidando a espontaneidade natural da infância, sem 

considerar algum valor em si. Com as brincadeiras, “a criança tem a possibilidade de 

transformar o desconhecido em conhecido, tornando-se capaz de reforçar ou alterar 

o mundo à sua volta” (WAJSKOP, 2007, p. 80). 

Neste sentido, as crianças são capazes de aprender brincando já que nestes 

momentos estão também levantando questões, refletindo, discutindo, inventando, 

criando e transformando, revelando-se neste ato de brincar, ou seja, “é o caráter 

teórico e historiador que estão presentes em todo ser humano”. (SILVA, GARCIA e 

FERRARI, 1989, p.93). 

Heller (1985 apud SILVA, GARCIA e FERRARI, 1989) salienta que o aspecto 

teórico surge quando a criança coloca suas questões sobre a realidade 

compartilhada e tenta resolvê-las e conceituá-las. Já o aspecto historiador ocorre 

porque ela é um sujeito que participa e vive seu presente, podendo relacioná-lo ao 

passado e projetar o futuro. 

Sob esta perspectiva, pode-se dizer que, por meio do brincar, a criança 

contribui na formação da humanidade, viabilizando a possibilidade de compreensão 

de características sociais e culturais da história.  

É notável quanto o brincar está atrelado à criança, ou seja, todo jogo, 

brinquedo ou brincadeira é como uma parte da cultura que está sendo manipulada 
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pela criança, que aprende sobre os modos e os costumes da vida diária, 

transmitindo-os e, assim, colaborando para a história de si mesma e do coletivo. 

Brougère (2015) destaca que o brincar é visto como um mecanismo 

psicológico que garante ao sujeito manter certa distância em relação ao real, fiel à 

concepção de Freud (1973), que vê no brincar o modelo do princípio de prazer 

oposto ao princípio de realidade. Acrescenta que o brincar não é uma dinâmica 

interna do indivíduo, mas uma atividade dotada de significação social precisa que, 

como outras, necessitam de aprendizagem. Esta atividade do brincar torna-se então 

“... o arquétipo de toda atividade cultural que, como a arte, não se limita a uma 

simples relação com o real” (BROUGÈRE, 2015, p.19). 

Winnicott (1975) agrega a conceituação do brincar ao ser criativo, 

aproximando a validade desta prática recreativa à compreensão do sujeito quanto ao 

seu eu, seja criança ou adulto, em um pleno processo de criação. Para isso, coloca 

que “é no brincar, e talvez apenas no brincar, que a criança ou o adulto fruem na sua 

liberdade de criação”, e completa: “é no brincar, e somente no brincar, que o 

indivíduo, criança ou adulto, pode ser criativo e utilizar sua personalidade integral: e 

é somente sendo criativo que o indivíduo descobre o seu eu (self)”. (WINNICOTT, 

1975, p.79-80). 

Quanto ao self winnicottiano, Franco (2003) detalha ao referir-se a uma ação 

que se realiza quando a brincadeira é permitida, por entre contrastes e associações 

de partes até então dissociadas.  Acrescenta que “o eu é ao mesmo tempo 

descoberto e construído – este trabalho só pode se dar plenamente no ambiente da 

brincadeira” (FRANCO, 2003, p.05). 

Winnicott (1975) considera de igual modo, vínculos entre o brincar e a saúde, 

indicando, nesta grande área, elementos enraizados na interação e desenvolvimento 

do sujeito. Destaca, portanto que  

 

[...] é a brincadeira que é universal e que é própria da saúde: o brincar 
facilita o crescimento e, portanto, a saúde; o brincar conduz aos 
relacionamentos grupais, o brincar pode ser uma forma de comunicação na 
psicoterapia; finalmente, a psicanálise foi desenvolvida como forma 
altamente especializada do brincar, a serviço da comunicação consigo 
mesmo e com os outros (WINNICOTT, 1975, p.63). 
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Dimensionando essa discussão de forma a conceituar o termo lúdico e, tão 

logo, a compreensão do brincar na certeza de que ambos estão entrelaçados, Rau 

(2011) traz o seguinte direcionamento: 

 

A palavra lúdico vem do latim ludus e significa brincar. Nesse brincar estão 
incluídos os jogos, brinquedos e brincadeiras e a palavra é relativa também 
à conduta daquele que joga, que brinca e que se diverte. Por sua vez, o 
jogo possibilita a aprendizagem do sujeito e o seu pleno desenvolvimento, já 
que conta com conteúdos do cotidiano, como as regras, as interações com 
objetos e o meio e a diversidade de linguagens envolvidas em sua prática. 
(RAU, 2011, p. 33). 

 

Sobre esta atividade do brincar, Kishimoto (2008) traz, inicialmente, o 

entendimento de que o termo lúdico remete às ações do brincar que transparecem 

por toda a existência humana, apresentando, então, características de lazer e 

manifestando-se como uma forma de expressão da evolução humana. Segundo a 

autora, os jogos e as brincadeiras modificam-se de geração para geração, refletindo 

as transformações sociais. O lúdico se revela por meio do jogo, do brinquedo e da 

brincadeira, termos que, conceitualmente, apresentam diferenças importantes.  

Para elucidar tais termos, esta mesma autora (2008) faz referência a Huizinga 

(1951) para o delineamento da natureza do jogo.  

 

Ao descrever o jogo como elemento da cultura, Huizinga omite os jogos de 
animais e analisa apenas os produzidos pelo meio social, apontando as 
características: o prazer, o caráter “não-sério”, a liberdade, a separação dos 
fenômenos do cotidiano, as regras, o caráter fictício ou representativo e sua 
limitação no tempo e no espaço. O caráter “não-sério” apontado por 
Huizinga não implica que a brincadeira infantil deixe de ser séria. Quando a 
criança brinca, ela o faz de modo bastante compenetrado. A pouca 
seriedade a que faz referência está mais relacionada ao cômico, ao riso, 
que acompanha, na maioria das vezes, o ato lúdico e se contrapõe ao 
trabalho, considerado atividade séria (KISHIMOTO, 2008, p.23). 

 

Neste mesmo limiar, essa autora expõe que, ao postular a natureza livre do 

jogo, Huizinga a coloca como atividade voluntária do ser humano, já que se imposta, 

deixa de ser jogo. Afirma que o jogo “é uma ação voluntária da criança, um fim em si 

mesmo, não pode criar nada, não visa um resultado final. O que importa é o 

processo em si de brincar que a criança se impõe”. (KISHIMOTO, 2008, p.04). Assim 

entendido, o jogo acaba também por apresentar uma natureza improdutiva própria. 

Kishimoto (1994) concordando com Huizinga, reitera que o jogo só pode ser 

assim considerado quando escolhido livre e espontaneamente pela criança, do 
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contrário, configura-se trabalho ou ensino. Outra característica levantada por essa 

autora é quanto à existência de regras em todos os jogos, entre as explícitas, como 

no xadrez, e as implícitas, em uma brincadeira de faz de conta. Reitera, ainda, que o 

jogo tem sua realização em um tempo e espaço definidos, possuindo uma condição 

histórica e geográfica e uma sequência na própria atividade. 

No jogo, as situações caracterizam-se por um quadro no qual a realidade 

interna predomina sobre a externa. O sentido habitual é modificado por um novo, 

colocando a imaginação em ação; há o prazer e a alegria, “as crianças estão mais 

dispostas a buscar novas combinações de ideias e de comportamentos em 

situações de jogo do que em outras atividades não recreativas” (KISHIMOTO, 1994, 

p.15).  

Ainda que o prazer predomine na maioria das situações de jogo, há casos em 

que o desprazer é o elemento que melhor o define. Vygotsky (1984) é um dos que 

afirmam que nem sempre o jogo carrega esta característica de plena realização, 

porque, em dados momentos, há esforço e desprazer na busca do objetivo da 

brincadeira. A psicanálise endossa essa constatação acrescentando o desprazer 

como elemento compositor do jogo, “especialmente ao demonstrar como a criança 

representa, em processos catárticos, situações extremamente dolorosas”. (RAU, 

2011, p.59).  

Essa liberação do que estava reprimido, segundo a psicanálise, no que 

circunda o possível desprazer no jogo, acaba acrescendo o que Brougère (2015) 

formaliza a respeito desta atividade, quando supõe que o jogo só existe dentro de 

um sistema de designação, de interpretação das atividades humanas. Nesta esfera, 

sintetiza que 

 

Uma das características do jogo consiste efetivamente no fato de não dispor 
de nenhum comportamento específico que permitiria separar claramente a 
atividade lúdica de qualquer outro comportamento. O que caracteriza o jogo 
é menos o que se busca do que o modo como se brinca, o estado de 
espírito com que se brinca. [...] O jogo se inscreve num sistema de 
significações que nos leva, por exemplo, a interpretar como brincar em 
função da imagem que temos dessa atividade – o comportamento do bebê 
– retomando esse termo e integrando-o progressivamente ao seu incipiente 
sistema de representação. Se isso é verdadeiro de todos os objetos do 
mundo, é ainda mais verdadeiro de uma atividade que pressupõe uma 
interpretação específica de sua relação com o mundo para existir. Se é 
verdade que há a expressão de um sujeito no jogo, essa expressão insere-
se num sistema de significações, em outras palavras, numa cultura que lhe 
dá sentido. (BROUGÈRE, 2015, p. 23).  
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Esta postura reflete o entendimento de que o jogo é lugar de construção, de 

criação; é um espaço de múltiplas interações sociais importantes para os envolvidos. 

Como Brougère (2015, p. 30) destaca, “o jogo, como qualquer atividade humana, só 

se desenvolve e tem sentido no contexto das interações simbólicas, da cultura”.  

Nesta discussão, o brinquedo é delineado para Kishimoto (1994) como um 

objeto, um suporte da brincadeira ou do jogo, quer no sentido concreto, quer no 

ideológico.  

Brougère (2004) traz ao entendimento do brinquedo uma indefinição de uma 

função precisa, haja vista tratar-se de um objeto que a criança manipula livremente, 

sem estar condicionado às regras ou a princípios de utilização de outra natureza. 

Neste sentido, o brinquedo é suporte da brincadeira quando serve a uma 

atividade espontânea, sem intencionalidade inicial, que se desenvolve de acordo 

com a imaginação da criança (KISHIMOTO, 1994). 

 

O brinquedo é, assim, um fornecedor de representações manipuláveis, de 
imagens com volume: aí está, sem dúvida, a grande originalidade e 
especificidade do brinquedo que é trazer a terceira dimensão para o mundo 
da representação. É claro que essa imagem manipulável deve ser adaptada 
à criança tanto no que diz respeito ao seu conteúdo quanto na sua forma, 
para ser verdadeiramente conhecida como brinquedo. (BROUGÈRE, 2004, 
p.14). 

 

De acordo com Rau (2011), historicamente, o brinquedo como objeto não 

compõe uma categoria única, sendo passível de várias manifestações – materiais, 

situações cotidianas, universo doméstico, entre outros – que passam a carregar um 

sentido propriamente de brinquedo quando incide sobre eles a função lúdica. 

No entanto, a diversidade de materiais ofertada em diferentes épocas sempre 

possibilitou que as brincadeiras das crianças fossem ricas em imaginação. Os 

brinquedos significam a imaginação colocada em prática, uma enriquecedora 

exploração sensorial, motora, simbólica e cultural – expressões culturais que 

demonstram o significado da vida de cada criança, de sua família e de sua 

comunidade. São manifestações regionais que expressam o folclore por meio da 

imitação dos adultos, das roupas, das cantigas cantadas. Fica claro que o brinquedo 

atende à evolução histórica do sujeito em toda a sua existência, em todo o seu 

percurso. (WAJSKOP, 2007). 

Assim sendo, um objeto é tomado como brinquedo quando vai ao encontro da 

função lúdica, que significa propiciar momentos de diversão, de brincadeira ou de 
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jogo, atendendo às suas características conceituais. A atenção a esta ideia perpassa 

pela reflexão de que nem tudo o que se vê ou se possui tende a se transformar 

necessariamente em brinquedo; por isso, só acontece quando ocorre a ação lúdica.  

Continuamente, a brincadeira, segundo Kishimoto (1994), é uma atividade 

espontânea da criança, sozinha ou em grupos. A criança constrói uma ponte entre a 

fantasia e a realidade, o que a leva a encarar complexas dificuldades psicológicas, 

como a vivência de papéis e situações não bem compreendidas e aceitas em seu 

universo infantil. Nessa concepção, cabe resgatar a presença novamente da 

psicanálise, conforme trazido por Rau (2011), do entendimento de que, ao jogar, a 

criança transparece, em processos catárticos, situações dolorosas até então 

reprimidas. 

Silva, Garcia e Ferrari (1989) alegam que a brincadeira na infância leva a 

criança a solucionar conflitos por meio da imitação, ampliando suas possibilidades 

linguísticas, psicomotoras, afetivas, sociais e cognitivas. 

Essa atividade infantil favorece à criança a imitação de diversos papéis que 

compõem seu cotidiano, ação que colabora com a expressão de sentimentos e 

relações que estabelece com as pessoas do seu derredor. Esta mesma imitação 

também tende a constituir um elemento que garante à criança experienciar atitudes 

que, se fossem realizadas concretamente, poderiam constituir situações de risco, 

como as de cozinhar, dirigir, entre outras. 

Gimenes e Teixeira (2011, p.53) acrescentam que, quando a criança se 

dispõe a brincar de faz de conta, “[...] age e enfrenta desafios, organiza o 

pensamento e elabora suas regras, o que facilita a transposição do mundo adulto 

para o seu universo”. 

Constituem modalidades de brincadeiras que ganham destaque no universo 

lúdico infantil as educativas, as tradicionais, as de faz de conta e as de construção. 

 

Ao permitir a ação intencional (afetividade), a construção de representações 
mentais (cognição), a manipulação de objetos e desempenho de ações 
sensório-motoras (físico) e as trocas nas interações (social), o jogo 
contempla várias formas de representação da criança ou suas múltiplas 
inteligências, contribuindo para a aprendizagem e o desenvolvimento 
infantil. Quando as situações lúdicas são intencionalmente criadas pelo 
adulto com vistas a estimular certos tipos de aprendizagem, surge a 

dimensão educativa (KISHIMOTO, 2008, p.36).  

 

Dessa forma, o uso do brinquedo/ jogo pedagógico para fins de brincadeiras 

educativas direciona a relevância destes materiais para situações de ensino-
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aprendizagem e de amadurecimento infantil. Se levar em conta que a criança, em 

fase pré-escolar, aprende de maneira intuitiva, adquirindo e desenrolando noções 

espontâneas, em processos interativos, a brincadeira educativa desempenha 

fundamental papel para colaborar no seu processo de pleno desenvolvimento, 

refletindo nos aspectos cognitivo, afetivo, interacional social e corporal. 

(KISHIMOTO, 2008). 

Se preservadas as condições para a expressão da brincadeira (com 

brinquedos e/ou jogos), ou seja, a ação da criança para o brincar educativo, o 

educador estará potencializando situações de aprendizagem, já que, ao utilizar 

destes elementos no segmento infantil, acaba transportando para o campo do 

ensino-aprendizagem condições para dinamizar a construção do conhecimento. 

Além disso, faz-se apto a introduzir as propriedades do lúdico, do prazer, da 

capacidade de iniciação e ação ativa e motivadora. (KISHIMOTO, 2003 apud RAU, 

2011).  

Sob a função lúdica, o brinquedo educativo, na brincadeira em discussão, 

proporciona diversão, prazer e até desprazer, quando escolhido voluntariamente. No 

que circunda a função educativa, ele ensina o que completa o indivíduo em seu 

saber, seus conhecimentos e sua apreensão de mundo. 

Sobre essas funções explanadas a respeito do brinquedo educativo, em uma 

brincadeira, Kishimoto (2008, p. 37) alerta: 

 

Se a criança está diferenciando cores, ao manipular livre e prazerosamente 
um quebra-cabeça disponível na sala de aula, a função educativa e a lúdica 
estão presentes. No entanto, se a criança prefere empilhar peças do 
quebra-cabeça fazendo de conta que está construindo um castelo, 
certamente estão contemplados o lúdico, a situação imaginária, a habilidade 
para a construção do castelo, a criatividade na disposição das cartas, mas 
não se garante a diferenciação das cores. Essa é a especificidade do 
brinquedo educativo. Apesar da riqueza de situações de aprendizagens que 
propicia, nunca se tem a certeza de que a construção do conhecimento 
efetuado pela criança será exatamente a mesma desejada pelo professor.  

 

Nesse sentido, a brincadeira educativa tende a envolver a integração das 

áreas de desenvolvimento e aprendizagem, o que acaba refletindo nas 

potencialidades de ensino do educador e, tão logo, na amplitude de saberes e 

conhecimentos contemplados pela criança. Mesmo quando o professor organiza 

seus objetivos em um dia de aula dando prioridade a uma determinada área do 

desenvolvimento a ser provocada, ele deve atentar para outras possíveis áreas 
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interligadas, que se aproximam e assumem diálogos importantes para o desenrolar 

da criança em fase contínua de expansão do conhecimento, em sua totalidade.  

Continuamente, as brincadeiras tradicionais apontadas são elementos 

folclóricos que perpetuam a manifestação livre e espontânea da cultura popular e 

têm por objetivo estimular diversas formas de relações sociais e o prazer de brincar. 

Sobre a origem das brincadeiras deste gênero, a pesquisadora comenta que não se 

sabe sobre a origem delas, como a amarelinha, o pião, as parlendas, entre outras. 

“Seus criadores são anônimos. Sabe-se, apenas, que provém de práticas 

abandonadas por adultos de fragmentos de romances, poesias, mitos e rituais 

religiosos” (KISHIMOTO, 2008, p.38).  

O que se sabe é que o caráter tradicional e universal que estas brincadeiras 

carregam foi, ao longo dos tempos, transmitida de geração para geração, através de 

conhecimentos empíricos e, portanto, permanecem arquivadas na memória infantil.  

 

Muitas brincadeiras preservam sua estrutura inicial, outras modificam-se, 
recebendo novos conteúdos. A força de tais brincadeiras explica-se pelo 
poder da expressão oral. Enquanto manifestação livre e espontânea da 
cultura popular, a brincadeira tradicional tem a função de perpetuar a cultura 
infantil, desenvolver formas de convivência social e permitir o prazer de 
brincar. Por pertencer à categoria de experiências transmitidas 
espontaneamente conforme motivações internas da criança, a brincadeira 
tradicional infantil garante a presença do lúdico, da situação imaginária. 

(KISHIMOTO, 2008, p.40). 

 

Dessa forma, a perspectiva de tais brincadeiras acaba remontando a ideia do 

brincar pelo prazer, do brincar afetivo que constitui as relações de amizade, de 

família, mesmo em grupos em que as crianças carregam culturas e costumes 

distintos. Graças também ao fato de a brincadeira favorecer um perfil socializador, 

por colocar em questão a riqueza da diversidade cultural e social, por trazer 

símbolos e concepções de maneiras distintas, mas que dialogam entre si, tornam-se 

significativas aos olhos de quem delas participa. (RAU, 2011). 

A terceira modalidade de brincadeira apresentada por Kishimoto (2008), a de 

faz de conta, também conhecida como simbólica, está debruçada na representação 

de papéis e encontra alicerces na situação imaginária. Comumente, surge com o 

aparecimento da representação e da linguagem, por volta dos 2,3 anos de idade, 

fase da vida em que a criança tende a alterar o significado dos objetos, das 

situações, a explicitar seus sonhos e fantasias e, ainda, a internalizar papéis 

presentes em seu contexto social.  
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A brincadeira do faz de conta propicia não apenas a entrada do imaginário, 

mas, além disso, a expressão de regras implícitas que se materializam nas 

temáticas das brincadeiras. Vale ressaltar que a composição do imaginário provém 

de experiências anteriores adquiridas pelas crianças, em diversos contextos e 

circunstâncias. (WAJSKOP, 2007). 

Segundo a pesquisadora, os temas expressados pelas crianças nas 

brincadeiras de faz de conta são parte integrante de seu mundo social e nele estão 

incluídos a família, o currículo e as interações com os colegas, personagens que 

trazem diferentes aspectos do cotidiano que se inter-relacionam, ampliando a 

socialização. 

Nesta modalidade, a intensa presença do simbolismo compactua com a 

possibilidade de a criança criar e recriar significados sobre seu entorno, sobre o já 

ocorrido e, ainda, sobre o desejado. A respeito desta contextualização do imaginário,  

 

[...] a importância dessa modalidade de brincadeira justifica-se pela 
aquisição do símbolo. É alterando o significado dos objetos, de situações, é 
criando novos significados que se desenvolve a função simbólica, o 
elemento que garante a racionalidade ao ser humano. Ao brincar de faz de 
conta a criança está aprendendo a criar símbolos. (KISHIMOTO, 2008, 
p.39). 

 

De forma complementar, Bomtempo (2000, p. 131) discorre que, no mundo 

fantasioso do brincar de faz de conta, ou do brincar de simular, o mundo real é 

suplantado pelo mundo da fantasia, caracterizando os mais complexos cenários que, 

ao final, “a lona do mundo de faz de conta é estendido sobre o real”.  

Por fim, as brincadeiras de construção, quarta modalidade abordada por 

Kishimoto (2008), ampliam estes aspectos citados, já que constituem extrema 

validade por favorecer a experiência sensorial da criança, estimulando sua 

criatividade e provocando suas habilidades. 

Os jogos de construção fazem parte das brincadeiras há décadas, na forma 

de tijolinhos, que são montados e desmontados continuamente e, assim, abordam o 

desenvolvimento afetivo e intelectual. Esses jogos foram elaborados por Froebel, 

segundo Kishimoto (2008, p.41), que afirma, respaldada no educador alemão, que 

“não se trata de manipular livremente tijolinhos de construção, mas de construir 

casas, móveis ou cenários para as brincadeiras simbólicas”. Dessa forma, ao 

construir, a criança está expressando suas representações mentais, debruçada no 
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mundo fantasioso e no real, imersa entre o imaginário e o concreto, além de 

manusear objetos. 

Por isso, a pesquisadora sustenta que as construções transformam-se em 

temáticas de brincadeiras diversas e evoluem com certo teor de complexidade 

conforme o desenvolvimento da criança. 

Rau (2011) vai ao encontro dessa afirmação, validando que a construção nos 

jogos é um elemento importante para a abstração do mundo real. Nesse sentido, é 

necessário considerar a fala e a ação da criança que, por muitas vezes, expressa 

complicadas relações de seu cotidiano. Sendo assim, enquanto constrói, a criança 

possibilita ao educador perceber suas representações mentais, o que se refere ao 

seu mundo exterior e interior. 

Ainda versando sobre as tantas implicações do brincar, Piaget (1976, 1977) e 

Vygotsky (1983,1984) apresentaram grandes contribuições deste universo lúdico, 

especialmente quanto ao jogo, que merecem destaque em nossas reflexões. 

Piaget (1976) analisa, de forma minuciosa, o processo de desenvolvimento 

infantil, procurando explicar a função do jogo no desenvolvimento intelectual da 

criança e sua evolução nos diferentes estágios. Para ele, o brincar é uma forma de a 

criança adquirir conhecimentos sobre novos e mais complexos objetos e 

acontecimentos – uma maneira de ampliar a formação de conceitos e integrar o 

pensamento à ação. Ele considera o jogo como um instrumento favorecedor do 

processo de interação, comunicação e trocas de ponto de vista; enfatiza o valor do 

jogo como fonte de experiência e construção de conhecimento, pois, explorando e 

agindo sobre os objetos, as crianças assimilam o real, estruturam o espaço e o 

tempo e desenvolvem a noção de causalidade, a representação e as relações 

lógicas. O jogo estimula a inteligência e ajuda a criança a resolver conflitos 

emocionais e problemas da vida prática. 

Destacando a importância do caráter construtivo do jogo no desenvolvimento 

cognitivo da criança, o biólogo suíço esclarece: 

 

O ser humano possui um impulso para o jogo e verificou este impulso lúdico 
já nos primeiros meses de vida, na forma do chamado jogo de exercício 
sensório-motor; do segundo ao sexto ano de vida, esse impulso lúdico 
predomina sob a forma de jogo simbólico para se manifestar, a partir da 
etapa seguinte, através da prática do jogo de regras. (PIAGET, 1976, p.76). 
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Essas formas básicas de atividade lúdica caracterizam o progresso do jogo 

para a criança, conforme a fase de desenvolvimento em que aparecem. No entanto, 

salienta que tais modalidades podem coexistir de forma paralela no adulto. 

Conforme Rau (2011), no jogo de exercício sensório-motor, a atividade lúdica 

surge sob a forma mais simples de movimento, dependendo, para sua realização, 

apenas do amadurecimento do aparelho motor.  

 

Quase todos os esquemas sensório-motores dão lugar a um exercício 
lúdico. Esses exercícios motores consistem na repetição de gestos e 
movimentos simples, com um valor exploratório: nos primeiros meses de 
vida, o bebê estica e recolhe os braços e pernas, agita as mãos e os dedos, 
toca os objetos e os sacode, produzindo ruídos ou sons. Esses exercícios 
têm valor exploratório porque a criança os realiza para explorar e exercitar 
os movimentos do próprio corpo, seu ritmo, cadência e desembaraço, ou 
então para ver o efeito que sua ação vai produzir. É o caso das atividades 
em que a criança manipula objetos, tocando, deslocando, superpondo, 
montando e desmontando. Movimentando-se, a criança descobre os 
próprios gestos e os repete em busca de efeitos (PIAGET, 1976, p.80). 

 

Segundo esse autor, estes exercícios sensório-motores tendem a reaparecer 

após os dois anos, durante a infância ou, nas palavras dele, “sempre que um novo 

poder ou uma nova capacidade são adquiridos”. (PIAGET, 1976, p.80). 

Exemplificando, aos 05 ou 06 anos, a criança realiza esse tipo de jogo ao pular com 

um pé só ou tentando saltar dois ou mais degraus da escada; aos 10 ou 12 anos, 

tenta andar de bicicleta sem segurar no guidão.  

A segunda modalidade de atividade lúdica, o jogo simbólico, é proposta por 

Piaget (1976) ao pontuar que, dos 02 a 06 anos, a ficção, a imaginação e a imitação 

caracterizam este contexto. Rau (2011) traça um perfil desta fase, alegando que é o 

período no qual ocorre a transformação de objetos no que se refere ao seu 

significado, como no caso de um cabo de vassoura como se fosse um cavalo – é 

quando a criança se propõe ao desempenho de papéis, como brincar de papai e 

mamãe.  

Este jogo se desenrola respaldado em esquemas sensório-motores, os quais, 

à medida que são internalizados, começam a ser imitados e representados. 

Segundo Rau (2011), envolvido pelo fictício e pelo imitar, o jogo simbólico 

contextualiza a função de: 

 

[...] satisfazer o eu por meio de uma transformação do real em função dos 
desejos: ao brincar de boneca, a criança refaz sua própria vida, corrigindo-a 
à sua maneira, e revive todos os prazeres e conflitos, resolvendo-os, 
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compensando-os, ou seja, completando a realidade por meio da ficção. 
Sendo assim, Piaget aponta que esse tipo de jogo tem a função de assimilar 
a realidade por meio da liquidação de conflitos, de compensação de 
necessidades não satisfeitas ou da simples inversão de papéis. O autor 
destaca que é o caminho para um mundo de faz de conta, que possibilita à 
criança a realização de sonhos e fantasias, releva conflitos interiores, 
medos e angústias, aliviando a tensão e as frustrações (RAU, 2011, p.95).  

 
Nesse sentido, para Piaget (1976), o jogo simbólico é uma alternativa de 

assimilação do real e um meio de auto expressão já que, quando a criança brinca de 

casinha ou de escola, representando papéis, está de igual modo, criando novas 

cenas e imitando, reproduzindo situações reais por ela vivenciadas. Os jogos de 

regras compreendem a terceira modalidade de atividade lúdica para a criança – por 

volta dos 05 anos de idade esse tipo de jogo começa a se manifestar, no entanto, 

desenvolve-se na fase dos 07 a 12 anos, se fazendo uma constante no decorrer de 

toda a vida do indivíduo. 

 

Os jogos de regras são jogos de combinações sensório-motoras (corrida, 
jogos com bolas) ou intelectuais (cartas, xadrez), em que há competição 
dos indivíduos (sem o que a regra seria inútil) e regulamentados quer por 
um código transmitido de geração em geração, quer por acordos 
momentâneos (RAU, 2011, p.97). 

 

À luz do que reza Piaget (idem), o jogo de regras caracteriza-se por ser uma 

atividade regulamentada por leis, normas e pré-requisitos que acabam por assegurar 

o bom direcionamento deste jogo, evitando assim que sua conduta seja burlada.  

 As contribuições de Vygotsky (1983,1984) atribuem grande valor à 

brincadeira e ao brinquedo como elementos mediadores da aprendizagem e do 

desenvolvimento, pois, por meio deles, a criança tem acesso à cultura e aos 

conhecimentos socialmente construídos. Sendo o desenvolvimento infantil resultado 

da interação com o meio ambiente, a brincadeira assume um papel básico, uma 

atividade consciente, com propósitos claros e precisos, crucial para o 

desenvolvimento cognitivo, pois o processo de criar situações imaginárias leva ao 

desenvolvimento do pensamento abstrato e das relações entre significados de 

objetos e ações. 

Atento à percepção de significados dados à brincadeira pelas crianças, este 

estudioso afirma que:  

 

A criança começa com uma situação imaginária, que é uma reprodução da 
situação real, sendo a brincadeira muito mais a lembrança de alguma coisa 
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que realmente aconteceu, do que uma situação imaginária nova. À medida 
que a brincadeira se desenvolve, observamos um movimento em direção à 
realização consciente de seu propósito. Finalmente surgem as regras que 
irão possibilitar a divisão do trabalho e o jogo na idade escolar. 
(VYGOTSKY, 1984, p.118). 

 

Rau (2011) corrobora Vygotsky ao assegurar que os jogos de expressão, 

como os simbólicos ou de faz de conta, colaboram no controle emocional da criança. 

No jogo, o indivíduo pode revelar seus sentimentos, bloqueios e suas frustrações. O 

resultado desse tipo de atividade é que a criança vai adquirir, gradativamente, 

autoconfiança e melhor conhecimento de suas possibilidades e limites, com 

frequência impostos por outra criança parceira de jogo com quem ela pode aprender 

a cooperar. Não obstante, a autora salienta que a atividade lúdica estimula a 

autonomia e a socialização, condições de uma boa relação com o derredor.  

Focado no jogo e suas possibilidades, Vygotsky (1984) considera que com 

este brinquedo se faz um estímulo à criança no desenvolvimento de processos 

internos de construção do conhecimento e no âmbito das relações com os demais, 

com as interações sociais de que tanto acredita. Este autor, envolvido nos estudos 

do papel das experiências sociais e culturais fundado na análise do jogo infantil, 

afirma que, no jogo, essa criança transforma, pela imaginação, os objetos 

produzidos socialmente e que, não à toa, refletem na formação identitária deste 

sujeito e nas proximidades que estabelece com os outros, respaldando ainda mais 

sua crença nos processos interacionais sociais.  

Certo de que toda atividade lúdica infantil é composta por regras, este 

psicólogo delineia que a situação imaginária de qualquer tipo de brinquedo já 

contém regras que explicitam características de comportamento, mesmo que de 

maneira implícita. Afirma que o jogo é o nível mais alto do desenvolvimento em fase 

inicial de aprendizado formal, escolar, e é por intermédio dele que a criança 

desenrola um comportamento habitual na sua idade, aperfeiçoando aspectos 

específicos do seu perfil, em interação social com seu entorno. 

Contextualizado no jogo, Vygotsky (1984) elucida que o brinquedo em 

discussão:  

 

[...] propicia interações e atua na zona de desenvolvimento proximal, 
possibilitando à criança vivenciar situações que a levam a comportamentos 
além dos habituais. Para a criança de 0 a 3 anos o objeto se sobrepõe ao 
significado. A criança precisa ver, tocar e manipular os objetos. Para a 
criança de 4 a 6 anos o significado se sobrepõe ao objeto. A criança 
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vivencia papéis e situações do seu cotidiano por meio de brincadeiras. 
Enfim, o jogo é ação colocada em prática (VYGOTSKY, 1984, p. 98). 

 

Nesta perspectiva, sublinha que o jogo é fundamental para o desenvolvimento 

cognitivo, pois o processo de experienciar situações imaginárias leva a criança ao 

desenvolvimento do pensamento abstrato, quando novos relacionamentos são 

criados no jogo entre significações e interações com objetos e ações, com seu meio 

social.  

 

 

4.1. Brinquedoteca 

 

Espaço destinado a ludicidade em todas as suas possíveis manifestações, 

permite que crianças se desenvolvam através de situações de aprendizagem, 

ultrapassando os limiares do contexto formalizador que a sala de aula agrega no 

cotidiano escolar. 

Longe da complexidade curricular no referido ambiente, a brinquedoteca 

surge no século XX alicerçada nas perspectivas da valorização da atividade lúdica, 

especialmente na magnitude do brincar livremente. 

Segundo registros históricos, a criação de um espaço infantil destinado ao 

brincar teve origem em Los Angeles (EUA), por volta de 1934, justificada conforme 

segue. A direção de uma escola notou que as crianças chegavam atrasadas em 

virtude de uma loja de brinquedos no percurso, cujo proprietário apontou alguns 

pequenos furtos feitos pelos alunos, dando início a um serviço comunitário que 

existe até hoje: o empréstimo de brinquedos. (AZEVEDO, 2011).  

Posteriormente, com a ampla divulgação desta modalidade de empréstimo, 

surgiu, em 1963, na Suécia a primeira ludoteca (lekotek, em sueco), objetivando a 

orientação de pais de crianças com necessidades especiais, além do estímulo à 

aprendizagem deste público e o empréstimo de brinquedos. Neste espaço, 

profissionais especializados interagiam com as crianças e orientavam os pais sobre 

como estimular seus filhos a brincarem em casa. Quando a criança não comparecia 

à lekotek, algum agente ia até sua residência, levando os brinquedos conforme suas 

necessidades. (GIMENES e TEIXEIRA, 2011). 
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Este mesmo conceito se mantém até hoje, e as lekoteks funcionam de forma 

semelhante a uma clínica, realizando um trabalho individualizado e explorando 

brinquedos que supram as necessidades específicas de cada caso. (CUNHA, 1992). 

No Brasil as concepções de Pestalozzi, Froebel e Montessori estimularam a 

valorização da atividade do brincar. Por volta de 1970, a inauguração do Centro de 

Habilitação da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) organizou 

uma exposição de brinquedos pedagógicos para os pais das crianças com 

necessidades especiais e, especificamente em 1973, foi criado o Setor de Recursos 

Pedagógicos dentro desta Associação que tão logo transformou-se em uma 

ludoteca, com sistema de rodízio de brinquedos. Desde este momento, foram sendo 

desenvolvidas perspectivas sobre o brincar e crescendo os espaços lúdicos. 

(SANTOS, 2000). 

Formalmente com a nomenclatura de brinquedoteca, tais espaços 

começaram a surgir na década de 1980, em nosso país. A Brinquedoteca 

Indianópolis foi uma das primeiras a serem instituídas, em 1981, com a coordenação 

de Nylse Cunha. Posteriormente, em 1982 surgiram outras, como em Natal (RN), 

que se destacou por ser a primeira brinquedoteca para a educação especial 

nordestina. Neste mesmo ano, surgiu a Associação Brasileira de Brinquedotecas 

(ABBRI), também criada por Cunha. (GIMENES e TEIXEIRA, 2011). 

Rau (2011) salienta que, atualmente, as brinquedotecas são mais comuns 

nas escolas de educação infantil, que adotam a prática do brincar com 

intencionalidades pedagógicas. Indica, ainda, que algumas escolas brasileiras de 

grande porte também possuem brinquedotecas como forma de propiciar aos 

professores recursos lúdicos voltados à aprendizagem.  

Nesse sentido, a proposta da brinquedoteca vai ao encontro de uma forma 

positiva de interação com o meio, desconstruindo a visão engessada de aprendizado 

apenas por processos formais de ensino-aprendizagem escolares, desprovidas de 

significados e sentidos. 

Atenta ao teor lúdico da brinquedoteca, Cunha (1997) assinala que este 

espaço foi criado com o objetivo de proporcionar estímulos para que a criança possa 

brincar livremente. A brinquedoteca provoca reflexões e, por despertar pais e 

educadores para uma nova maneira de considerar a atividade infantil, provoca 

também alterações em escalas de valores. A principal implicação da brinquedoteca 

é a valorização da atividade lúdica, cuja consequência é o respeito às necessidades 
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afetivas da criança. Promovendo o respeito à criança, contribui para diminuir a 

opressão dos sistemas educacionais extremamente rígidos. Além de resgatar o 

direito à infância, a brinquedoteca tenta salvar a criatividade e a espontaneidade das 

crianças tão ameaçadas pela tecnologia educacional de massa. 

Corrobora esta autora Santos (1997), ao sustentar que a principal função 

educacional da brinquedoteca é a valorização da atividade lúdica, o que, 

consequentemente, satisfaz as necessidades afetivas da criança, respeitando seus 

sentimentos. A promoção deste respeito contribui para diminuir a rigidez e a 

opressão dos sistemas educacionais e assinala que é preciso pensar a 

brinquedoteca como um espaço que contempla todas as etapas do desenvolvimento 

infantil, em sua totalidade.  

Trazer à tona a discussão acerca da definição de brinquedoteca significa 

salientar os diversos espaços que se dedicam à ludicidade, ou seja, ao brincar 

espontâneo e prazeroso, às emoções, às vivências corporais, ao desenvolvimento 

da imaginação, da autoestima, do autoconceito positivo, da resiliência, da 

construção de conhecimentos e habilidades.  

Azevedo (2011) conceitua o termo brinquedoteca retomando as contribuições 

das autoras citadas, ao sublinhar que:  

 
 

A brinquedoteca é uma instituição que nasceu em meio ao século XX para 
garantir à criança um espaço destinado a facilitar o ato de brincar. É um 
espaço que se caracteriza por possuir um conjunto de brinquedos e 
brincadeiras, oferecendo um ambiente agradável, alegre e colorido, onde 
mais importante que os brinquedos é a ludicidade que eles proporcionam. 
Segundo Cunha (1998), esse ambiente criado especialmente para a criança 
visa desenvolver a imaginação, a criação e a expressão; incentivar a 
brincadeira do faz de conta, a dramatização, a construção do pensamento, 
a solução de problemas, a socialização, a vontade de inventar, colocando 
ao alcance da criança uma variedade de atividades que, além de possibilitar 
a ludicidade individual e coletiva, permite que ela construa a sua própria 
percepção de mundo (AZEVEDO, 2011, p.49). 

 

Dentre o percurso histórico e conceituações, Gimenes e Teixeira (2011) 

pontuam que se deve atentar para a compreensão deste espaço que valoriza a 

ludicidade a partir de quatro amplas classificações, a saber: brinquedoteca 

comunitária, psicopedagógica, hospitalar e especializada.  

Atentas às peculiaridades de cada uma destas classificações, essas autoras 

traçam o perfil de tais espaços: a brinquedoteca comunitária é assim denominada 

quando localizada em uma propriedade pública e/ou com livre acesso à 
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comunidade, com espaços para brincar, ou quando é apenas para empréstimo de 

material lúdico – e ainda, se estiver sem um endereço fixo, sendo feita para circular 

por várias regiões, como uma brinquedoteca itinerante. 

A brinquedoteca psicopedagógica visa à atuação no interior de uma 

instituição escolar, nos segmentos de educação infantil, ensino fundamental ou 

médio, ainda podendo contemplar universidades, já que assumem este espaço 

como um laboratório pedagógico e também instituições assistenciais que a 

compreendem como apoio socioeducativo. 

A brinquedoteca hospitalar recebe esta denominação por compor espaços, 

como hospitais ou clínicas de saúde. A brinquedoteca especializada, além de 

promover o brincar espontâneo, agrega a finalidade terapêutica – para participantes 

com algum comprometimento de saúde que foram direcionados por profissionais; 

geriátrica, para a regeneração e manutenção da saúde orgânica de idosos; e 

educacional – de reeducação para atendimento de adolescentes ou adultos 

infratores da lei.  

A amplitude que Santos (1997) concebe aos objetivos de uma brinquedoteca 

é enfatizada por Azevedo (2011) que elucida as principais finalidades do trabalho 

desenvolvido em uma brinquedoteca: 

 

[...] proporcionar um espaço onde a criança possa brincar sossegada, sem 
cobranças e sem sentir que está atrapalhando ou perdendo tempo; 
estimular o desenvolvimento de uma vida interior rica e da capacidade de 
concentração e atenção; estimular a operatividade das crianças; favorecer o 
equilíbrio emocional; dar oportunidade à expansão de potencialidades; 
desenvolver a inteligência, criatividade e sociabilidade; proporcionar acesso 
a um número maior de brinquedos, de experiências e de descobertas; dar 
oportunidade para que aprenda a jogar e participar; incentivar a valorização 
do brinquedo como atividade geradora do desenvolvimento intelectual, 
emocional e social; enriquecer o relacionamento entre as crianças e suas 
famílias; valorizar os sentimentos afetivos, cultivando a sensibilidade 
(AZEVEDO, 2011, p.59). 

 

Nesta continuidade, Friedmann (1996) sustenta elementos que configuram o 

enredo da ludicidade, enaltecendo os brinquedos. Para esta autora, os principais 

objetivos da brinquedoteca são: 

 

Valorizar os brinquedos e as atividades lúdicas e criativas, possibilitar o 
acesso à variedade de brinquedos, emprestar brinquedos, dar orientação 
sobre adequação e utilização de brinquedos, dar condições para que as 
crianças brinquem espontaneamente, criar um espaço de convivência que 
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propicie interações espontâneas e desprovidas de preconceitos, entre 
outros (FRIEDMANN, 1996, p.41). 

 

Sendo assim, a brinquedoteca tomada como espaço sem vínculos restritos 

por não contemplar ambiente de aprendizagem obrigatória formal, escolar, abarca 

uma concepção cultural mais ampla, mais heterogênea; supervaloriza o brincar 

espontâneo, leve, interacional e sensível, engrandecendo seus múltiplos 

aprendizados; e ultrapassa os limiares curriculares fragmentados do brincar por ele 

mesmo, sem qualquer profundidade.  

Destarte, frente à ruptura das arestas padronizadas do brincar, cabe elevar 

reflexões a respeito da brinquedoteca e o que Amiralian (2000)13 atentou sobre 

esclarecimentos no que tange os termos deficiência, incapacidade e desvantagem.  

Destacando este último, frisa a seguinte conceituação: 

 

Desvantagem: prejuízo para o indivíduo, resultante de uma deficiência ou 
uma incapacidade, que limita ou impede o desempenho de papéis de 
acordo com a idade, sexo, fatores sociais e culturais. Caracteriza-se por 
uma discordância entre a capacidade individual de realização e as 
expectativas do indivíduo ou do seu grupo social. Representa a socialização 
da deficiência e relaciona-se às dificuldades nas habilidades de 
sobrevivência (AMIRALIAN, 2000, p.03). 

 

A preocupação da autora sinalizada direciona para outro patamar no tocante 

ao ambiente da brinquedoteca a ser desvelado, já que, talvez, seja um meio de 

redução dessa desvantagem em relação à percepção de crianças com baixa visão. 

Ademais, por acreditarmos que a brincadeira favorece a promoção social do sujeito, 

de igual modo, alicerça a construção identitária do mesmo, minimizando suas 

limitações de cunho cultural quando está em atividade interacional no derredor. 

Outrossim, desprovida de preocupações quanto ao do que ou como brincar 

acomodadas em perspectivas vazias, a brinquedoteca traduz a validade de um 

ambiente do brincar amplo, prazeroso, alegre, necessário, construtivo; enfim, de 

múltiplos aprendizados alumbrados de igual modo nesta tangente do sujeito com 

seu corpo próprio, vivido, superando as expectativas encarnadas de natureza 

meramente orgânica por entre possíveis desvantagens e demais impedimentos.  

                                                             
13

 Iluminada pela ICIDH – International classification of impairments, disabilities, and handicaps: a 
manual of classification relating to the consequences of disease, Geneva, 1993. World Health 
Organization.   
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É simplesmente o gigantesco brincar, carregando uma magnitude capaz de 

envolver variados aspectos para e pelo pleno desenvolvimento totalizante da criança 

no mundo com seu corpo no mundo, em um abundante espaço de encantamento e 

valorização da ludicidade.  
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Capítulo 5- Crianças com baixa visão na Brinquedoteca Laramara: registros e 

análises do perceber na ludicidade 
 

 

Não estou no espaço e no tempo, não penso o espaço e o 
tempo; eu sou no espaço e no tempo, meu corpo aplica-se 
a eles e os abarca. A amplitude dessa apreensão mede a 
amplitude de minha existência; mas, de qualquer maneira, 
ela nunca pode ser total; o espaço e o tempo que habito de 
todos os lados têm horizontes indeterminados que 
encerram outros pontos de vista. As sínteses do tempo 
assim como a do espaço são sempre para se recomeçar. 

Merleau-Ponty (2011, p.195). 
 
[...] O desenvolvimento do estudo aproxima-se a um funil: 
no início há questões ou focos de interesse muito amplos, 
que no final se tornam mais diretos e específicos. O 
pesquisador vai precisando melhor esses focos à medida 
que o estudo se desenvolve.   

Lüdke e André (1986, p. 13). 

 

 

Esta investigação, de natureza qualitativa, buscou responder à seguinte 

pergunta diretriz: qual o significado de uma brinquedoteca para o perceber da 

criança com baixa visão? 

Para tanto, visou satisfazer, como objetivo geral, o perscrutar o perceber da 

criança com baixa visão no contexto lúdico da brinquedoteca. De modo mais 

específico, objetivou refletir sobre e analisar as vias perceptuais que crianças com 

baixa visão fazem uso quando imersas na ludicidade e, ainda, refletir sobre e 

analisar, à luz da percepção, as possibilidades lúdicas ofertadas na brinquedoteca.  

Sustentada na prática da observação e posterior descrição para a construção 

de análises reflexivas respaldadas no embasamento teórico e continuadas 

contribuições da mesma temática de discussão, esta pesquisa, composta por 3 

(três) etapas metodológicas, fez-se referendada em Lüdke e André (1986), que 

trazem as colaborações de Bogdan e Biklen (1982), no debate sobre o conceito de 

pesquisa qualitativa, já que são notáveis cinco características básicas que 

configuram e fundamentam o perfil aqui proposto de investigação, a saber:  

 

1. A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte direta de 
dados e o pesquisador como seu principal instrumento – a pesquisa 
qualitativa supõe o contato direto e prolongado do pesquisador com o 
ambiente e a situação que está sendo investigada, via de regra, através do 
trabalho intensivo de campo; 
2. Os dados coletados são predominantemente descritivos – o material 
obtido nessas pesquisas é rico em descrições de pessoas, situações, 
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acontecimentos; inclui transcrições de entrevistas e de depoimentos, 
fotografias, desenhos e extratos de vários tipos de documentos; 
3. A preocupação com o processo é muito maior do que com o produto – o 
interesse do pesquisador ao estudar um determinado problema é verificar 
como ele se manifesta nas atividades, nos procedimentos e nas interações 
cotidianas; 
4. O “significado” que as pessoas dão às coisas e à sua vida são focos de 
atenção especial pelo pesquisador – nesses estudos há sempre uma 
tentativa de capturar a “perspectiva dos participantes”, isto é, a maneira 
como os informantes encaram as questões que estão sendo focalizadas. Ao 
considerar os diferentes pontos de vista dos participantes, os estudos 
qualitativos permitem iluminar o dinamismo interno das situações, 
geralmente inacessível ao observador externo; 
5. A análise dos dados tende a seguir um processo indutivo – os 
pesquisadores não se preocupam em buscar evidências que comprovem 
hipóteses definidas antes do início dos estudos. As abstrações se formam 
ou se consolidam basicamente a partir da inspeção dos dados num 
processo de baixo para cima. (LÜDKE e ANDRÉ, 1986, p.12-13). 

 

Essas pesquisadoras assinalam que o fato de não existirem hipóteses ou 

questões pontualmente específicas, formuladas a priori, não implica ausência de um 

levantamento teórico que direcione a coleta e a consequente análise dos dados. De 

maneira ampla, realçam, reiterando Bogdan e Biklen (1982), que a pesquisa 

qualitativa envolve a obtenção de dados descritivos, obtidos no contato direto do 

pesquisador com a situação estudada, enfatiza mais o processo do que o produto e 

se preocupa, por fim, em retratar a perspectiva dos participantes. 

As autoras complementam: é sabido que, entre as várias formas que uma 

pesquisa qualitativa pode assumir, ganham destaque a do tipo etnográfico e o 

estudo de caso.  

Continuamente, esta investigação inclinou-se a um caráter etnográfico, já que 

presume a descrição de um sistema de significados culturais de um determinado 

grupo. Um ponto de atenção na validação desta proposta de investigação deve ser 

direcionado ao leitor, isto é, na apresentação dos dados coletados, que propicia seu 

contato com a referida pesquisa, já que é fundamental verificar se o sujeito que lê 

este estudo conseguiria interpretar aquilo que ocorre no grupo estudado tão 

apropriadamente como se fosse um membro desse grupo.  

Na pesquisa etnográfica, nota-se a fundamentação em dois conjuntos de 

hipóteses sobre o comportamento humano: a hipótese naturalista-ecológica e a 

hipótese qualitativo-fenomenológica. Dada a natureza deste estudo em questão, 

vale assinalar a segunda caracterização, que Lüdke e André (1986) delimitam, de 

suma importância identitária com a investigação em voga: 
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A hipótese qualitativo-fenomenológica determina ser quase impossível 
entender o comportamento humano sem tentar entender o quadro 
referencial dentro do qual os indivíduos interpretam seus pensamentos, 
sentimentos e ações. De acordo com essa perspectiva, o pesquisador deve 
tentar encontrar meios para compreender o significado manifesto e latente 
dos comportamentos dos indivíduos, ao mesmo tempo em que procura 
manter sua visão objetiva do fenômeno. O pesquisador deve exercer o 
papel subjetivo de participante e o papel objetivo de observador, colocando-
se numa posição ímpar para compreender e explicar o comportamento 
humano. (LÜDKE e ANDRÉ, 1986, p. 15).  

 

Diante desta hipótese, nossa primeira etapa metodológica, a modalidade de 

observação, atende às intencionalidades traçadas, já que se desenvolve em uma 

situação natural, é rico em dados descritivos, tem um plano aberto e flexível e 

focaliza a realidade de forma complexa e contextualizada.  

Compreende, ainda, ser a observação um instrumento que viabiliza ao 

pesquisador recorrer aos conhecimentos e experiências pessoais como elementos 

auxiliares, para além da teoria acadêmica, no processo de compreensão e 

interpretação do fenômeno investigado. Para tanto, a introspecção e a reflexão 

pessoal ganham destaque nesta esfera qualitativa, cujos aspectos fundamentais 

para o pleno desenrolar deste estudo – que pretende contemplar com eficácia o 

questionamento e objetivos que o circundam – é o de desvelar o perceber no 

universo da baixa visão quando em contato com a ludicidade e suas facetas, no 

ambiente da brinquedoteca.  

À luz das observações prontamente registradas, análises deste rico material 

foram tecidas em uma formatação inicial de descrição de cada criança participante, 

contemplando a segunda etapa da pesquisa, para fins de apresentação ao leitor. Na 

sequência, a terceira etapa é um aprofundamento do observado denominado de 

“análise reflexiva dos sujeitos participantes”. Respaldada na teoria desta pesquisa, 

este instante se fez de extrema relevância, haja vista a singularidade advinda da 

heterogeneidade do público alvo que, naturalmente, apresenta “em cada caso uma 

percepção” (ORMELEZI, 2010, p.375).  

Consideramos, nesta composição metodológica de análise, todo o arcabouço 

teórico apresentado nos capítulos anteriores que alicerça este estudo e demais 

elementos colaboradores da mesma temática em questão, evidenciando as ricas 

contribuições que nos proporcionaram as reflexões apresentadas. Além disso, cinco 

apontamentos que configuravam inquietações manifestas durante a elaboração 

teórica desta investigação e continuamente, nos momentos de observação, também 
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foram elevados para fins de validação do nosso caminhar reflexivo, tendo sido 

pilares importantes nesta etapa metodológica de análise mais profunda, e que, 

portanto, foram nossos condutores no desenrolar desse pensar. São eles: 

1- a validade do elemento lúdico atribuída pela criança com baixa visão;  

2- o modo que a criança percebe o brincar e o que esta atividade pode 

significar para ela;  

3- a brinquedoteca e o desenrolar perceptual da criança com baixa visão;  

4- as possíveis vias perceptuais usadas por essa criança ludicamente neste 

local;  

5- a forma como a brincadeira, o jogo e o brinquedo potencializam a 

construção identitária e existencial da criança em questão.  

 Esta alternativa metodológica de descrição dos sujeitos e posterior análise 

reflexiva referendada na teoria do observado, iluminada por estas cinco indagações 

afloradas por inquietações do nosso percurso investigativo, faz-se justificada no 

cenário sensível e atento da fenomenologia da percepção merleaupontyana, já que 

atribui valor significativo ao contato com o outro, à imersão plena do sujeito no 

mundo com seu corpo próprio no mundo e, desse modo, enaltece a construção e o 

desvelar dos sentidos – pelos sentidos e para os sentidos.  

Para fins de configuração investigativa do local optado, os dados elencados 

foram coletados na Laramara – Associação Brasileira de Assistência à Pessoa com 

Deficiência Visual, instituição contextualizada no capítulo 1 desta pesquisa. 

O departamento da Associação definido para os momentos de levantamento 

dos dados foi a Brinquedoteca Laramara, espaço que comporta brinquedos e 

demais materiais lúdicos e recreativos, e que contempla atividades pedagógicas 

dirigidas semanalmente (Figuras 13 a 20). 
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  Figura 13 – Brinquedoteca visualizada por fora (janela gradeada). 

          

  Fonte: registro da autora. 
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Figura 14 – Entrada da Brinquedoteca decorada com cortina de fita de cetim e elementos de        
tecido (ângulo externo). 

 

 

        Fonte: registro da autora. 
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      Figura 15 – Entrada da Brinquedoteca, ângulo interno. 
 

 
      Fonte: registro da autora. 
 
 
 
 



105 

 

 
    Figura 16 – Brinquedoteca, ângulo central. 

 

 

    Fonte: registro da autora. 
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Figura 17– Brinquedoteca, ângulo lateral, cantinho da fantasia.  

 

 

Fonte: registro da autora. 
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Figura 18– Brinquedoteca, ângulo lateral, prateleira dos jogos e brinquedos. 
 

 
Fonte: registro da autora 
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        Figura 19– Brinquedoteca, ângulo lateral, cantinho da cozinha.  

 

 

        Fonte: registro da autora. 
 



109 

 

 
Figura 20 – Brinquedoteca, ângulo central, tapete com brinquedos de plena estimulação sensório 
– motora.   

 

 

      Fonte: registro da autora. 

 
 
 
 
 



110 

 

Observadas nos dias 12 de setembro e 06 de novembro de 2017, no período 

vespertino, das 14h às 17h30min, 08 (oito) crianças com uma faixa etária média de 

quatro anos de idade (havendo tolerância desta faixa etária para mais, em meses) 

foram envolvidas neste estudo – todas com baixa visão, apresentando percepção e 

acuidade das cores. Totalizando 05 (cinco) meninos e 03 (três) meninas 

participantes rigorosamente selecionadas pela Associação conforme nosso perfil 

desejado, as referidas crianças pertencem a classes conhecidas como G4 (Grupo 

4), que comportam crianças da faixa etária apontada.  

Convém sublinhar que a procura por crianças com percepção e acuidade das 

cores encontrou justificativa em nossa crença de que este público possivelmente 

pudesse transparecer peculiaridades quanto ao modo como explora seu resíduo 

visual ao lidar com o derredor, transparecendo talvez singularidades ao entrar em 

contato com o universo lúdico, ao conduzir sua experiência no brincar em sua 

totalidade. Ainda, a faixa etária em voga correspondeu a nossa intenção inicial pelo 

segmento infantil, delimitada desde o esboço desta pesquisa, pautada 

especialmente pela condição do desenvolvimento motor dessa criança, da sua 

formação corporal.  

Vale esclarecer que não nos foi autorizado pelos responsáveis a filmagem em 

vídeo dos seus filhos, tampouco o registro fotográfico. Para tanto, a justificativa 

deste indeferimento, apresentada de espontânea vontade por grande parte desses 

pais, transpareceu sustentação no receio de uma possível “exposição” da imagem 

das crianças, ainda que a possível autorização para tal fosse documentada e 

registrada. Desse modo, respeitamos a postura dos familiares e, por isso, ilustramos 

este estudo com imagens reais da Associação, com especial atenção à 

Brinquedoteca, sem a presença de crianças.  

Em todas as atividades, as mães e/ou responsáveis ficaram presentes no 

período de participação das crianças, uma das condições estabelecidas pela 

Instituição. Dessa forma, a Associação compreende que os momentos de contato e 

interação entre família e criança tendem a validar com eficácia o desenvolvimento e 

progresso daquele participante, de maneira gradativa, trazendo benefícios inclusive 

para as relações estabelecidas dentro de casa.  

Para configurar esta investigação e compreensão do leitor, seguem as três 

etapas deste estudo: 
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Etapa 1: Observação em campo (Brinquedoteca Laramara); 

Etapa 2: Descrição de cada criança participante, anteriormente observadas, 

totalizando 08 (oito) sujeitos descritos; 

Etapa 3: Análise reflexiva teórica dos participantes, respaldada nas contribuições 

dos autores citados e demais elementos colaboradores desta mesma temática, 

alicerçada pelas cinco indagações provenientes de inquietações surgidas no 

decorrer deste estudo, conforme já exposto. Cabe ressaltar que estes cinco 

apontamentos surgidos são aqui tomados como um parâmetro direcionador do 

nosso pensar, sem a pretensão de engessar nossas análises e, tampouco, amarrar 

a condução do que expusemos. Convém destacar que, de modo a satisfazer nossa 

preocupação ética, todos os nomes são fictícios, de modo a preservar a identidade 

das crianças. 

 

 

5.1. Etapa 1 - Observação em campo na Brinquedoteca Laramara 

 

Realizada entre os meses de setembro e novembro de 2017, no período 

vespertino, das 14h às 17h30min. Registros pessoais da autora principal foram 

elaborados, significando dados fundamentais para a reflexão acadêmica aqui 

proposta. A título de esclarecimento, a pesquisadora não manteve qualquer contato 

direto com os participantes de modo a conduzir uma situação em benefício deste 

estudo, validando, assim, nossa preocupação com a lisura desta produção.  

 

5.2. Etapa 2 - Descrição de cada criança participante - total: 08 (oito) sujeitos 

 

Elementos compositores  

a) idade;  

b) grupo; 

c) professores; 

d) brinquedos que mais interagiu, identificou-se; 

e) brinquedos que menos interagiu, identificou-se; 

f) apontamentos sobre sua interação no decorrer das atividades.  
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A) Ana: 

a) 04 anos e 5 meses; 

b) G4-8; 

c) Cida e Silverlei; 

d) piano, pandeiro, bonecas pequenas e feirinha (elementos que compõem uma 

feira); 

e) carrinhos, fantasias, bonecas grandes, bola de guizo e tambor. 

f) Ana é uma criança ativa, intensa, pouco sorri e expressa facilidade em interagir 

com adultos, especialmente com as mães das demais crianças. É agitada e 

impulsiva, demonstrando certa irritação e agressividade com adultos quando não 

tem suas vontades atendidas – destaque para os momentos de recreação, quando 

quer brincar com certo brinquedo ou realizar outra brincadeira que não é permitida 

para o momento. No decorrer das atividades na brinquedoteca, demonstrou 

incômodo e desprazer ao realizá-las com a participação da mãe que, por sua vez, 

reagia com autoridade, principalmente, nos momentos em que a filha gritava, 

chorava ou tentava arremessar objetos. Em outros momentos, explorava aquele 

espaço, dedicando maior parte do seu tempo em cantinhos com bonecas dispostas, 

com a feirinha e elementos que representavam uma casa, além de alguns 

instrumentos musicais (piano, pandeiro). Ficava extremamente à vontade em 

contato com objetos que emitiam som e barulhos variados, tentando acompanhar, 

do seu modo, músicas reproduzidas por brinquedos e até mesmo pelos adultos – 

demonstrava satisfação quando os professores cantavam, dando sorrisos tímidos e 

batendo palmas informais, repentinas. Gosta de manter contato com o corpo das 

bonecas, passando as mãos suavemente pelo rosto e cabelo e, em alguns 

momentos, intensificando esse gesto como se fosse um carinho, percebendo-as em 

sua totalidade. É notável que, quando Ana opta por brincar com estas bonecas, faz 

isso de maneira isolada (busca por cantos da brinquedoteca, distantes dos demais), 

emitindo alguns sons bem agudos enquanto as manuseia. Tem certa preferência por 

elementos de cor intensa e de peso mediano (que consegue suportar sozinha, já 

que não gosta do auxílio do outro ao brincar), mas com aqueles de textura áspera 

evita contato. Quando se aproxima das demais crianças, busca percebê-las 

primeiramente com contato tátil no rosto e, às vezes, tenta a continuidade desta 

mesma modalidade de contato nos braços/mãos – não vai além destes membros. 

Quando é provocada a tentar manter estes toques em outras partes do corpo do 
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colega, irrita-se, principalmente se conduzida a isso tendo suas mãos direcionadas 

por outra pessoa, como um adulto. Notável a preferência da menina por brincar mais 

tempo sozinha, expressando um mundo bem particular. Ao ser conduzida a brincar 

com as outras crianças, inicia a atividade, mas por pouco tempo, deixando clara a 

irritação e pouca satisfação com o momento. Apesar disso, não age com 

agressividade com elas, apenas com adultos, ao ter comandos a serem cumpridos, 

na hora do brincar, de colaborar ao organizar o espaço e no momento do lanche. 

Apresenta dificuldades em manter contato com alguém por muito tempo, expressa 

sua insatisfação se pressionada a interagir por um período prolongado com gritos 

repentinos e choro, como um miado.  

 

 

B) Joana 

a) 04 anos e 6 meses; 

b) G4-8; 

c) Cida e Silverlei; 

d) bola de guizo, chocalhos, pandeiro e tambor; 

e) bonecas, carrinhos, piano, fantasias e feirinha (elementos que compõem uma 

feira). 

f) Joana é uma criança muito amável, carinhosa e sorridente com os adultos e as 

demais crianças. Apresenta dificuldades em andar, tendo que ser auxiliada em 

virtude do uso de cadeira de rodas – ainda que, na sala do seu Grupo e na 

brinquedoteca, não a utilize. Fica mais tempo sentada ou encostada, sob supervisão 

de um adulto – não, necessariamente, a mãe. Interage bem nos momentos das 

atividades, ficando à vontade naquelas que envolvem sons e barulhos de qualquer 

intensidade, o que deixa clara sua percepção auditiva explorada. Não dispensa 

brinquedos que não emitam estes sons e barulhos; no entanto, pouco sorri ou 

expressa satisfação. Mantém contato constante com a mãe, correspondendo, de 

modo positivo, aos seus comandos e dos professores. Nas atividades com materiais 

alternativos, como panos, almofadas e brinquedos que desenvolvem o equilíbrio 

corporal, fica pouco à vontade, não os aceitando muito bem e por poucos instantes, 

chorando bem baixinho. Explora com facilidade o espaço da brinquedoteca, sendo 

auxiliada a mover-se de um cantinho para o outro. Quando está em contato com a 

bola de guizo, transparece um sorriso fácil, contagiante. O mesmo ocorre com o 
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chocalho, dando preferência aos de maior intensidade sonora, percebendo-o com o 

instrumento bem próximo ao ouvido. O pandeiro e o tambor também são 

instrumentos identificados com facilidade, principalmente quando manuseados no 

decorrer de alguma música ou cantiga cantada pelos adultos – tenta acompanhar 

com estes instrumentos do jeito dela, sem maiores preocupações com a harmonia 

sonora deste momento. Pouco mantém contato com o corpo do outro, seja das 

crianças ou de adultos – com exceção da mãe, que a toca constantemente 

buscando perceber sua presença ao seu lado o tempo todo. Apesar disso, não 

resiste a um contato direcionado pelo adulto ou até mesmo por outra criança – 

apenas expressa pouca satisfação e limita esse instante quando já provoca um 

possível choro. Não se interessa muito por bonecas, não faz questão de interagir 

com elas, ainda que estimulada pela mãe para isso. Ao ser convidada a brincar com 

o piano, acaba ignorando-o, mesmo que este instrumento emita sons. Ainda que 

resista a alguns momentos do brincar, seja pelos brinquedos ou pela atividade em si, 

não é agressiva ou expressa irritação – o maior destaque de Joana, ao estar 

insatisfeita, é o choro baixo e uma vez ou outra um grito bem suave, pouco evidente. 

Se for preciso, fica por um longo tempo em contato com o outro, dentro das suas 

limitações motoras. Quando quer expressar cansaço em dada atividade ou 

brincadeira, fecha e abre as mãos com frequência – segundo os professores e a 

mãe é o sinal que ela apresenta neste momento, como uma modalidade de código 

comunicacional já estabelecido há um tempo.  

 

 

C) Maria 

a) 04 anos e 3 meses; 

b) G4-8; 

c) Cida e Silverlei; 

d) tambor e chocalho (pequeno); 

e) carrinhos, bonecas e materiais concretos (blocos). 

f) Maria é uma criança extremamente carinhosa e apegada à mãe. Fica muito à 

vontade com adultos e crianças, mas opta pelas meninas no decorrer das atividades 

de qualquer natureza. Ao chegar, já expressa alegria e realização, tentando 

acompanhar o ritmo das músicas e cantigas provocadas pelos professores e 

responsáveis. Não resiste aos momentos de brincadeiras com qualquer elemento, 
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ainda que decida, em boa parte do tempo, pelo tambor e pelo chocalho pequeno – 

segundo a mãe, em casa, ela também tem um instrumento similar, com grãos de 

feijão dentro, representando com proximidade o som daquele disponível na 

Brinquedoteca. Neste espaço, fica muito à vontade, explorando os cantinhos, em 

sua grande maioria, ainda que não se preocupe muito com o cantinho das bonecas 

e dos carrinhos. Notável que Maria percebe os objetos com as mãos e a boca, o 

que, segundo a mãe, é motivo de preocupação integral, já que passou por 

momentos em casa de susto e medo por tal atitude. Todas as atividades que realiza, 

bem como nos momentos do brincar, direciona seu corpo para a mãe, ainda que, ao 

seu lado, tenha alguma criança. Em todos os seus movimentos, busca sempre a 

referência dela ou de outro adulto como se aguardasse algum retorno positivo ou de 

aceitação para tal. Opta por atividades com barulhos e sons constantes, deixando 

evidente que sua realização é grande, transparecendo sorrisos e palmas curtas. 

Com as meninas do seu Grupo, apresenta muita satisfação ao brincar; no entanto, 

cabe destacar que esse sentimento fica mais evidente quando estas brincadeiras 

envolvem o tambor e o chocalho, chegando a oferecer estes instrumentos para 

estas amiguinhas. Seu interesse por tais brinquedos é tamanho que, por alguns 

instantes, tenta, como confirmaram os professores, levá-los para fora da 

Brinquedoteca, no momento de retorno para a sala do Grupo. Quando tem a oferta 

de materiais como panos, emborrachados ou bolas, interage bem com eles, mas por 

pouco tempo. O mesmo acaba ocorrendo com materiais concretos: os brinquedos 

de blocos dispostos nas prateleiras que, de modo geral, representam casinhas e 

demais construções. Por poucos momentos, apresentou insatisfação representada 

por choro ou gritos. Quando queria assim se expressar, não correspondia mais às 

atividades, ou então, deixava de lado seus brinquedos preferidos e, em último caso, 

inclinava seu corpo para dormir. Vale destacar que, em um dos momentos, quando 

assim fez esse movimento com o corpo simulando dormir, tentou se distanciar da 

mãe – o que segundo essa responsável significa que ela está chateada com aquela 

experiência, já está desgastante. 

 

 

D) Joaquim 

a) 04 anos e 7 meses; 

b) G4-8; 
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c) Cida e Silverlei; 

d) pula-pula, carrinho e boia de câmara de ar (“feijão gigante”); 

e) pandeiro, chocalho, tambor, piano e bola de guizo. 

f) Joaquim é uma criança extremamente sorridente e feliz. Em todos os momentos 

de interação, dentro e fora da brinquedoteca, sorria ou gritava repentinamente – 

segundo a mãe, expressando alegria. Ela argumentou que, em casa, não era 

diferente, especialmente quando brincava com o pai. Relaciona-se bem com adultos 

e crianças, e não se importa muito quando a mãe não está por perto, ainda que 

demonstre um carinho todo especial por ela. Com as mães das demais crianças sorri 

muito, correspondendo às brincadeiras, gestos e cumprimentos delas. Com as 

crianças também se sente bem, mas selecionou, segundo os professores, o amigo 

Pedro para interagir por mais tempo, o que não faz com o outro amigo Pablo (que 

estava ausente neste dia). Com as meninas, brinca por pouco tempo, o que não 

significa ficar incomodado – apenas deixa de brincar e balbucia quando não quer 

mais. Quando brinca com o pula-pula, demonstra liberdade e muita felicidade – o 

mesmo acontece com a boia de câmara de ar, conhecido como “feijão gigante”, 

materiais utilizados para trabalhar o equilíbrio motor: fica sorrindo durante todo o 

tempo que brinca com estes elementos. Ao serem ofertados brinquedos, como os 

emborrachados e panos (especialmente a lycra), emite gritos intensos, o que para 

os professores e mãe está deixando evidente sua satisfação. Com estes elementos, 

chega a aproximá-los de seu rosto e boca, buscando percebê-los para além do tato. 

Tem uma preferência nítida por músicas e cantigas intensas, mas, quando são 

cantadas acompanhadas por instrumentos musicais (pandeiro, tambor etc.), fica 

irritado, chora e deita no colo da mãe ou busca se “encaixar” pelas almofadas 

dispostas no espaço – perceptível seu desinteresse. Acompanha as brincadeiras a 

todo o momento, mas com as que envolvem sons e barulhos, expressa insatisfação, 

independente de essas emissões sonoras acontecerem por instrumentos. Palmas e 

ritmos produzidos por adultos e crianças também causam desconforto para Joaquim. 

Na brinquedoteca se sente bem. Explora, por horas, um cantinho quando se 

interessa, ainda que já o conheça de outras experiências. Não procura interagir com 

o corpo do outro, pouco se preocupa em sentir a presença física dos demais 

amiguinhos, com exceção da mãe que tenta percebê-la. Mantém contato com 

brinquedos e objetos de que gosta na maior parte do seu tempo; disponibiliza-se a 
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conhecer outros, mas é um instante passageiro, não dura muito tempo, já que acaba 

retornando àqueles com quem se identifica.  

 

 

E) Pedro 

a) 04 anos e 9 meses; 

b) G4-8; 

c) Cida e Silverlei; 

d) buzina e pandeiro; 

e) bola de guizo, carrinhos, feirinha e piano. 

f) Pedro é uma criança muito ativa, agitada e pouco sorridente. Com temperamento 

difícil, segundo a avó e os professores, gosta de interagir e participa ativamente das 

atividades até o momento que lhe agrada. Não fica à vontade ao ser direcionado a 

brincadeiras de que não gosta ou ao ter que brincar com as meninas – apresenta 

clara preferência por brincar com os meninos e com os professores, além da avó. Ao 

entrar na brinquedoteca, logo busca pela buzina e pelo pandeiro, tentando se 

apossar destes elementos. Quando é solicitado a compartilhar com outras pessoas, 

resiste de início, mas acaba cedendo se tiver que emprestá-los para os meninos. 

Expressa clara percepção auditiva, explorando-a ao trazer para próximo do ouvido 

alguns brinquedos. Não se sente à vontade com brinquedos e objetos de textura 

mole ou emborrachada – ganha destaque neste momento o tapete de EVA e a lycra, 

que logo grita ao percebê-los. A bola de guizo e outros elementos que emitem som 

são facilmente ignorados por Pedro, o mesmo ocorre com carrinhos e a feirinha – 

esta última, segundo a avó, era uma das brincadeiras preferidas de Pedro, quando o 

amigo Pablo (ausente neste dia) também brincava; a partir do momento que este se 

desinteressou, seu neto fez o mesmo. Quando se locomove de um cantinho para o 

outro, tenta levar consigo os brinquedos com que mais se identifica, o que remete à 

compreensão de que há um sentimento de posse quando está em interação. Pouco 

se destina a perceber o corpo do outro quando em contato nas brincadeiras, apenas 

faz isso com seus professores com quem mantém proximidade por um longo tempo 

se for preciso. Não demonstra agressividade, ainda que seja bem resistente a certos 

comandos imputados para alguns momentos, como o de retornar para a sala do seu 

Grupo ou colocar o tênis para ir embora. Fica muito à vontade na brinquedoteca, 

demonstra liberdade ao transitar pelo espaço e opta por ficar por um bom tempo em 
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um cantinho que lhe atrai ou que oferte algum elemento novo, tentando perceber 

cada novidade com o tato principalmente, ainda que não descarte o contato pela 

boca. Não se interessa por músicas e cantigas cantadas, não corresponde muito a 

estes momentos e, quando é provocado a reproduzi-las, logo grita e chora alto, 

tendo que a avó ou os próprios professores intervirem, tentando acalmá-lo.  

 

 

F) Antonio 

a) 04 anos e 3 meses; 

b) G4-13; 

c) Junia e Sonia; 

d) boia de câmara de ar (“feijão gigante”), bola comum, panos e carrinhos; 

e) pandeiro, chocalho, tambor, piano e bola de guizo. 

f) Antonio é uma criança que interage muito bem com seu entorno, sempre muito 

alegre e sorridente. Ainda que pouco explore a verbalização para se comunicar, 

explora seu próprio corpo para isso, entre gestos e movimentos bastante peculiares 

que, segundo os professores, é uma expressividade corporal desenvolvida com o 

tempo, com grande melhora mais recentemente. Nesta observação ficou claro, até 

para a surpresa dos professores e da mãe, que o menino tem prazer quando sente 

cócegas na cintura e na barriga. Mesmo tendo uma mobilidade comprometida e 

usando talas para se sustentar de pé, Antonio demonstra satisfação ao brincar com 

os outros colegas e solicita a presença da mãe ao seu lado durante todo o tempo de 

atividades. O espaço da brinquedoteca o deixa bastante feliz, já que sorri com 

intensidade ao ser comunicado que irá visitar o local. Os brinquedos que mais o 

envolvem são os panos (lycra, especialmente), a bola comum, os carrinhos e a boia 

de câmara de ar, chamada de “feijão gigante”. Ganha destaque especial a boia, já 

que Antonio transparece prazer ao se movimentar nela – segundo os professores 

ele sempre demonstrou esse interesse por brinquedos que se destinem ao 

desenvolvimento motor. O pandeiro, chocalho e demais brinquedos e/ou 

instrumentos musicais foram, durante todo o tempo, ignorados pela criança. Não 

expressa preocupação ao interagir com o outro, de buscar perceber esse corpo, 

mesmo que seja conduzido ou provocado a isso. Ainda, não se incomoda com a 

possibilidade de ter contato físico com alguém; ao contrário, fica muito sorridente e, 

por vezes, emite gritos baixos, quase imperceptíveis – a mãe indicou que o menino 
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reage dessa forma com grande parte dos momentos físicos. Em todas as atividades, 

ficou disponível a participar e interagir alegremente, tentando, por algumas vezes, 

acompanhar as cantigas e músicas em tom baixo, já que, segundo a mãe, o som 

alto o incomoda. Fica bem à vontade com as outras crianças e com os demais 

adultos; no entanto, ao perceber a presença dos professores, se expressa com 

maior alegria e animação, correspondendo bem aos estímulos provocados pelo 

instante. Em nenhum momento das observações expressou agressividade quando 

cansado ou incomodado com algo; apenas reagia bocejando ou, simplesmente, 

encostando nas almofadas dispostas nas paredes. 

 

 

G) Gabriel  

a) 04 anos e 4 meses; 

b) G4-13; 

c) Junia e Sonia; 

d) brinquedos musicais, especialmente o piano e panos (lycra); 

e) carrinhos, bolas, brinquedos de estimulação motora, feirinha. 

f) Gabriel é um menino extremamente comunicativo, muito agitado e de 

personalidade forte. Segundo os professores, é o que apresenta maior acuidade 

visual dentre os demais. Sempre muito disponível a interagir, fica à vontade nas 

atividades e corresponde bem aos estímulos, desde que suas vontades não sejam 

contrariadas. Tem comportamentos intensos e agressivos quando percebe que não 

pode ou é impedido de realizar alguma ação ou até mesmo atividades que deseja. 

Transparece que ouvir uma negativa o deixa bastante irritado, recorrendo a reações 

físicas e verbais. Sempre acompanhado do pai, Gabriel demonstra momentos 

repentinos de carinho apenas com ele; por algumas vezes, com gestos bem 

intensos para tal sentimento – o contato físico deles é uma constante, no entanto, 

são ações que Gabriel deposita uma força considerável ao se expressar, tocando o 

pai, beijando-o e abraçando-o. Com as demais crianças interage até um 

determinado instante, e quando não quer mais participar daquela interação, se 

afasta dos amigos ou grita. Por ser a criança do Grupo com maior resíduo visual 

ainda preservado, Gabriel realiza determinadas atividades com muita autonomia, 

dispensando, com facilidade, o auxílio de adultos ou outras pessoas ao seu redor. 

Quando percebe que o outro quer intervir em suas ações, das mais simples às mais 
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complexas, reage de modo negativo. Dependendo de quem é, age com um 

comportamento agressivo, seja físico ou verbal (geralmente faz isso com mais 

frequência com seu pai). Fica muito à vontade no espaço da brinquedoteca, 

recorrendo, principalmente, ao piano e aos panos de lycra – tem percepção auditiva 

aguçada, e com a lycra expressa prazer quando em contato. Também acompanha 

com facilidade as músicas e cantigas, repetindo algumas que mais gosta por um 

tempo – dependendo, cantarola alto certas músicas para que os demais o 

acompanhem. Ignora brinquedos, como carrinhos, os de estimulação motora e 

feirinha, além das bolas disponíveis no espaço. Vale destacar que, na 

brinquedoteca, Gabriel faz questão de tocar em tudo ao seu redor, sentir os objetos 

e outros elementos. Quando tem certa afinidade com alguns deles, tenta levá-los à 

boca – comportamento de grande preocupação, já que, segundo o pai, no final de 

semana anterior o menino mastigou o controle remoto da sala, quase engolindo 

alguns botões do mesmo. Alguns episódios deste perfil também foram relatados 

pelos professores, ocorridos também na brinquedoteca e na sala do referido Grupo.  

 

 

H) João 

a) 04 anos e 2 meses; 

b) G4-13; 

c) Junia e Sonia; 

d) brinquedos de pelúcia e almofadados, acolchoados; 

e) instrumentos e brinquedos musicais, que remeta sons. 

f) João é um menino pouco comunicativo, porém muito ativo e sorridente. Assim 

como Antonio, utiliza talas para se locomover; no entanto, apoiado sempre por um 

adulto. Sempre com a mãe ao seu lado já que a solicita constantemente, se sente à 

vontade em interação com as outras crianças. Ainda que em pouco contato físico 

com elas, brinca e corresponde aos estímulos de longe e, quando percebe que é 

conduzido a aproximar-se delas, reage com um choro baixo, desaprovando aquela 

ação. Demonstra alegria no espaço da brinquedoteca, sorrindo a cada atividade e 

brincadeira, especialmente aquelas que solicitam brinquedos acolchoados/ 

almofadados e os de pelúcia. Fica por um bom tempo em contato com brinquedos 

de pelúcia, o que, segundo a mãe, também acontece em casa. Segundo os 

professores, João precisa, por muitas vezes, ser redirecionado a outros brinquedos, 
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pois do contrário fica, durante todo o período, apenas com os de pelúcia, 

especialmente ursos – os mais procurados pelo menino. Concentra suas atenções 

em elementos que permitam perceber sua textura, demonstrando preferência por 

aqueles já citados. Apresenta clara rejeição a instrumentos e brinquedos musicais, a 

qualquer objeto que signifique sons. Tem o mesmo comportamento quanto aos 

momentos de cantigas e músicas, expressando choro e irritação, mas nada 

agressivo ou intenso. Fica bem à vontade, especialmente, com os meninos do seu 

Grupo, exatamente os que estavam presentes no dia desta observação. Quando 

está cansado, busca encostar-se à mãe ou então nas almofadas da brinquedoteca, 

dormindo com muita facilidade. Por algumas vezes, ao ser orientado a alguma 

atividade, reagia com expressão de sono para não a executar, mas logo despertava 

ao perceber que aquela solicitação e/ou pessoa solicitante havia se distanciado, 

desistindo daquele momento. Por demonstrar grande dependência da mãe e dos 

professores, João costuma aguardar um comando para realizar alguma ação por 

parte deles, o que, segundo sua responsável, já não acontece em casa. Tem clara 

disponibilidade para as atividades propostas, e mesmo quando precisa repeti-la, por 

algumas vezes, a pedido dos professores ou por desejo das demais crianças, não 

hesita em fazê-la. 

 

 

5.3. Etapa 3 - Análises reflexivas dos sujeitos participantes 

 

A) Ana 

Ao observar Ana, foi notável a postura intensa e agitada da menina, com 

eventuais momentos de irritação, ainda que bastante adaptável a adultos 

especialmente quando tem suas vontades atendidas. A relação com sua mãe é 

notadamente conflituosa, já que a responsável mantém a condição da autoridade 

(física e verbal) ao extremo para que Ana se comporte em situações diárias, o que 

raramente é correspondido. Não à toa, expressava com clareza o descontentamento 

com o seu corpo, não apenas chorando ou gritando, mas ainda, na expressão facial 

e no comportamento, nas atitudes quando imprimia força aos movimentos, medindo-

a especialmente com sua responsável que, por sua vez, vai de encontro ao contexto 

físico agressivo então promovido na situação, dando margem ao mesmo perfil 

quanto ao contato verbal.  



122 

 

Trazendo as contribuições merleaupontyanas neste primeiro momento, é 

perceptível que Ana explorava seu corpo, buscando direcioná-lo para além da 

condição orgânica, já que demonstrava ter consciência, ainda que, possivelmente, 

em construção, do quanto ele pode colaborar para se comunicar, refletindo sua 

alegria ou descontentamento. Ainda, por carregar tamanha intensidade física e 

verbal de atitudes, comportamentos e gestos, compreende a validade de imersão 

desse mesmo corpo nas mais diversas situações, dos benefícios desta postura para 

si mesma, na procura por sentidos.  

Interessante ressaltar que a menina se fez tão presente com seu corpo que, 

ao explorar brinquedos que emitem som, elementos que claramente lhe significam 

prazer, expressava de modo sensível sorrisos tímidos de início, buscando 

acompanhar o ritmo com palmas, movimentando a cabeça e mexendo com o seu 

cabelo e por alguns raros instantes aproximando alguns destes brinquedos ao seu 

ouvido.  

Para além dessa validação do corpo próprio evidenciando o tato, Ana também 

acaba deixando enaltecida sua percepção auditiva ao brincar e interagir na 

Brinquedoteca, com uma sensibilidade bastante peculiar por entre gestos e reações, 

já denotando, com clareza, as vias perceptuais exploradas. 

Nesta continuidade perceptual do corpo, vale sublinhar o fato de que Ana 

remete prazer, ao manter contato com bonecas, buscando entendê-las, ao explorar 

o perfil corporal delas, acompanhando o movimento, a silhueta daquele corpo, 

experienciando a totalidade de algo próximo a ela, mesmo sendo um objeto, uma 

matéria diferente da que ela também carrega. Ainda, parece construir uma 

comunicação com este brinquedo para além do contato tátil, não apenas 

manuseando o corpo e, por alguns momentos, destinando afeto ao elemento, 

acarinhando-o. Também evidenciou tentativas de promoção de diálogos, 

essencialmente balbucios, ora chamando a atenção, encenando uma bronca, ora 

elogiando com palavras positivas (ainda que confusas) as bonecas com as quais se 

dispõe a interagir, em grande parte brincando sozinha. 

Tal percepção nos fez elevar as contribuições de Bomtempo e Oliveira (2009) 

que delineiam a validade da brincadeira simbólica, conforme o caso de Ana, 

explorando a boneca, já que significa um potencial instrumento de construção da 

identidade pessoal e cultural infantil, além de favorecer processos de sociabilização 
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e construção de significados. Salientam ainda que, na brincadeira simbólica, o criar 

o fantasiar e o aprender convivem juntos, em parceria.   

Inclinadas ao público com comprometimento visual neste contexto lúdico, 

estas autoras continuamente complementam: 

 

Promover ou resgatar a alegria genuína de brincar na criança com 
deficiência visual é condição de seu desenvolvimento saudável, físico e 
psicológico. Como qualquer criança, ela experimenta a automotivação 
lúdica, com predomínio do prazer, o que cria momentos favoráveis à 
autorregulação, sem a tutela do adulto. Daí a grande importância do brincar 
espontâneo e livre [...]. (BOMTEMPO e OLIVEIRA, 2009, p.123).  

 

Corroborando estas estudiosas, Gimenes e Teixeira (2011) acrescentam que 

o brincar leva o corpo a se organizar, leva a criança a mergulhar no espaço 

imaginário e, assim, favorece que sua fantasia conduza sua coordenação motora na 

complexa e prazerosa tarefa do universo lúdico.  

Fundamental se faz, então, o brincar, conforme nosso posicionamento no 

desenrolar deste estudo, para a formação totalizante e existencial do sujeito, como é 

o caso de Ana, não apenas enquanto um aprendizado formal, escolar, mas para 

além, no que tange à construção identitária da criança, o desvelar de sentidos, do 

seu corpo, enfim, do seu todo.  

Ainda no viés fenomenológico de Merleau-Ponty (2011), claramente a busca 

por sentidos, entre sua construção e a descoberta, ou até mesmo o despertar, se fez 

pontual neste comportamento da menina e nos demais, já que a experiência pelo 

significado a descobrir é um atrativo que tende a provocar novos saberes e 

sensações. 

 

A experiência do corpo próprio se daria, segundo Merleau-Ponty, através do 
movimento de expressão, o que torna patente sua capacidade de trazer em 
si um sentido. Seria através da experiência do sentido que chegaríamos ao 
sensível. Haveria uma comunhão de sentidos do corpo com os demais 
objetos. De certo modo o corpo se expressa e o sensível também o faz, 
formando, assim, a comunhão corpo/mundo que se daria pelo 
reconhecimento mútuo de que são seres criativos. Formar-se-ia, portanto, 
um sistema de experiências expressivas primordiais, como as espaciais e 
temporais (SEVERO, 2014, p.57). 

 

Seu contato com o outro, especialmente com uma criança através do tatear, 

mais uma vez retoma tais contribuições do filósofo francês, já que Ana promove o 

toque no rosto e nos membros superiores para identificar o (a) colega.  
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Neste mesmo parâmetro reflexivo do contexto da menina, notamos a validade 

da teoria da compensação14 de Vygotsky (2011), que eleva suas atenções para o 

desenvolvimento totalizante do sujeito e os elementos dificultadores a serem, 

possivelmente, facilitados por entre caminhos indiretos, especialmente no que tange 

a crianças com deficiência. Conforme essa teoria vygotskyana, o desenvolvimento 

humano compreende a premissa de um caminho tortuoso, envolto por conflitos e 

tensões e, por isso, caminhos indiretos de desenvolvimento são possibilitados pela 

cultura quando o caminho direto está impedido, implicando operações psíquicas 

mais elaboradas, formas superiores de pensamento. O “desenvolvimento cultural 

seria, assim, a principal esfera em que é possível compensar a deficiência” 

(VYGOTSKY, 2011, p.01). Desse modo, a criança com deficiência destoa da linha 

natural e constrói outros caminhos alternativos, o que para Vygotsky (2011) são 

mais complexos. 

Estes caminhos alternativos, conforme os delineamentos da teoria em voga 

estiveram transparecidos nas ações e comportamentos observados de Ana, já que 

buscou, no decorrer do brincar, possibilidades informais, indiretas em seu percurso 

lúdico. Ganham destaque, nesta constatação, os momentos em que a menina entrou 

em contato com bonecas, buscando compreender o corpo, a silhueta deste 

brinquedo e ainda, promovendo diálogos de pouca compreensão. Até mesmo 

quando em contato com as demais crianças, explorando a via tátil a partir do rosto, 

limitou-se aos membros superiores. 

Assim, visualizamos, nesta primeira análise, elementos substancialmente 

vinculados à relação da menina com o corpo, por entre sua construção, suas 

descobertas e seu uso pleno ao disponibilizá-lo e também se fazer disponível, 

totalmente imersa, elevando a percepção merleaupontyana – sendo, então, a Ana 

no mundo com seu corpo no mundo, nos momentos lúdicos, atribuindo, assim, 

grande validade ao brincar e ao espaço da brinquedoteca. A menina demonstrou 

uma compreensão da prática do brincar, do lúdico na brinquedoteca, para além de 

uma atividade para fins recreativos; foi capaz de potencializar esse instante, 

associando-o com uma percepção de que o brincar tende a significar interação, 

prazer dela com ela mesma e com os demais ao derredor; uma alternativa de 

                                                             
14

 Por se tratar de uma teoria atenta à pessoa com deficiência e, ainda, por configurar caminhos 
alternativos que este público constrói, buscamos respaldo na referida teoria, sustentando-a com o 
mesmo significado nas demais análises reflexivas de todos os sujeitos participantes, apontando-a 
quando se fez necessário de acordo com as especificidades de cada criança.  



125 

 

liberdade, de expressão livre, desprendida dos condicionamentos do outro – em seu 

caso, especialmente da mãe. Para além, nossa reflexão sobre a menina em paralelo 

à atividade do brincar nessa relação com o corpo, com o sensível, transpareceu uma 

construção identitária própria, por sua existência naquele espaço da brinquedoteca 

e, além dela, envolvida de sentidos, e com o possível despertar de sentidos. Não à 

toa, são fatores que, notadamente, expressam caminhos indiretos, alternativos nas 

relações construídas com o brinquedo, com a brincadeira, traçando, portanto, uma 

necessidade de proximidades entre a criança com baixa visão e o brincar. 

 

 

B) Joana 

Observar Joana significou, de imediato, reflexões a respeito do significado da 

palavra superação. Apesar de tantos comprometimentos, não apenas quanto à sua 

restrição visual, mas ainda, quanto às suas dificuldades de ordem física, a menina 

demonstrou uma alegria de viver contagiante, sempre sorrindo e expressando 

atitudes carinhosas. Tal perfil nos remeteu ao pensar sobre a força de vontade e 

determinação de Joana ao brincar, ainda que dependendo do outro para isso. Em 

nenhum momento da observação deixou-se abater por suas limitações, 

transparecendo uma grandiosa postura ao buscar superar suas dificuldades.  

Esse comportamento encantador fez-nos acreditar que seus elementos 

compositores tendem a facilitar a interação da menina com o contexto, com os 

brinquedos, brincadeiras, crianças, enfim, com o espaço lúdico daquela 

brinquedoteca. Era notável o quanto Joana ficava à vontade ao brincar, participando 

das atividades propostas e correspondendo ao momento com clara satisfação e 

alegria – por alguns destes momentos, emitia sons baixos, agudos, acompanhados 

de sorrisos mais intensos e demorados. 

Por expressar contentamento quando em contato com atividades e 

brinquedos que envolvem sons e barulhos, a audição se fazia uma notável via 

perceptual explorada pela menina, ficando em um plano secundário o tato, já que 

pouco dedicava suas atenções ao contato com o outro, demonstrando aceitação 

apenas ao tocar sua mãe como alternativa para perceber sua presença física 

próxima a ela.  

Essa pouca aceitação, no que tange o contato com o corpo do outro, nos 

remeteu a uma possível relação quanto ao fato de a menina, de igual modo, 
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apresentar certa insatisfação ao participar de atividades que visam ao trabalho de 

equilíbrio corporal com o uso de materiais variados, como almofadas e panos.  

Nossa reflexão a respeito levantou essa proximidade por acreditarmos que, 

pelo fato de Joana não se sentir confortável com a possibilidade de contato com 

outro corpo (flexibilizando este comportamento apenas quanto à sua mãe), 

significaria também ter certo desprazer ao provocar o seu próprio corpo em 

atividades que exigiriam movimentos e ações explorando, ainda, materiais 

alternativos, mesmo que objetivando as funcionalidades corporais, do seu equilíbrio. 

Ou seja, para a menina, a condição corporal, envolvendo alguma modalidade de 

contato, de natureza abrangente, pode acarretar descontentamento, provocando, 

assim, reações negativas como o choro bem baixo, aspecto observado apontado 

anteriormente na descrição da participante. 

Apesar dessa reflexão, fez-se clara a pontual relação de Joana com seu 

corpo, um corpo próprio, fonte de sentidos, de significados, contemplando a 

dimensão merleaupontyana de sujeito no mundo com o corpo no mundo. Sua 

resposta ao interagir com instrumentos musicais e brinquedos que emitem sons já 

vai de encontro, de imediato, ao exposto por este significado do corpo na 

fenomenologia da percepção, alicerce desta pesquisa, já que destina reações 

positivas quando em interação com os elementos citados. Para além disso, o fator 

sensível atrelado a este contato ao aproximar os instrumentos e demais brinquedos 

sonoros ao ouvido já denota caminhos indiretos de relacionamento, de percepção 

com o momento, de construção de significados e sentidos, o que nos possibilita 

retomar a teoria da compensação15 vygotskyana – é uma alternativa na busca pela 

possibilidade de sentir os objetos, ainda que com toda complexidade que já é 

peculiar neste.momento, para além da atribuição de significados prontos e 

mecânicos a eles.  

Severo (2014) acrescenta, nesta continuidade reflexiva, as contribuições 

merleaupontyanas de compreensão do corpo como solo de sentidos e sensações, 

de conhecimentos, de percepções que seriam uma via para o mundo, uma via 

corpórea imersa em significados e construções, validando novamente o corpo 

encarnado nessa compreensão totalizante.  

                                                             
15

 Teoria anteriormente apresentada com aprofundamentos na análise reflexiva da participante Ana, 
sendo seu significado amplamente utilizado nas demais análises dos participantes desta pesquisa, 
conforme explicitado. 
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Conforme Merleau-Ponty, o mundo percebido é um conjunto interligado de 
partes que formam com o sujeito encarnado uma unidade através da 
sensibilidade. O sentir passaria a ser uma forma de relacionamento e não 
uma forma de apreensão. Ele nunca desvelaria o mundo inteiro, porque 
sempre há novas formas de se relacionar, novas formas de sentir, novas 
formas de se habitar o tempo e o espaço. Não seria no conhecimento que 
capto o sentido das coisas, mas no sentir o mundo. (SEVERO, 2014, p.62).  

 

Remetendo olhares mais específicos para a preferência de Joana quanto a 

brinquedos que emitam sons, assim como instrumentos musicais, esta relação do 

corpo anteriormente colocada vai de encontro a tal constatação sonora, haja vista 

favorecer a compreensão do derredor a partir dos significados construídos pelo 

corpo, dos sentidos elaborados nessa proximidade.  

A possibilidade de construção de aprendizagens advindas dessa relação é um 

fator potencialmente capaz de se efetivar neste contexto, especialmente em virtude 

de a menina ter demonstrado satisfação na brinquedoteca, atribuindo alegria ao 

local e aos elementos lúdicos compositores do referido espaço. 

Para tanto, Bomtempo (2000) traz uma reflexão sobre essa validação: 

 

Pesquisas recentes levam a supor que o brincar em locais atrativos, lúdicos 
(brinquedotecas, cantinhos) pode aumentar certos tipos de aprendizagem, 
em particular, aqueles que requerem processos cognitivos mais elevados e 
automotivação, ampliando esse horizonte para crianças com ou sem 
dificuldades as mais diversas. Através da imaginação e exploração para 
além dos brinquedos convencionais, as crianças desenvolvem suas próprias 
teorias de mundo, que permitem a negociação entre o mundo real e o 
imaginário por elas [...]. Sendo assim, podemos acreditar que brinquedos de 
sons, por exemplo, são potenciais nesta discussão, criando a possibilidade 
desta criança rever o mundo vivenciado no agora e o mundo que ela projeta 
vivenciar no amanhã, em uma situação imaginária, simbólica. (BOMTEMPO, 
2000, p.138). 

 

Fez-se notável o quanto a brinquedoteca, para a menina, é, 

fundamentalmente, um local de aprendizado, de realização nas interações dela com 

os elementos sonoros e, no decorrer das atividades que participa, explora mesmo 

com o auxílio de alguém o espaço, locomovendo-se. Não à toa, destina grande valor 

à prática do brincar, tomando-a, perceptualmente, como uma alternativa de 

construção de novos saberes, ainda que concentrados com clareza nos sons dada a 

sua satisfação expressa com seu corpo, por entre gestos e comportamentos.  

O fato de Joana optar por brinquedos sonoros, pouco se interessando por 

bonecas (contrária à menina Ana), fez com que inclinássemos nossa atenção, 
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especialmente, para a crença de que, possivelmente, este não dar preferência por 

bonecas tenha vínculos diretos com sua resistência ao manter contato com o corpo 

do outro, com exceção da sua mãe como já apontado. Explorar uma boneca, 

tateando-a, por exemplo (para além da possível exploração de outras vias 

perceptuais), significaria para Joana naturalmente “passear” pelo corpo deste 

brinquedo, buscando senti-lo em sua totalidade (silhueta, membros, órgãos), o que 

poderia remeter a uma experiência não muito prazerosa para a menina. Desse 

modo, ficou claro o delineamento identitário traçado da participante, caminhando por 

questões perceptuais, sensíveis, de construções de sentidos e de busca de novos 

saberes com o corpo próprio, resgatando a postura merleaupontyana de existência 

no mundo à luz do universo lúdico, por entre o brincar e a brinquedoteca, tão 

favorecedores nesta discussão.  

 

 

C) Maria 

Entre tantas particularidades comportamentais notadas em Maria vale a pena 

iniciar essa análise a partir da palavra carinho. A menina expressou, durante a 

observação, esse sentimento de um modo tão intenso e delicado pela sua mãe que 

nos fez refletir sobre a importância dessa qualidade, seja provocando-a ou 

alimentando-a caso já exista, nas relações estabelecidas com crianças com baixa 

visão. Exatamente por disporem ainda de certo resíduo visual, dedicamos nossa 

compreensão para o fato de que o carinho pode ser um fio condutor válido para a 

construção do contato com esse público de maneira mais sensível, atenta e ainda, 

mais disponível com o corpo, especialmente por parte do sujeito com a deficiência 

que, dessa forma, poderá se sentir mais à vontade com o outro, com o mesmo 

comprometimento visual ou não.  

Nesta continuidade, esse perfil de Maria nos faz sublinhar que dada postura 

pode significar um elemento importante para a condução das interações 

estabelecidas da criança com o seu meio, nas mais diversas situações. 

Especialmente, quanto ao espaço da brinquedoteca, para além do sentimento 

levantado, foi perceptível sua alegria e prazer ao participar daquele contexto, 

sustentando ainda mais a validade da ludicidade para o desenvolvimento desse 

público por entre os aspectos da formação humana.  
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Evidenciando clara preferência na brinquedoteca (e em casa também 

segundo relatado por sua mãe) por brinquedos que emitam sons ao eleger o tambor 

e o chocalho, Maria destaca validade à audição, já que transparece prazer nestes 

momentos de contato com tais elementos, nos presenteando com sorrisos e palmas 

inocentes e envoltos de significados. Para além, também se fez assinalada a 

exploração das vias tátil e oral, já que a menina conduz, frequentemente, os objetos 

que a cercam para fins de percepção à boca e ainda, busca tateá-los por certos 

períodos. Tal constatação nos fez, mais uma vez, dedicarmos nossos olhares para a 

teoria da compensação vygotskyana, haja vista a busca da menina por caminhos 

alternativos ao recorrer a outras vias perceptuais face ao comprometimento com a 

visual.  

Bomtempo e Oliveira (2009) refletem continuamente neste contexto olhares 

atentos para estes novos caminhos a serem construídos pelo público com 

deficiência visual, considerando, para tanto, a compensação deste público 

especialmente na audição.  

 

Conforme Després et al (2005), a organização da realidade física contextual 
da criança com deficiência visual em ambiente lúdico realiza-se justamente 
por meio da compensação de outros sistemas sensoriais. A compensação 
auditiva à perda visual precoce de crianças processa-se de forma 
extremamente funcional e possibilita suprir sua capacidade de 
autolocalização perceptiva e, portanto, sua orientação espacial. A 
percepção da autolocalização em crianças com deficiência visual é 
possibilitada fundamentalmente pela compensação auditiva, que dá o 
suporte necessário ao desenvolvimento da competência espacial do brincar. 
(BOMTEMPO e OLIVEIRA, 2009, p.125). 

 

Considerando o valor que Maria agregou à condição auditiva no momento do 

brincar, foi notável, em conformidade com Bomtempo e Oliveira (2009), que, para 

além, a menina acabou por sustentar a condição de seu corpo, contemplando sua 

orientação espacial na brinquedoteca, ao explorar grande parte dos cantinhos deste 

local, mesmo não destinando muita atenção àqueles compostos por bonecas e 

carrinhos. Ainda, cabe acrescentar o significado desse aspecto para sua capacidade 

de autolocalização em espaços lúdicos, como bem sinalizado pelas autoras citadas, 

aprimorando, possivelmente, as mais diversas interações também em outros 

ambientes.  
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Neste instante, apontamentos merleaupontyanos quanto à totalidade do corpo 

se fazem necessários, dando continuidade ao direcionamento deste estudo na 

esteira da fenomenologia da percepção.  

Especialmente quanto ao contato de Maria com sons e barulhos emitidos 

pelos brinquedos, Caminha (2013) eleva as atenções de Merleau-Ponty (2011), ao 

se dedicar ao perceber do corpo quando em contato com o som. 

 

O próprio corpo vai transformando o que é atmosférico em superfície 
singular que torna possível uma percepção pontual. O corpo é capaz de 
sentir um som objetivo que ressoa fora dele, quando sente o som do sino da 
igreja chamando os fiéis para a missa. Independente do significado que se 
possa conferir ao som, existe um som que ressoa fora do corpo. Um som 
atmosférico se produz entre o sino e o meu corpo, que é capaz de 
reconhecer de onde provém o som. É possível também reconhecer que há 
um som que vibra no meu corpo como se ele se tornasse o som do próprio 
sino. Ainda é possível falar de um estágio em que o elemento sonoro 
desaparece e se torna uma experiência de modificação de todo o meu 
corpo por causa do som sentido. (CAMINHA, 2013, p.119). 

 

Promovendo a reflexão do sentir pelo som, é notável que o corpo se torna 

responsável pelo acolhimento desta vibração e suas variáveis, favorecendo a 

compreensão do mundo e sua amplitude. Nas palavras de Caminha (2013, p. 120), 

a respeito desse corpo que sente a luz do som, “[...] é o transbordamento da 

experiência sensível que se abre para toda forma de registros sensíveis, como o 

complexo sonoro para além da emissão de certo barulho”. 

Notadamente certa do uso do corpo para a promoção da comunicação, Maria 

deixou clara esta alternativa corporal, ao dedicar-se a movimentos de ordem física 

também em momentos de insatisfação, recorrendo a esta modalidade em situações 

extremas, de limite próprio com dado contexto no qual está inserida, já que buscava 

inclinar seu corpo no movimento de repouso para dormir quando não se sentia 

contemplada/satisfeita. Desse modo, a menina acabou imprimindo, de modo 

perceptual, debruçada em Merleau-Ponty (2011), o que este filósofo fenomenológico 

afirmou ser um corpo vivo situado no mundo – um sujeito, seu corpo encarnado em 

plena interação com o mundo, em busca de novas possibilidades de realização e 

prazer por si, por seu corpo próprio. Essa reflexão merleaupontyana, entre outras, 

endossa a possibilidade de concebermos o corpo como a “instância integral e única 

a partir da qual somos e vivemos as mais diversas experiências ao longo da nossa 

vida” (LUCENA, 2013, p.136). 
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Ainda, convém resgatar a respeito desta manifestação comportamental do 

corpo o fato de a menina direcionar o seu próprio corpo para a mãe ao participar das 

mais variadas atividades, como nos momentos de brincadeira. Compreendemos que 

essa proposta de interação firmada pela menina e, consequentemente, aceita pela 

mãe pode significar a busca por uma segurança pelo momento proposto nesta figura 

materna ou ainda, a necessidade de não se sentir sozinha, vulnerável.  

Esta reflexão no tocante deste corpo, em uma situação de provável 

insegurança, nos faz acrescentar as proposições de Merleau-Ponty, iluminadas nas 

palavras de Lucena (2013): 

 

A capacidade de sentir e agir dá ao corpo humano um significativo poder de 
interagir, intervir e criar no meio em que ele se encontra. É a partir da ação 
do corpo que o sujeito lança-se em sua odisseia pelo mundo, numa 
experiência de descobertas materiais e imateriais, de trocas de sentimentos 
e valores, do medo e angústia ao prazer e realização, num composto de 
profunda interatividade. Os sentidos e os membros do corpo são 
instrumentos privilegiados, por meio dos quais o sujeito encontra-se com o 
seu mundo e o representa. Desse entrelaçamento entre o corpo e o mundo 
nasce a história de um sujeito que evidencia um ser que é muito mais que 
um composto anátomo-fisiológico e que transborda as fronteiras 
reducionistas, indo ao encontro do além de si mesmo. De outro modo, está 
resguardada a importância que têm as funções orgânicas, sensoriais e 
motoras do corpo para a experiência do corpo-sujeito em sua empreitada no 
mundo. (LUCENA, 2013, p.139). 

 

Notável faz-se, portanto, a validade do corpo em momentos de interação para 

além do enredo convencional que lhe é imputado, historicamente remetido a um 

reduzido significado socialmente construído de “instrumento” orgânico-biológico. O 

corpo, então, é assumido como uma fonte de conhecimentos, de experiências, 

percepções e vivências, corpo este entrelaçado inclusive por sentimentos daquele 

instante, no caso de Maria, tomado como possível referência pela busca de 

segurança em vivências de vulnerabilidade. Tal postura endossa novamente as 

indagações merleaupontyanas do sujeito no mundo com o corpo no mundo, corpo 

esse totalmente disponível em um tempo e local composto de aprendizados, 

positivos ou negativos, alicerçados na atitude do perceber.  

 

 

D) Joaquim 

Quando nos dedicamos a estas análises, não poderíamos imaginar encontrar 

uma criança como Joaquim. Ainda que saibamos que o fator referência materna se 
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faça, em sua grande maioria, uma constante no contexto observado dada as 

circunstâncias envolvidas, nos causou surpresa perceber que o menino se 

distanciava dessa realidade, de busca constante pela figura da sua mãe nos 

momentos de interação.  

Atrelado a este comportamento, a alegria de Joaquim, no decorrer das 

atividades na brinquedoteca e fora dela, segundo a mãe, significando satisfação por 

entre gritos e sorrisos, já nos remeteu a projeção de um menino ativo e socialmente 

disponível a trocas para além da interação com sua mãe. Essa disponibilidade se 

estendeu ao contato com as demais crianças e adultos, favorecendo a construção 

de um relacionamento saudável e produtivo para seu amplo desenvolvimento 

naquele espaço lúdico.  

Frente a este perfil traçado, faz-se notável proximidade com as discussões 

propostas nesta pesquisa a respeito do corpo em sua ampla reflexão, já que o 

menino / seu corpo esteve disponível a interagir a todo o momento, caracterizando o 

que as indagações merleaupontyanas levantaram sobre o sujeito no mundo com o 

corpo no mundo, anteriormente pautadas nesta produção.  

Neste direcionamento, este corpo totalmente imerso remete, naturalmente, a 

um solo de sentidos, de significados, de aprendizagens – aspecto que condiz a uma 

fonte tátil, motora de construções as mais diversas quando em interação com os 

elementos lúdicos que elegeu como os de sua preferência, aqueles que exploram 

sua condição motora. Ganhando destaque tais brinquedos de desenvolvimento do 

equilíbrio motor, é perceptível a satisfação do menino quando participa de atividades 

com estes materiais, reproduzindo gritos intensos e ainda, tentando perceber dados 

elementos também pelas vias oral (ao aproximá-los da boca) e tátil (ao aproximá-los 

também do rosto).  

O corpo e as variáveis motoras, intencionalmente provocadas pelas 

interações nas atividades, transparecem o quanto, para o menino, é fundamental 

para sua construção totalizante, inclusive identitária, a exploração desta raiz do 

saber visando ao seu desenrolar perceptual. Não obstante, tamanha peculiaridade 

comunga da teoria da compensação de Vygotsky, conforme sinalizado nas outras 

análises reflexivas dos participantes, haja vista Joaquim compensar seu 

comprometimento visual nesta condição comportamental motora, nas mais variadas 

atividades, trilhando, para tanto, novas alternativas de compreensão do mundo que 

o cerca, ao imergir em diferentes contextos de interação.  
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Ademais, significa a projeção de preocupações de natureza existencialistas, 

pautadas em olhares merleaupontyanos que alicerçam o ideal de que a busca se 

configura pela consciência de alguma coisa, desse ser-no-mundo e, portanto, pela 

produção de um saber, de sentidos inacabados.  

Sendo este corpo fonte de inquietações de cunho existencial, totalmente 

intencional já que se faz uma composição original de significados, configura-se neste 

enredo merleaupontyano que:   

 

O movimento do corpo só pode desempenhar um papel na percepção do 
mundo se ele próprio é uma intencionalidade original, uma maneira de se 
relacionar ao objeto distinto do conhecimento. É preciso que o mundo 
esteja, em torno de nós, não como um sistema de objetos dos quais 
fazemos a síntese, mas como um conjunto aberto de coisas em direção às 
quais nós nos projetamos. (MERLEAU-PONTY, 2011, p.518). 

 

Neste delineamento, a intencionalidade de Merleau-Ponty (idem) é um 

direcionador fundamental quanto ao estabelecimento do que ele chamou de estatuto 

do corpo vivido, um corpo totalmente disponível ao derredor, envolto de 

significações e, entre outras proposições, que busca, na relação com outrem, na 

existência do outro, novas experiências, outros sentidos. Tal aspecto tende a 

retomar o nosso pensar quanto à postura de Joaquim nos momentos de interação 

com o outro (crianças ou adultos), já que se faz aberto ao contato com os demais 

em sua submersão no universo lúdico, ainda que pouco receptivo quanto à natureza 

física desta relação corporal com outra pessoa que não seja sua mãe.  

Ainda iluminando esta intencionalidade à existência de compreensão 

merleaupontyana na citação em reflexão, 

 

[...] é possível perceber que Merleau-Ponty compreende a intencionalidade 
como essa condição natural do corpo vivido na sua interação com o mundo 
que integra. Tal corpo está mergulhado num “circuito da existência” no qual 
não se concebe uma distinção a priori entre corpo e mundo, objetivo e 
subjetivo, físico e psíquico. Tal intencionalidade insere-se na dinâmica da 
percepção e medeia os movimentos do corpo percipiente no seu contato 
com o mundo que lhe resiste e fere. (LUCENA, 2013, p.138). 

 
Experienciar esse componente sensório-motor de existencialismo de um 

corpo, amalgamado de intencionalidade ecoa a espontaneidade do movimento nesta 

construção da criança sensível, perceptual e, assim, sujeito no mundo com seu 

corpo próprio (sensível, perceptual), raiz de sentidos.  
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Notadamente refletida na brincadeira, no terreno lúdico, esta atitude natural, 

autêntica do corpo em movimento ao abrigo de motivações intrínsecas corrobora o 

que Bomtempo e Oliveira (2009) dimensionam, ao sinalizarem que o brincar tende a 

criar, conforme possibilidades ofertadas e/ou construídas, situações extremamente 

favoráveis ao experimento sensório-motor, possibilitando ao cérebro, para além, o 

arquivamento de inovadoras modalidades de deslocamento em diversos locais.  

 Esta licitude entre o corpo e sua dimensão sensório-motora no brincar 

endossa que 
 

O senso lúdico pode vir a desempenhar um papel fundamental, tanto no 
início como no fim da vida, na constituição prazerosa e funcional de um 
ambiente onde a criança interaja com maior desenvoltura e espontaneidade, 
fundado por todo o seu processo pessoal e escolar de desenvolvimento. 
Doravante, quer em suas modalidades mais corporais, agilizando esquemas 
sensório-motores, quer mais adiante, em suas formas mais elaboradas, 
simbólicas, combinadas em diferentes dosagens à utilização de regras 
implícitas ou explícitas, o brincar contribui decisivamente para o bem-estar 
físico e mental, de forma complementar. (OLIVEIRA, 2014, p.98).   

 

Ainda que resistente a brincadeiras e atividades que remetem ao barulho, 

sons, ruídos, Joaquim desempenhou com clareza o explanado por Oliveira (2014) no 

tocante à condição sensório-motora no brincar, haja vista, entre tantos aspectos 

compositores do chamado “senso lúdico”, o menino utilizar de uma modalidade 

própria de expressão comunicacional para representar sua satisfação com 

brinquedos, como pula-pula, câmara de ar, materiais emborrachados e a lycra 

naquele território lúdico da brinquedoteca. 

Destarte, comportamos, em nossas considerações sobre Joaquim, que o 

corpo transcende a síntese social de um constructo orgânico para fins de 

funcionalidades vitais. Excedendo o senso comum, o corpo nutre perspectivas mais 

sensíveis de contato com o mundo e, portanto, permite a procura por caminhos 

alternativos, perceptuais, de superação de dificuldades quando os convencionais 

não são suficientes, em conformidade com a teoria da compensação vygotskyana.  

Ademais, a condição sensório-motora tão intensa impressa pelo menino, ao validar a 

ludicidade em sua formação, nos impulsiona para a crença de que os movimentos 

promovidos por tais terminações motoras realçam, entre outros aspectos, novos 

sentidos, novas construções identitárias, e assim, caminhos para e pelo 

existencialismo merleaupontyano com seu corpo, manancial de conhecimentos. 
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E) Pedro 

 

Apresentando distinções comportamentais consideráveis frente às demais 

crianças analisadas até o presente momento, pode-se dizer que observar Pedro nos 

trouxe grandes desafios. Sua postura pouco sorridente, carregada de uma 

personalidade forte, dado seu difícil temperamento, nos oportunizou resgatar as 

observações de Ana, nossa primeira criança analisada e que, apesar de se 

autoconstruir envolvida por uma blindagem própria, foi notável que seu perfil se deu 

em resposta ao relacionamento conflituoso com a mãe.  

Já no que tange o menino em análise, não foi percebida qualquer motivação 

para tal. Notamos que, apesar de não haver justificativa, esta dificuldade em voga 

nos configurou atenções mais pontuais quanto ao processo de interação do menino, 

nitidamente comprometido no decorrer das atividades na brinquedoteca.  

Expandindo este apontamento interacional para a construção de relações 

sociais, convém alumbrar que:  

 

A importância do brincar para o desenvolvimento social de crianças com 
comprometimento visual é ressaltada ao ofertarmos ambientes atrativos, 
lúdicos e representacionais que favoreçam as mais diversas formas de 
aprendizagens. Dedicando atenções mais cuidadosas a este público, 
percebe-se uma clara diferença na curva do desenvolvimento social de 
crianças com baixa visão se comparadas a um grupo sem qualquer 
dificuldade e/ou deficiência. Tal constatação assevera, para além, que a 
observação de uma criança de qualquer perfil brincando pode nos fornecer 
informações sobre sua personalidade e sua habilidade em se comunicar, 
socialmente ou não, com o outro. (BOMTEMPO E OLIVEIRA, 2009, p.125). 

 

Torna-se válida, portanto, a condução do brincar e do elemento lúdico nesta 

seara de discussões, haja vista constituir a projeção da criança a ser socialmente 

construída e tão logo, seu desenrolar de natureza social. Sendo este ambiente 

adequadamente lúdico, salienta outras possibilidades de aprendizagens, conforme 

sublinhado. 

À luz deste contexto interacional, a procura do menino, ao entrar no espaço 

da brinquedoteca, quase que imediata pelos brinquedos de sua preferência, 

resistindo à promoção do empréstimo, nos impulsiona ao entendimento de que há 

certo sentimento de posse associado aos objetos, o que nutre ainda mais um 

caminho dificultador rumo aos relacionamentos sociais oportunizados naquele 

espaço lúdico.  
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 Para além desse aspecto frente aos brinquedos, vale salientar a prevalência 

de sua dedicação à via auditiva, já que estamos nos referindo ao prazer que o 

menino tem quando em contato com o pandeiro e a buzina. Ainda, as vias oral e tátil 

também são notadas em sua participação nas atividades, especialmente quando 

visa explorar elementos novos nos cantinhos que transita sem qualquer dificuldade, 

conferindo-lhe percebê-los com uma possível riqueza de detalhes. 

De modo contrário ao seu encantamento por tais brinquedos, ainda que se 

oponha ao contato com a bola de guizo ou outros elementos que reproduzam sons, 

Pedro esquiva-se à possibilidade de interação em atividades compostas por 

materiais de textura mole ou emborrachada, ganhando destaque para sua 

reprovação remetida a gritos o tapete de EVA e a lycra.  

Tamanha experiência desprazerosa, aduzida pelo menino, induziu nossos 

olhares para apontamentos sobre o sentir, galgados na esteira fenomenológica de 

Merleau-Ponty que evoca adiante a consciência do corpo próprio. 

Para tal provocação a respeito atenta-se que 

 

[...] a consciência não é, originalmente, uma estrutura formal universal que 
constitui ou configura o mundo. Ela é contato primordial com o mundo em 
que está situada. Originalmente, o sentir é uma experiência de se abrir para 
um campo, que impede considerar aquilo que sentimos como algo disposto 
diante de mim. Antes de se ter uma sensação pontual, o sujeito da 
experiência de sentir tem um horizonte. [...] O horizonte para se 
compreender o mundo sentido e o sujeito que sente é sempre a 
experiência. É pela experiência de sentir que Merleau-Ponty se propõe a 
considerar o objeto e a subjetividade em estado nascente. Nossa 
experiência efetiva nos dá acesso ao mundo em que estamos lançados e 
não a um mundo constituído. (CAMINHA, 2013, p.118). 

 

Essa consciência remetida ao corpo próprio, ao sujeito com seu corpo no 

mundo imerso à situação, está naturalmente envolto por um horizonte, pela 

experiência do sentir. Nesta reflexão, alicerçada pelo terreno merleaupontyano, é 

notável que a resistência do menino pelo contato com materiais de textura pouco 

rígidas nos fazem transitar pela possibilidade de esse horizonte manifesto ter sido 

pouco explorado ou ainda, comungado de experiências desagradáveis, 

configurando, para tanto, seu descontentamento nos momentos de interação com os 

elementos citados. 

Endossando o viés do corpo enquanto raiz de significados e, portanto, de 

experiências, Rabelo (2008) reitera, alumbrada por proposições merleaupontyanas, 

a condição das nossas vivências, ao dimensionar o horizonte do sujeito para além 
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de perspectivas socialmente funcionais de interação com o derredor – é o 

transbordamento experiencial tão ocultado no cotidiano imediatista que nos permite 

a construção de nós mesmos, e por isso então esse corpo confunde-se com nosso 

próprio ser.  

 

Antes de constituir um objeto para reflexão – nosso corpo que miramos no 
espelho, o corpo do outro cuja figura avaliamos ou o “organismo” ao qual se 
voltam as ciências biomédicas, dotado de propriedades universais e 
passíveis de análise – o corpo é o fundamento de nossa experiência no 
mundo, dimensão mesma do nosso ser. No domínio da experiência constitui 
o ponto de vista pelo qual nos inserimos no mundo. É a partir da perspectiva 
que o corpo fornece que nos orientamos no espaço (ou melhor, que somos 
no espaço) e apreendemos e manipulamos os objetos. Enquanto centro de 
instrumentalidade, o corpo não tem o mesmo status que os demais objetos 
que percebemos e empregamos na lida cotidiana; ele se confunde com 
nosso próprio ser (RABELO, 2008, p.109). 

 

Tangenciando esse pensar ao menino em questão, tamanho delineamento 

nos faz deslindar outro aspecto destacado na relação comportamental dele com os 

demais sujeitos ao seu redor. Sua percepção quanto ao corpo do outro não perfaz 

atenções pontuais, tampouco o contato com brinquedos, como bonecos que 

expressam a silhueta do corpo humano de maneira lúdica. Cria exceções apenas, 

quanto ao possível contato desta natureza, com seus professores. Para o 

entendimento deste aspecto, debruçamo-nos na possibilidade de Pedro tolerar essa 

proximidade apenas com os adultos sinalizados por almejar referências de maior 

experiência e segurança naquele contexto, que a priori tende a configurar, para ele, 

vulnerabilidade e instabilidade, podendo irradiar consequências, inclusive, quanto ao 

seu equilíbrio. 

Certas da ampla relevância do brincar na brinquedoteca para a formação 

totalizante do sujeito, Gimenes e Teixeira (2011) aproximam-se dessa discussão 

levantada, corroborando a condução merleaupontyana quanto às atenções 

significativas do contato com o corpo do outro, especialmente nos momentos lúdicos 

de interação. Alertam para o fato de que, quando não há a promoção desta 

possibilidade na brincadeira, mesmo dirigida, os reflexos serão diretamente sentidos 

pelo público alvo, haja vista ocorrer o envolvimento da construção identitária da 

criança nessa projeção – “[...] a criança busca referências em contato com o outro, 

com o seu corpo e do outro. Ademais, brincar é fazer aflorar o corpo, afinal, o corpo 

também fala” (GIMENES E TEIXEIRA, 2011, p.174). 
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Isto posto, amalgamando todos os elementos que compuseram esta análise 

de Pedro, foi possível notarmos dificuldades de relacionamento, envoltas ao 

sentimento de posse e, ainda, por claras restrições imputadas quanto ao contato 

com materiais e com o corpo do outro. Mesmo sustentando a teoria da 

compensação no brincar ao elucidar as vias auditiva, tátil e oral no percurso por 

trilhas alternativas de interação com seu entorno e tão logo, de aprendizagens, sua 

resistência social nos configurou preocupações, deixando mais evidente nossa 

crença fenomenológica do perceber validada, por entre outros aspectos, no estar 

disponível do sujeito quando imerso no contexto e, portanto, presente com seu corpo 

próprio mergulhado em experiências, em horizontes a navegar. 

 

 

F) Antonio 

A alegria de viver, mesmo com todas as suas restrições de locomoção, foi um 

elemento que nos atentou olhares encantadores no decorrer das observações de 

Antonio na brinquedoteca. Dono de uma expressão sorridente contagiante, o menino 

se destacou, no desenrolar das atividades, por sua disponibilidade, ao participar dos 

momentos mais diversos, ainda que expressasse sua preferência por aqueles 

compostos de elementos sensório-motores. 

Esta configuração comportamental incitou-nos a pensar a respeito dos seus 

reflexos na construção de interações sociais e, mais ainda, nos benefícios desta 

atitude para o fomento de novas aprendizagens para além das condicionantes 

escolares e/ou curriculares. 

O corpo, tomado como condutor nas trocas de experiências de Antonio ao 

brincar na brinquedoteca, é proeminentemente explorado na promoção da 

comunicação do menino com seu entorno, por entre gestos e movimentos que 

ressoam particularidade dada sua limitação de ordem física.  

Neste destaque, o uso perceptual da via tátil assumido pelo corpo nos 

favorece um retorno às observações de Joaquim, primeiro menino analisado nesta 

pesquisa. Ambos elevam a totalidade do corpo envolto por uma consciência própria, 

explorando-o conforme suas condições e compreensão, nutrindo as proposições 

fenomenológicas do perceber pelo corpo próprio. 

Esse dimensionamento consciente do corpo nos permite alumbrar que 
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[...] postular a imbricação necessária entre o corpo e consciência não é para 
Merleau-Ponty retirar o corpo de seu lugar consagrado na natureza, para 
jogá-lo no terreno da subjetividade. Trata-se antes de redefinir os dois 
termos a partir desta sua “imbricação”. Perpassado pelo subjetivo (“todo ele 
psíquico”), o corpo não é mais matéria inerte ante o espetáculo da cultura, é 
“corpo vivido”. Ancorada no corpo, por sua vez, a subjetividade já não pode 
mais ser tomada como interioridade, locus de onde emanam e onde são 
armazenadas representações acerca do mundo. O corpo nos enraíza no 
mundo da cultura e da história (mas também dos sensíveis), nos enreda nas 
ações de outros e faz os outros inevitavelmente participarem de nossas 
ações. (RABELO, 2008, p.109). 

 

Frente a toda esta projeção, faz-se notável que o corpo, na tradução de 

Antonio, significa, para além do explanado, um terreno fértil de construção identitária 

e de interações sociais, já que lida com tranquilidade com o contato com o outro, 

com o corpo deste outro. Isso posto, cabe iluminarmos, assentados no solo de 

discussões merleaupontyanas, a importância da relação com outrem nessa tessitura 

do conhecimento do derredor, haja vista o corpo do outro também propulsar fonte de 

sentidos reluzida na troca, no contato, na diversidade deste interagir mais sensível e 

disponível. 

Projetando clara alegria no espaço da brinquedoteca, mesmo tendo que 

utilizar talas para sustentar seu corpo de pé (o que talvez responda sua solicitação 

constante pela mãe ao seu lado), atinamos que o menino vai ao encontro da teoria 

da compensação vygotskyana ao enaltecer este corpo e, portanto, elevar-se sujeito 

imerso no mundo, na busca por direcionamentos alternativos de entendimento do 

entorno, haja vista seus caminhos não se configurarem suficientes em sua imersão 

no meio.  

Manifestando forte inclinação quanto ao brincar com elementos e brinquedos 

de natureza sensório-motora, como a lycra e a câmara de ar (“feijão gigante”), 

Antonio exterioriza prazer e alegria ao participar de atividades provocadas pelo 

desenvolvimento motor. O mesmo já não ocorre quanto ao seu contato com 

brinquedos de emissão sonora, ignorando-os, haja vista o desconforto projetado 

pelo som / barulho até mesmo quando cantigas e músicas são cantaroladas.  

Remetendo esta predileção pelas modalidades de brinquedos destacados, 

cabem, nesse enredo, as relações entre tais elementos e a satisfação cultural da 

criança ao brincar, de sua plena realização quando em contato com objetos que 

elevam, inclusive, seu contexto real, seu derredor. 
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Sobre a perspectiva do brinquedo, Brougère de fato nos mostra que é um 
objeto complexo e que permite a compreensão do funcionamento da cultura 
e do próprio sujeito, do seu corpo, aquele envolvido na situação do brincar. 
Discorre esse cientista, esclarecendo-nos que toda socialização pressupõe 
apropriação da cultura, compartilhada pela sociedade, ou parte dela. Essa 
impregnação cultural, ou seja, os recursos de elementos dessa cultura de 
que a criança dispõe, envolve confrontação com imagens, representações e 
formas diversas e variadas. Assim, tais imagens decodificam a realidade 
que a cerca, ou propõem mundos imaginários que permite a essa criança a 
fuga para outras dimensões mais prazerosas e divertidas do que não é real. 
(GIMENES E TEIXEIRA, 2011, p.84). 

 

Desse modo, fica claro que o brinquedo se configura como um meio cultural 

eficaz de transferir e transformar a realidade interna e externa, satisfazendo 

necessidades explícitas e implícitas e, de igual forma, realizando desejos e demais 

intenções indizíveis, para além do reducionismo social do corpo apenas matéria.  

Ademais, o brinquedo, nesta análise em voga, imprime a construção de sentidos, 

salientando o viés das interações lúdicas na validação do corpo.  

Nessa tangente, Brougère (2004) nos acresce que este interagir lúdico vincula 

às significações preexistentes e aos estímulos inscritos no brinquedo uma potencial 

alternativa de produção de sentido e de ação que exala da criança. Ainda, valida que 

este é o momento que a criança se apossa dos conteúdos disponíveis através de 

uma construção mais pontual, quer ela seja, ou não, original.  

Aflorando os apontamentos de Merleau-Ponty (2011) acerca da experiência 

vivida e aquela a ser vivenciada pelo corpo em um horizonte próprio deste sujeito 

com este corpo, como no delineamento do brincar à luz do brinquedo de Brougère 

(2004), compreende-se que este corpo provoca a construção de um saber habitual e 

virtual do mundo, guardando consigo experiências, visando projetar-se para outras 

inovadoras. 

Envolto à procura pela consciência desse corpo, cabe acrescentar, conforme 

as proposições merleaupontyanas, que:  

 
[...] o corpo como sujeito da experiência de sentir não está desdobrado 
diante de si como uma pura consciência. Ele tem sempre um engajamento 
no mundo. Uma espessura histórica e cultural toma conta de sua existência 
que lhe faz finito e temporal. Vale ressaltar que há uma historicidade que 
compõe uma biografia singular de cada sujeito, mas há também uma 
historicidade opaca, anônima e silenciosa. [...]. Logo, nosso corpo não 
apenas percebe o tempo, mas faz o tempo, tendo em vista que ele se 
temporaliza em seus comportamentos expressivos, na cultura, na história. 
(CAMINHA, 2013, p.120). 
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Aproximando-se do cunhado por Brougère (2004), em proporções 

fenomenológicas do perceber, fez-se notável nas palavras de Caminha (2013) as 

atenções destinadas à cultura do sujeito envolvido no contexto interacional com seu 

corpo próprio. Para além, isto nos cintilou reflexões a respeito do existencialismo 

envolto no ambiente lúdico, tão favorável a Antonio, quando em atividades do 

brincar, haja vista seu bem-estar e sua realização naquele momento de interação, 

conforme exposto nesta análise. Ademais, sua demanda por brinquedos que 

respondam ao processo sensório-motor e, por conseguinte, o uso do corpo para 

comunicar-se já fez transportarmo-nos para a amplitude deste corpo consciente no 

tempo, um tempo próprio a ser produzido por sua existência no meio, por sua 

construção identitária.  

 

 

G) Gabriel 

Tecer considerações sobre Gabriel nos fez concentrar atenções mais 

cuidadosas sobre seu perfil forte e, por algumas vezes, agressivo. Detentor de maior 

resíduo visual, se comparado às demais crianças observadas, o menino carrega 

uma intensidade comportamental que se destacou, no decorrer das observações na 

brinquedoteca, expressa de maneira física e verbal, ainda que esta última com 

menor prevalência. 

Ao mesmo tempo, essa característica intensa também se fez asseverada 

quando Gabriel está em contato com seu pai, em momentos expressos de trocas de 

carinho, sem traços de violência – seu contato físico com a figura paterna é bastante 

forte – e, em oposição, quando se sente invadido por intervenções externas de 

terceiros em suas ações, reage negativamente, refletindo essa insatisfação com 

evidente resistência – mais uma vez de natureza física e verbal, eminentemente 

agressiva. 

Em proporções bastante equilibradas, quando não contrariado, face às suas 

vontades, reage bem ao interagir com seu entorno, correspondendo, positivamente, 

aos estímulos provocados no ambiente lúdico. Especialmente quanto aos colegas 

componentes do seu Grupo, o menino mantém um relacionamento aparentemente 

saudável na brinquedoteca, ainda que condicione este contato por curtos momentos.  

Essa atitude, por vezes agressiva, nos trouxe inquietações quanto à provável 

relação com sua acuidade visual. Interrogamo-nos a respeito por acreditarmos que, 
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no caso de Gabriel, talvez seu comportamento encontre respostas no resíduo que 

ainda preserva e que, dada uma possível insuficiência de estímulos mais pontuais e 

direcionados nas atividades que participa, pode configurar dificuldades quanto ao 

seu pleno domínio. Destarte, isso tende a refletir na compreensão do seu entorno e 

das interações sociais a ser estabelecida, expressa, assim, em atitudes de cunho 

agressivo, denotando uma defesa frente ao mundo, uma blindagem quanto ao 

contexto ameaçador, assim impresso em sua percepção do derredor.  

Nessa acepção, englobamos o lugar da baixa visão na sociedade, ainda não 

bem definido16, prevalecendo, historicamente, atenções mais cuidadosas apenas ao 

conceito de cegueira – a baixa visão é facilmente confundida com este segundo 

comprometimento.  

 
Para as pessoas comuns, o desconhecimento, a estranheza e a 
incompreensão sobre modos específicos de enxergar, a necessidade de 
ajudas técnicas e até mesmo de direcionamento profissional do público com 
baixa visão se fazem constantes no meio social. Para as pessoas com essa 
deficiência envolvidas nesta realidade, significa um sentido/sentimento de 
ambivalência, pois entre o ver e o não ver existem vivências permeadas por 
desejos de normalização, de saber conduzir seu resíduo visual, de passar 
despercebido em meio à multidão e por necessidades especiais não 
consideradas, o que provoca sofrimento psíquico por um esforço de 
superação intenso. Ao mesmo tempo em que há a angústia e o medo 
provocados pela fantasia da evolução para a cegueira – e não estamos 
falando aqui das patologias progressivas –, há o alívio de não ser cego e 
poder contar com a visão, embora essa capacidade não esteja íntegra 
(ORMELEZI, CORSI e GASPARETTO, 2007, p.67). 

 

Ainda que realizando atividades com maior autonomia que os demais 

colegas, haja vista, presumivelmente, explorar com peculiar propriedade seu resíduo 

visual, Gabriel transpareceu certo desconforto quando não obteve sucesso em 

algumas ações, negando auxílio e interferências de outras pessoas. Vale ressaltar 

que este aspecto endossa o que Ormelezi, Corsi e Gasparetto (2007) sublinharam 

no tocante ao sentido de ambivalência desse público alvo e suas particularidades ao 

lidar com esse fator em seu meio. Quanto ao menino, sua reação agressiva e 

intensa consubstanciou este perfil observado no ambiente lúdico da brinquedoteca.  

Ganha destaque, nesse enredo de discussões a respeito da criança em voga, 

o corpo tecido à luz de tamanha intensidade, amalgamado em um movimento 

                                                             
16

 Para retomar esta discussão ver o capítulo 2, “A deficiência visual: baixa visão e cegueira” e 2.1, 
“Baixa visão”.  
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próprio de sujeito presente, atuante e, portanto, exalando sentidos e intencionalidade 

merleaupontyanos. 

Averiguando espaço para assentar-se em solo fértil de saberes conscientes 

por esse corpo próprio, delineamentos sobre o perceber desse sujeito no mundo 

emergem, a saber: 

 

O sujeito que percebe, inscrito no mundo que percebe, não pode ter uma 
plena doação da coisa, mas pode, por sua capacidade motriz, procurar o 
lugar que lhe dá a melhor visão, ou, simplesmente, passar de uma coisa 
que ele olha à outra. [...] Todo movimento já é direção para o mundo 
realizado por nosso corpo, visto que a decisão de perceber não é distinta de 
sua realização. Com efeito, o mundo toma forma visível ou se fenomenaliza 
de maneira dinâmica porque a motricidade de nosso corpo permite galgar o 
espaço. A intencionalidade perceptiva, vivida por seus movimentos, é 
abertura dinâmica ao ser no mundo (CAMINHA, 2010, p.181-182). 

 

Tamanho dinamismo desse corpo traçado, absolutamente disponível para 

além do encarnado, sugere o dimensionamento do sujeito no mundo, de modo 

consciente em plena imersão com o derredor. Nesta centralidade à luz do 

comprometimento visual em questão, é intencional superar as expectativas 

patológicas dessa restrição, sob os alicerces fenomenológicos do perceber o mundo, 

na trama da experiência sensível dos movimentos, do sentir por caminhos de 

natureza motora desse mesmo corpo.  

Essa diretriz reflete, por entre outros fatores, o desenrolar perceptual de 

Gabriel no espaço da brinquedoteca quando se apropria das vias auditiva e tátil para 

perceber seu entorno e, desse modo, buscar modalidades próprias de interação com 

os elementos compositores de determinado espaço. 

Convém frisar a via tátil, para além da auditiva, notadamente aguçada do 

menino, quando em contato com objetos para assim percebê-los. Ainda, cabe 

acentuar a condicionante da via oral neste contato, endossando como já destacado 

em outras análises, a magnitude das vias perceptuais alternativas exploradas pela 

criança com a limitação visual em discussão.  

O corpo, conglomerado neste diverso e, ao mesmo tempo, complexo terreno 

perceptivo, esteia, por conseguinte, a teoria da compensação vygotskyana, 

conforme amplamente avultado nas análises anteriores. No cerne deste enredo, 

Vygotsky destina olhares mais atentos quanto à dinâmica de desenvolvimento desta 
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criança com deficiência, afirmando que seu defeito17 tende a exercer uma dupla 

influência neste aspecto do desenrolar pleno do sujeito, contemplando sua defesa 

acerca da compensação.  

 

Por um lado, ele (o defeito) é uma deficiência e atua diretamente como tal, 
produzindo falhas, obstáculos, dificuldades, na adaptação da criança. Por 
outro lado, exatamente porque o defeito produz obstáculos e dificuldades no 
desenvolvimento e rompe o equilíbrio normal, ele serve de estímulo ao 
desenvolvimento de caminhos alternativos de adaptação, indiretos, os quais 
substituem ou superpõem funções que buscam compensar a deficiência e 
conduzir todo o sistema de equilíbrio rompido a uma nova ordem. 
(VYGOTSKY, 2011, p.03). 

 

Isto posto, visivelmente inclinado a brinquedos que expressam barulhos e 

sons, atividades que envolvam o cantarolar e, ainda, ao seu contato com panos 

(especialmente lycra), foi notável, no decorrer das observações de Gabriel, a 

validação da teoria vygotskyana em questão quando em interação com tais 

elementos. Mesmo com seu aparato físico e, em menor proporção, verbal, bem 

aflorado em diversas circunstâncias para fins de expressão de diferentes sensações 

e sentimentos, pudemos interrogar o possível vínculo entre este corpo, tão intenso, 

agressivo e isocronicamente sensível, e o uso do resíduo visual de que dispunha. 

Para além, este corpo, assim entendido no viés merleaupontyano, ao ultrapassar os 

limiares de sujeito encarnado, imprime novas rotas alternativas ao experienciar o 

entorno com a especificidade imputada pelo menino, pela busca de novos sentidos e 

significados deste meio imerso com seu corpo próprio, pela sede por fontes de 

conhecimentos que amplificam sua construção identitária.  

 

 

H) João 

Dono de um sorriso único acompanhado de uma disponibilidade constante 

para participar ativamente das práticas propostas, mesmo com sua dificuldade de 

locomoção face ao uso de talas, João destacou, em seu comportamento, o que 

notadamente foi expresso entre as demais crianças participantes: o corpo enquanto 

via comunicacional que supera a convenção do falar, uma verdadeira nascente de 

contato com o derredor. 

                                                             
17

 Expressão amplamente utilizada nas obras do estudioso russo, nos remetendo o significado de 
dificuldade, comprometimento.  
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Corpo este tecido na esteira do perceber e que, em conformidade com nosso 

posicionamento, respaldado nas teorias aqui referendadas, faz-se fonte de sentidos, 

de significados e que, destarte, traduz, à luz da intencionalidade merleaupontyana, o 

mundo em sua complexidade.  

Tamanha condição intencional do corpo vivido se faz implícita nele próprio, 

assim endossada nas palavras do fenomenólogo francês:  

 

Sistema de potências motoras ou de potências perceptivas, nosso corpo 
não é objeto para um “eu penso”: ele é um conjunto de significações vividas 
que caminha para seu equilíbrio. Por vezes forma-se um novo nó de 
significações: nossos movimentos antigos integram-se a uma nova entidade 
motora, os primeiros dados da visão a uma nova entidade sensorial, 
repentinamente nossos poderes naturais vão ao encontro de uma 
significação mais rica que até então estava apenas indicada em nosso 
campo perceptivo ou prático, só se anunciava em nossa experiência por 
uma certa falta, e cujo advento reorganiza subitamente nosso equilíbrio e 
preenche nossa expectativa cega. (MERLEAU-PONTY, 2011, p.212). 

 

Nesta acepção, a intencionalidade imprime, notadamente, o engajamento do 

sujeito perceptivo no mundo, demarcando suas zonas de interesse, garantindo sua 

condição percipiente com este corpo próprio, como observado quanto ao menino em 

questão, ao usitar de seu corpo imerso no mundo e, tão logo, sedento de 

conhecimento, permeado de expressividade. 

Manifestando pouca verbalização, especialmente ao se comunicar, o menino 

salientou a validade do seu corpo, ao interagir no espaço da brinquedoteca, 

relacionando-se de maneira positiva com as outras crianças, mesmo restringindo 

essa modalidade de contato apenas a certa distância. Exprimindo essa condição de 

relacionamento com um choro baixo se contrariado, João revela clara alegria 

naquele espaço lúdico, atuando com satisfação nos diversos momentos das 

atividades. Assim como o amigo Antonio, busca apoio em um adulto para poder 

transitar pelo espaço dado o recurso motor de que faz uso, o que não denota 

comprometimentos quanto a este perfil interativo.  

Transparecendo preferência por brinquedos de composição almofadada e 

acolchoada, além daqueles de pelúcia (ganhando destaque por vezes os ursos), 

João expressa prazer em seus gestos e movimentos quando em contato com tais 

elementos, sorrindo ao perceber dada textura evidenciada. Essa reação 

comportamental direciona-nos a reflexões acerca da relevância, possivelmente para 
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além da material, dessas qualidades de brinquedos no que tange o desenvolvimento 

do menino. 

Atento às relações entre o brinquedo, o brincar e a cultura, Brougère (2004) 

se manifesta quanto ao brinquedo urso de pelúcia: 

 

Tomemos como exemplo dessa cuidadosa relação cultural na esfera da 
ludicidade o urso de pelúcia, colocando entre parênteses seu valor funcional 
de urso não só como suporte afetivo, mas, igualmente, de explorações 
diversas, em particular táteis e odoríficas. Sem querer interromper para 
saber se sua origem é americana ou alemã, trata-se de um objeto que 
aparece num certo momento e produz uma transmutação de sentido 
efetuada por adultos. De símbolo de selvageria animal, o urso vai se tornar 
o protetor bonachão da criança através de representações antropomórficas. 
A criança é confrontada com uma imagem cultural que não corresponde em 
nada à realidade natural do urso. Ela tem nas mãos (literalmente) uma 
representação social que vai manipular com todos os sentidos: odor, 
pelúcia, peso, textura [...], e que vão convergir para essa mesma 
significação que tomará sentido na vida da criança. Afeiçoar-se a um urso 
de pelúcia já é penetrar na complexidade das significações culturais. 
(BROUGÈRE, 2004, p.47). 

 

Nesse limiar, fica expressa certa preocupação quanto à importância da 

impregnação cultural, da construção de referências culturais através do brinquedo, 

especialmente, do urso de pelúcia. Ademais, corroborando este teórico francês, 

podemos crer que a inclinação do menino para o referido brinquedo é refletida, de 

igual modo, quando tal apontamento ilumina os reflexos desse contato lúdico no 

terreno dos sentidos para além das questões funcionais e de suporte afetivo e 

protetor, contemplando, assim, as dificuldades compositoras do comprometimento 

visual da criança. 

Essa dimensão da via tátil aguçada por João dialoga com sua condição 

sensório-motora, conforme exposto inicialmente, tomando proporções mais 

complexas ao buscar movimentar-se no espaço da brinquedoteca e, doravante, 

interagir naquele contexto, na busca por perscrutar seu entorno. 

Buscando alicerçarmos nossos olhares nesta esfera perceptual motora, 

convém irmos ao encontro de Severo (2014), haja vista delinear com ares 

merleaupontyanos que 

 

Seria pela experiência do movimento, isto é, por sua amplitude, que se poria 
e se delimitaria o acesso às dimensões do real. A unidade dos sentidos e a 
concepção do espaço surgem devido à motricidade espacial e ao esquema 
corporal que rearranjariam em virtude de experiências. O corpo se 
movimenta para encontrar o mundo, seja ele objetivo ou virtual. A síntese 
perceptiva faz-se, desse modo, no mundo e não em um sujeito pensante, 
pois o pensamento não possuiria o objeto e nem o contato com ele. O 
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movimento da exploração perceptiva seria o que explicitaria a gênese do 
sentido, visto que a percepção seria essa união do sentir com a evocação. 
(SEVERO, 2014, p.63). 

 

A evidência corporal e a revisão do seu esquema e motricidade no espaço, 

aspectos claramente salientados, sustentam, com propriedade, a proposição 

fenomenológica do sujeito no mundo com seu corpo no mundo, para além do 

encarnado, já que se recriam face às experiências então desenroladas. Ainda, 

trazem à tona a validade atribuída ao corpo por João durante seu contato com o 

espaço da brinquedoteca, o quanto é enaltecido como fonte perceptual de sentidos. 

 

A experiência motora de nosso corpo não é um caso particular de 
conhecimento; ela nos fornece uma maneira de ter acesso ao mundo e ao 
objeto, que deve ser reconhecida como original e talvez como originária. 
Meu corpo tem seu mundo ou compreende seu mundo sem precisar passar 
por representações, sem subordinar-se a uma função simbólica ou 
objetivante. (MERLEAU-PONTY, 2011, p.195). 

 

Portanto, não há a possibilidade de categorizações do espaço e do tempo 

para fins de fundamentação do pensamento ou até mesmo do conhecimento 

tomando o corpo nesta centralidade. Antes de qualquer coisa, caberia a posse pelo 

corpo das experiências necessárias para então fundá-los adequadamente. Ou seja, 

o corpo ganha mais força se fazendo presente como fonte de sentidos, como solo 

originário do conhecimento. 

Expressa a partir do uso da via tátil e da condição sensório-motora, a teoria 

da compensação de Vygotsky ganha visibilidade novamente, elevada por João 

quando busca construir caminhos alternativos, indiretos, ao recorrer ao tato e à 

possibilidade motora na formatação de operações mais elaboradas visando 

compreender o mundo, seu derredor. Mesmo que em menor proporção, a via 

auditiva também é lapidada por João ao identificar brinquedos que emitam som, 

resistindo a eles com choro e irritação, comportamento esse também notado quanto 

às cantigas e músicas cantadas.  

Destarte, fez-se notável, ao observar João, o quanto o corpo reafirma seu 

lugar de importante, quiçá, fundamentalmente, vital território de interpretações, 

significados, sentidos, enfim, de construção identitária assentada em solos 

fenomenológicos perceptuais. Ainda, respalda a consciência desse corpo no contato 

com o mundo, na compreensão deste entorno, ampliando o horizonte perceptual do 

sujeito ao experienciar tamanha imersão com seu corpo próprio, para além do 
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encarnado. Retomando Masini (2003, p. 39) sobre esse corpo merleaupontyano 

tomado como fonte de significados, “a experiência perceptiva é o solo do 

conhecimento”. 
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Considerações finais 

 

 

Na trama da experiência sensível, muitas são as possibilidades do perceber. 

Vários são os caminhos traçados no contato mais profundo com o mundo, mais 

dedicado ao derredor, notadamente quando o sujeito se faz disponível com seu 

corpo próprio, configurando uma unidade alicerçada em solo fértil merleaupontyano.  

Corpo que remete à condição manancial de sentidos a serem perscrutados, 

de significados a serem desvelados para além da estrutura puramente orgânica. 

Superando esta natureza carnal, ou como Merleau-Ponty (2011) chamava de corpo 

encarnado, o sujeito, neste tocante, alinha novos saberes quando ultrapassa este 

sentido, inclinando olhares atentos para a descoberta do entorno, iluminados pela 

totalidade do que o fenomenólogo francês denominou de estatuto do corpo vivido.  

Destarte, a reflexão sobre esta fonte de sentidos encontra subsídios na 

relação com outrem, aspecto amplamente sublinhado nas proposições em voga 

nesta pesquisa. Afinal, se meu corpo emana significados e conhecimentos, o do 

outro, em interação com o meu, também reluz fecundo terreno perceptual de novos 

saberes.  

Debruçados neste prolífico enredo, atinamos para a profundidade desse 

corpo envolto à intencionalidade que lhe faz componente do mundo e, portanto, 

imerso em horizontes sensíveis que elevam seu existencialismo, conferindo 

potencialidades nesta validação do experienciar, reverberando, para além, 

construções identitárias que transbordam as margens convencionalmente sociais de 

constituição do sujeito.  

Este dimensionamento tomado em nosso pensar, que elucidou a projeção do 

corpo, descentralizando, assim, a figura formalizadora do sujeito, nutriu, por entre as 

reflexões das crianças participantes desta pesquisa, a condição corporal como 

mecanismo comunicacional, amplamente disponível a essa modalidade de 

expressão manifesta de contato com o entorno. Outrossim, evocando este perfil ao 

brincar, endossou a condicionante da heterogeneidade da pessoa com baixa visão 

no contexto da ludicidade, haja vista cada criança analisada projetar, dada sua 

singularidade, uma percepção naquele ambiente recreativo, permeado de 

provocativas construtoras de múltiplos conhecimentos.  
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Face às análises que nos dispomos a delinear, alumbradas na proximidade 

perceptual entre o corpo, a baixa visão e o brincar em fecundo terreno 

merleaupontyano, fomos ao peculiar encontro das especificidades compositoras de 

cada criança quando imersas no ambiente lúdico da brinquedoteca.  

Retomando estas particularidades que assim nos ascendeu para uma 

grandiosa esfera reflexiva, convém resgatar, a seguir, com dada especificidade, 

breves apontamentos alinhavados no decorrer das observações das crianças 

participantes que, posteriormente, suscitaram desdobramentos relevantes para 

nosso posicionamento final nesta pesquisa.  

De uma personalidade forte, agitada e imprimindo uma irritação constante 

quando em contato com a mãe, Ana demonstrou usufruir do corpo com intensidade 

nos movimentos ao brincar, se locomover e se expressar, o que, por momentos, 

dificultava sua interação naquele espaço. Com clara preferência por brinquedos 

sonoros e percepção tátil ao buscar sentir o corpo das bonecas, validava o tato e a 

audição como vias perceptuais no ambiente da brinquedoteca, trazendo, ainda, 

conotações simbólicas e identitárias no ato do brincar.  

Assim como Ana, a criança participante Joana demonstrava satisfação com 

brinquedos sonoros, o que também remetia suas atenções às vias auditiva e tátil, 

ainda que a segunda em menor proporção, já que, de modo contrário à Ana, resistia 

ao contato com bonecas e físico com outras pessoas para além da sua mãe; ainda, 

não se sentia à vontade com elementos e atividades de exploração corporal. No 

entanto, se destacava ao contrário da primeira menina por compor uma expressão 

sorridente e alegre ao brincar, com transparente força de vontade e sentimento de 

superação mesmo com dificuldade de locomoção por usar, fora daquele espaço, 

cadeira de rodas. 

Com grande carinho e afeto expressos pela figura materna, Maria 

transpareceu alegria e prazer na brinquedoteca. De igual modo a Ana e Joana, esta 

menina se realizava ao brincar com brinquedos que emitiam sons, evidenciando a 

via auditiva. Ainda, a tátil e oral também eram notadas quando Maria buscava a 

percepção de elementos, tateando-os e conduzindo-os à boca. Aproximando-se de 

Joana, a menina não se dedicava muito ao contato com bonecas, ignorando com 

facilidade o cantinho destinado a tal brinquedo.  

Joaquim, primeiro menino a compor as análises desta pesquisa, foi uma das 

crianças que se destacaram por não se prender à dependência exclusiva da sua 



151 

 

mãe, expressando alegria nas atividades e interagindo bem no espaço lúdico 

estudado. Inclinava suas atenções para brinquedos de equilíbrio motor, exalando 

satisfação ao participar de brincadeiras sensório-motoras. De igual modo a Maria, o 

menino evidenciou as vias tátil e oral para fins de percepção de elementos e 

brinquedos, sendo a primeira para senti-los, direcionando-os ao seu rosto; e, a 

segunda, para a mesma finalidade, porém, conduzindo-os à boca.  

Com direta proximidade à personalidade forte de Ana, Pedro carregava 

igualmente dificuldades de interação no ambiente da brinquedoteca. Detentor de um 

sentimento de posse por certos brinquedos, sua realização ao brincar com aqueles 

que emitiam sons era evidente – característica também notada nas crianças Ana, 

Joana e Maria. Destacando a via auditiva ao explorar o entorno, Pedro também 

buscava a percepção de objetos e brinquedos, especialmente aqueles que 

expressavam novidade, assentado nas vias tátil e oral, assim como Maria e Joaquim 

que utilizavam da mesma alternativa para a compreensão do derredor.  

Antonio poderia ser notadamente, significado da alegria de viver. De tamanha 

disposição para participar das atividades propostas, apresentava preferência por 

aquelas de envolvimento sensório-motor, assim como o colega Joaquim. Conduzia 

com facilidade a relação de contato com o corpo do outro, aspecto que o destacava 

na interação naquele ambiente, provocando claro sentimento de alegria. Evidenciava 

a via tátil ao brincar e se fazer presente na brinquedoteca por elevar flexibilidade e 

disponibilidade com o contato físico, tátil, corporal, ainda que resistisse à interação 

com brinquedos sonoros. 

Com traços comportamentais próximos de Pedro e Ana, Gabriel era a criança 

com a detenção de maior resíduo visual entre as demais participantes. Intenso 

quando em contato carinhoso com o pai, o menino era forte e, por vezes, agressivo 

– notadamente quando reagia ao se sentir invadido ou podado em algumas 

atividades, movimentos e ações. Apresentava realização ao brincar com brinquedos 

de emissão sonora, característica parecida com os colegas Ana, Joana, Maria e 

Pedro. Suas vias tátil, oral e auditiva ganhavam destaque quando imerso no 

universo da ludicidade.  

Última criança analisada, João esteve sempre disponível a participar das 

atividades sorrindo o tempo todo, com uma alegria contagiante no espaço. Apesar 

de pouco verbalizar, interagia bem ao brincar, mesmo dependendo de apoio para 

transitar, assim como o amigo Antonio, já que ambos utilizavam talas para se 
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locomover. Resistia a brinquedos sonoros, demonstrando comportamento contrário 

quando em contato com aqueles almofadados e acolchoados e de pelúcia, em 

atividades de cunho sensório-motor. Suas vias táteis e sensório-motoras 

destacavam-se dada sua afinidade com brincadeiras que exigiam movimentos, 

exploração física/corporal e interação com os elementos citados. 

Diante dessa breve explanação, fomos ao encontro de alguns apontamentos 

que nos validaram considerações urdidas em farto terreno sensível, lúdico e não à 

toa, perceptual, em alicerces merleaupontyanos que nos fez crer que deslumbramos 

nossos propósitos de pesquisa. 

Conforme amplamente abordada nesta pesquisa, no tocante à teoria da 

compensação de Vygotsky (1983), foi notável a proximidade desta proposição com 

as de Merleau-Ponty (2011) no que tange o corpo, quando esta teoria vygotskyana 

foi ao encontro do sujeito no mundo com o corpo no mundo, um sujeito disponível, 

com seu corpo vivido, já que buscava por caminhos indiretos, haja vista os diretos 

serem insuficientes. Neste caso, a criança acabava se fazendo disponível para além 

do seu corpo encarnado, dada a complexidade de busca por caminhos mais 

elaborados e, portanto, de uma compreensão mais profunda de operações ao 

interagir com o mundo, como ocorrido, ao tentar perscrutar no brincar a totalidade de 

um elemento ou brinquedo, explorando distintas vias perceptuais. Essas vias, 

quando elevadas, conferiam mais validade a esta teoria da compensação, seja 

quanto ao aceite, ou rejeição de um brinquedo percebido. Ainda vale sublinhar, 

nesse destaque, o corpo de outrem, tão disseminado por Merleau-Ponty, ao 

expandir a relevância deste contato com o outro.  Isto posto, o corpo reluziu fonte de 

sentidos, de significados para a construção destes caminhos indiretos, referendando 

novamente a teoria da compensação em voga. 

A atenção de Amiralian (2000) dedicada ao entendimento do termo 

desvantagem, imputada em nossa fundamentação teórica a respeito da 

brinquedoteca, nos fez retomar novamente essa linearidade, acrescendo 

pontualidades. À luz do notado, a desvantagem citada pela pesquisadora pode ser 

minimizada quando a criança com baixa visão brinca, no ambiente provocador da 

brinquedoteca, já que evoca a teoria da compensação vygotskyana ao tentar 

perceber, por caminhos indiretos e alternativos e não menos complexos e 

elaborados, um brinquedo ou outro elemento lúdico, dado os caminhos diretos e 

convencionais se fazerem comprometidos. Nesta esteira, a criança imersa no brincar 
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se faz presente com seu corpo próprio, envolta às vias perceptuais de que dispõem, 

endossando as proposições merleaupontyanas de sujeito no mundo com o corpo no 

mundo. 

Para além, cabe resgatar as especificidades que Winnicott (1975) avulta a 

respeito do brincar e a criatividade, na busca do eu (self) de crianças, aplicado 

também a adultos, e o contato com as indagações de Vygotsky e a teoria da 

compensação, Merleau-Ponty e o campo cultuado da percepção e do corpo e ainda, 

Amiralian e o elucidar do termo desvantagem. Deslindando a prática do brincar 

como meio pelo qual se torna possível o sujeito amalgamar aspectos dissociados 

dentro de si e experienciar seu verdadeiro self (seu eu) descoberto e construído 

gozando da criatividade, Winnicott (1975) explana vertentes que transitam, a 

começar, pela ludicidade e o contato sensível do corpo em Merleau-Ponty.  

No contexto lúdico, a criança se faz disponível ao derredor, com seu corpo 

vivido, quando interage com os elementos compositores daquele ambiente, 

construindo, portanto, horizontes que transparecem experiências criativas diversas 

e, assim, imerge na construção de si, de sua identidade. Continuamente, a tratativa 

da desvantagem, potencialmente reduzida na brinquedoteca, configura este cenário 

quando confere a este espaço recreativo a possibilidade de o sujeito igualmente se 

auto elaborar, trilhando seu self, envolto a tantas possibilidades criativas de brincar. 

Isso posto, a busca por alternativas de percepção do entorno foi uma constante, 

dimensionando a teoria da compensação, haja vista, em nossas análises, a clareza 

das crianças participantes ao recorrerem a caminhos indiretos, criativos e mais 

elaborados quando interagindo em atividades lúdicas, uma vez que os diretos são 

insuficientes, tecendo à luz destes componentes o self winnicottiano. 

Face ao dimensionamento desta pesquisa, consideramos que fomos ao 

encontro dos objetivos traçados inicialmente, respaldados por teorias e demais 

reflexões construídas que iluminaram o estudo. Fizemos-nos capacitados a 

perscrutar, com propriedade, o perceber da criança com baixa visão no rico contexto 

da brinquedoteca, trilhando caminhos complexos e enigmáticos, e que não à toa, 

nos convidam a novas incertezas pela busca do perceptível.  

Ademais, nossas reflexões atinaram para as vias perceptuais amplamente 

exploradas, de maneira lúdica, pelas crianças quando imersas na brinquedoteca – 

vias que tomaram valiosas proporções de amplitude imensurável, superando as 

condições orgânicas de que são restritas pela mecanização do corpo humano.   
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Por entre tantas possibilidades lúdicas observadas e analisadas no ambiente 

da brinquedoteca, nos assentamos nas alternativas perceptuais ali dispostas, 

prontas a serem perscrutadas por estes sujeitos que não detêm uma visão regular, e 

tomados por nós como sujeitos mais sensíveis, que afloram sensações com total 

cuidado e profundidade, contrariando os que não compõem este seleto grupo. Estas 

possibilidades, caminhos indiretos conforme o direcionamento de Vygotsky (2011) 

quanto à teoria da compensação, configuram, retomando as contribuições de 

Merleau-Ponty (2004, 2011; 2015), o corpo em sua totalidade, disponível, vivido, 

para além do encarnado, que exala intencionalidades quando traçam horizontes, 

experiências existenciais, identitárias. 

Destarte, deparamo-nos com inquietações, para além das expostas neste 

momento e nas análises anteriores, que nos configuraram indagações, diretamente 

quanto ao observado no contato com as crianças. As crianças Ana, Pedro e Gabriel 

apresentam certa dificuldade de interação no meio, no espaço estudado da 

brinquedoteca. Essa realidade se deve à personalidade forte destes participantes, à 

intensidade comportamental deles, o que compromete a relação com o outro, com o 

espaço, enfim, com o contato com o mundo? Quanto ao menino Gabriel, a criança 

que apresenta maior resíduo visual, sua agressividade claramente transparecida no 

decorrer das observações seria uma resposta à possível “confusão”, desequilíbrio, e, 

portanto, desarmonia cultuada e até mesmo uma reação de defesa ao fato de não 

saber conduzir ou não entender o que esse resíduo significa para seu corpo, em seu 

cotidiano? Ainda, quanto à menina Joana, o fato de resistir à interação com bonecas 

se deve ao fato de, igualmente, se opor ao contato corporal com outras pessoas, 

tolerando apenas aquele com a mãe? São questionamentos potenciais, que nos 

induzem a inovadoras reflexões, provocativas de futuros estudos e que nos 

impulsiona a olhares mais atentos ao perceber do público com baixa visão, talvez 

para além da ludicidade.  

Ter alcançado o entendimento de uma brinquedoteca para o perceber deste 

público participante foi um desafio encantador permeado de aprendizados e 

reflexões pessoais, que nos fizeram revisar quem somos, o que somos – se é que, 

de fato, somos prontos, se representamos, de fato, um ser concluído e prontamente 

finalizado para perceber o entorno, compreender o mundo impresso. Que possamos 

a cada horizonte, ao brincar, ao imaginar, ao experienciar a ludicidade ou 

simplesmente ao viver, perscrutar nosso derredor, construí-lo. Que saibamos com a 
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devida sensibilidade estar disponíveis ao mundo, em plena imersão e interação com 

nosso próprio corpo – corpo este vivido e envolto de significados e sentidos. Que 

sejamos, para além do corpo biologicamente encarnado, uma fonte própria de 

sentidos, por nós e pelo outro.  
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Anexo 01- Cronograma      
 
 

Ano / Trimestres 2015 2016 2017 2018 

Atividades 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 

Disciplinas Cursadas no decorrer 
do Curso 

               

Atividades Extracurriculares 
realizadas 

               

Delineamento do Projeto e 
Definição do tema 

               

Levantamento bibliográfico e 
Fundamentação teórica 

               

Organização de procedimentos 
metodológicos 

               

Depósito do Projeto de 
Qualificação 

               

Exame de Qualificação - banca                

Coleta e Análise de dados 
(observação) 

               

Discussão dos dados e 
Comentários finais 

               

Redação final / Revisão e 
Impressão 

               

Depósito final da Tese e demais 
formalidades 

               

Defesa final da Tese -     banca                 
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Anexo 2: Contextualização institucional da Laramara – dados parcialmente obtidos extraídos do 
Relatório Anual de Atividades 2016/2017

18
, apresentados conforme autorização recebida da 

Associação para esta finalidade acadêmica.  
 

COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA (2014 A 2018) 
 
LARAMARA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
VISUAL, com sede à Rua Conselheiro Brotero, 338 – Barra Funda – SP, inscrita no CNPJ sob Nº 
67.640.441/0001-29, vem por sua representante legal, informar a composição de sua diretoria: 
1 – Diretora Presidente – Sra. Mara Olímpia de Campos Siaulys, brasileira, viúva, pedagoga, 
portadora do RG nº 2.219.877 SSP/SP, e inscrita no CPF/MF sob o nº 024.138.338-20, residente e 
domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Barão de Bocaina, 140 - 8º andar, 
Higienópolis, CEP: 01241-020; 
2 – Vice-Presidente – Sra. Lara de Campos Siaulys, brasileira, solteira, maior, administradora de 
empresas, portadora do RG nº 29.413.706-3 SSP/SP, e inscrita no CPF/MF sob o nº 215.614.058-84, 
residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Barão de Bocaina, 
140 - 8º andar, Higienópolis, CEP: 01241-020; 
3 – Diretor Secretário – Sr. Antonio Roberto de Matos, brasileiro, casado, executivo, portador do RG 
nº 8.417.197 SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 821.640.378-04, residente e domiciliado nesta 
capital do Estado de São Paulo, na Rua Professor Alexandre Corrêa, 310 – apto. 81, Jardim Vitória 
Régia, CEP: 05657-230; 
4 – Diretora Tesoureira – Sra. Tatiana de Campos Siaulys Zanchetta, brasileira, casada, 
administradora de empresas, portadora do RG nº 9.190.479-1 SSP/SP, e inscrita no CPF/MF sob o nº 
114.377.658-58, residente e domiciliada na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Itú, 
501 – Tamboré I, CEP: 06458-110; 
5 – Segunda Diretora Tesoureira – Sra. Andréa de Oliveira, brasileira, casada, administradora de 
empresas, portadora do RG nº 23.039.387-1 SSP/SP, e inscrita no CPF/MF sob o nº 078.457.228-39, 
residente e domiciliada nesta capital do Estado de São Paulo, na Rua Cotoxó, 637 – apto. 73, 
Perdizes, CEP: 05021-000; 
6 – Diretor de Relação com o Usuário – Sra. Marta Campos de Oliveira, brasileira, solteira, 
pedagoga, portadora do RG nº 13.703.081-2 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 066.568.158-55, 
residente e domiciliada nesta capital do Estado de São Paulo, na Rua Monte Alegre, 838 – apto. 42 – 
Paysage, Perdizes, CEP: 05014-000.  
 
I - IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 
NOME: LARAMARA - Associação Brasileira de Assistência à Pessoa com Deficiência Visual 
END: Rua Conselheiro Brotero, 338 – Barra Funda - São Paulo - SP 
CEP: 01154-000  
FONE: 55 11- 3660-6461   FAX: 55 11- 3826-9108 
E-MAIL: mara.siaulys@laramara.org.br ou sandraregina@laramara.org.br  
CNPJ: 67.640.441/0001-29 
Existência legal: 67.640.441/0001-29 
Ata de Eleição: 147.850 – 05/09/2013 
Mandato: 06.09.2013 a 05.09.2017 
REPRESENTANTE LEGAL: Mara O. de Campos Siaulys – Presidente.     
RG: 2.219.877  CPF: 024.138.338-20 
 
 
APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 
 

A LARAMARA, instituição da sociedade civil, sem fins lucrativos, foi fundada em 1991, em 
uma casa no bairro da Pompeia, zona oeste de São Paulo, por um casal motivado pela experiência 
educacional junto à sua filha mais nova que ficou cega devido a uma retinopatia da prematuridade. O 
nome da organização homenageia filha e mãe, demonstrando a inspiração familiar para as ações 
institucionais pela causa da pessoa com deficiência visual. Antes da fundação da instituição, Mara, 

                                                             
18

 Documento publicado em 2017 – ano vigente ainda em construção até a data de conclusão desta 
Tese. Todas as informações contidas neste Anexo correspondem com total veracidade ao publicado, 
não havendo qualquer adaptação e/ou adequação da escrita. 

mailto:mara.siaulys@laramara.org.br
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mãe de Lara e de outros dois filhos, que atuava na área de geografia, voltou seu foco de estudos à 
pedagogia e, em especial, à especialização nas questões educacionais das crianças com deficiência 
visual. Mergulhou também na prática, tendo sido voluntária por 8 anos na Santa Casa paulistana, 
onde tomou contato com a dura realidade das famílias com crianças deficientes visuais, a ausência 
de serviços públicos com qualidade e a importância do brincar e dos brinquedos no desenvolvimento 
infantil. Victor, seu marido, foi fundamental na fundação e no crescimento da organização. Homem 
com grande experiência empresarial, teve como visão criar e gerir uma instituição moderna, alinhada 
às demandas sociais e já mirando a inclusão social dos atendidos.  
Inicialmente, o trabalho focava a assistência social, oftalmológica e a intervenção precoce a crianças 
de 0 a 6 anos, período crucial no desenvolvimento infantil. Com o tempo, as instalações foram 
ampliadas, com a mudança para a atual sede na Barra Funda, localizada na mesma região da 
cidade; o atendimento foi estendido a todas as faixas etárias e a pessoas com múltiplas deficiências, 
e os programas, projetos e parcerias multiplicaram-se.  

A LARAMARA tornou-se pioneira tanto na forma de atendimento integral aos participantes 
das atividades institucionais como pela criação e produção das primeiras máquinas braille e bengalas 
dobráveis brasileiras; de mais de 100 brinquedos pedagógicos acessíveis, livros especializados e 
produtos de tecnologia assistiva; e pela implementação de unidades de negócios com vistas à 
sustentabilidade financeira. São também marcos desta longa história a formação de uma equipe 
multidisciplinar altamente capacitada, o acolhimento oferecido a todos os que procuram a instituição, 
a incorporação das famílias e escolas ao trabalho realizado, o assessoramento sobre temas relativos 
às áreas de atuação e a expansão progressiva de seu trabalho junto a instituições diversas de todo o 
território nacional.  
Com 300 profissionais (sendo 160 na unidade de negócios Gráfica), outras 140 pessoas voluntárias e 
1.500 pessoas beneficiadas a cada ano, além de uma crescente atuação a favor da causa da 
deficiência visual, a LARAMARA tem hoje um papel importante no impacto social gerado pela 
inclusão das pessoas com deficiência visual e na transformação positiva da sociedade nos campos 
da acessibilidade e da diversidade humanas. 

A LARAMARA tem como missão o apoio ao desenvolvimento humano e inclusão social 
efetiva da pessoa com deficiência visual e sua visão é ser um centro de referência e excelência no 
desenvolvimento e na pesquisa na área da deficiência visual para oferecer serviços que atendam a 
pessoa com deficiência visual de acordo com o que as mudanças sociohistóricas exigem, com 
qualidade de trabalho, buscando uma gestão transsetorial, compartilhada, coordenada e coerente. 

Presta serviços de caráter socioassistencial, atendendo à seguinte tipificação: entidade de 
Atendimento, por meio do serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência 
(incluindo idosos) e suas famílias; Assessoramento e Defesa e Garantia de Direitos. As ações 
desenvolvidas estão estruturadas em serviços, programas e projetos oferecidos gratuitamente, de 
forma continuada e planejada. 

O Centro de Atenção à Pessoa com Deficiência Visual desenvolve um trabalho em parceria 
com a família, escola, empresas e comunidade em geral para promoção do processo de 
desenvolvimento da pessoa com deficiência visual, em uma perspectiva sociocultural, assistencial, 
educativa, psicossocial e ecológica. Dessa forma o Centro está dividido em dois setores, de acordo 
com as demandas de cada faixa etária, a saber: 
- Programa de Atendimento à Criança e ao Adolescente (CTO) – de zero a 20 anos e 11 meses. 
- Programa de Atendimento ao Jovem e ao Adulto (PROCEJA) – a partir de 15 anos e sem limite de 
idade. 

Ambos os setores realizam ações de: 
 
a) ATENDIMENTO – avaliações especializadas sobre o quadro da deficiência, necessidades 

específicas e especiais e situação familiar; atendimento socioeducativo especializado – como 
complementação e suplementação – apoio psicossocial às pessoas com deficiência visual e suas 
famílias no fortalecimento de vínculos para enfrentar a condição de vulnerabilidade que a deficiência 
muitas vezes provoca. O Atendimento segue o fluxo da triagem à integração nos Programas e 
Serviços, cuja frequência do usuário pode ser diária, de uma a quatro vezes por semana ou mensal, 
sendo que nas avaliações o retorno pode ser bimestral, trimestral, semestral ou anual. O Atendimento 
socioeducativo, propriamente dito, conta com uma equipe de profissionais de diversas áreas de 
formação e especializados na prestação de serviço destinado ao público atendido. A atuação é 
transdisciplinar e suas ações baseiam-se em eixos norteadores, como segue: 
- convivência familiar e comunitária, e fortalecimento de vínculos; 
- conhecimento de mundo e formação pessoal e social; 
- autonomia e interdependência;  
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- interação, comunicação e linguagem; 
- arte, cultura, lazer e mundo do trabalho; 
- acessibilidade; 
- ética e cidadania. 
 
b) ASSESSORAMENTO – formação inicial e continuada para professores, profissionais especialistas, 
familiares e comunidade em geral, em cursos especializados, seminários, encontros e conferências; 
supervisões e assessorias aos vários setores da sociedade. Tais atividades visam à melhoria da 
qualidade dos serviços de atenção socioassistencial e socioeducativa oferecidos às pessoas com 
deficiência visual, disseminando conhecimentos técnico-científicos e instrumentos de trabalho.  
 
c) DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS – ação que permeia todo o atendimento e o 
assessoramento, caracterizando-se pelo apoio à inclusão social das pessoas com deficiência visual 
na família, na escola, no trabalho, nos espaços culturais e em mídias diversas; pelo desenvolvimento 
de tecnologias de acessibilidade de baixo e alto custo; pela pesquisa e estudos, bem como pelas 
publicações técnico-científicas. Tem como mecanismos: garantia do acesso à informação, reflexão e 
análise das problemáticas sociais que acometem as pessoas com deficiência e incentivo à 
participação em conselhos de representação e comissões técnicas de assuntos diretamente ligados a 
elas. Desde sua fundação, Laramara dedica-se à defesa dos direitos das pessoas com deficiência 
visual, tendo sido nos últimos anos uma das instituições brasileiras que mais ações realizou em 
benefício da igualdade de direitos e equiparação de oportunidades para esse público. Possui um dos 
maiores programas de todo o país na atenção especializada às necessidades específicas, além de 
ser uma organização com grande número de funcionários com deficiência visual, os quais ocupam 
cargos em todas as áreas: técnica, administrativa e de produção. Um dos pontos centrais do 
trabalho é o apoio às famílias no que diz respeito à informação sobre direitos, benefícios, condição 
da deficiência e serviços; garante a participação efetiva nas avaliações e atendimentos dos filhos e 
ainda nas capacitações das escolas que eles frequentam. A partir dos dez anos, os usuários também 
participam das reuniões com escolas e famílias e do estabelecimento das metas do Programa. 
Realiza ações de fomento à participação nos movimentos sociais de discussão das políticas públicas 
e nos órgãos públicos de defesa de direitos para promoção da cidadania.  

Em sua trajetória, a Laramara foi agraciada com alguns prêmios e reconhecimentos, a saber: 
 

 
 

RECONHECIMENTO ANO 

Prêmio Kassab 2016 – Associação Paulista de Fundações 2016 
Prêmio Governo do Estado de São Paulo – Ações Inclusivas para Pessoas com 
Deficiência  

2010 

Selo Organização Parceira do Centro do Voluntariado de São Paulo 2016-2017 
Condecoração da Ordem do Ipiranga – Concedido pelo Governo do Estado de São 
Paulo - a honraria mais elevada do estado brasileiro de São Paulo, sendo reservada 
aos cidadãos brasileiros e estrangeiros que prestaram serviços notórios aos 
paulistas.  

2010 

Prêmio Sentidos – 2ª edição – para Victor Siaulys 2009 
Selo Paulista da Diversidade – Categoria Adesão  2009 
Gazeta Mercantil e CIEE – Em Beneficio do 3º Setor  2008 
Apadev 2008 
Bandeirante – Comunidade Iluminando o Futuro de Nossas Crianças 2007 
Projeto “De Olho na Baixa Visão” 2007 
Top Social ADVB 2007 
PNBE – O Empreendedor Social que queremos 2003 
Top Social ADVB 2000 
Na’Amat – Pioneiras – Dedicação ao Trabalho 2000 
Rotary Internacional – Tributo ao Trabalho 1997-1998 
Associação de Apoio à Comunidade Solidária – Governo Federal, 5 anos 1996 a 2000 
Fundação Abrinq para os Direitos da Criança – Prêmio Criança  1995 
Troféu Pró-DV – Associação de Pais e Amigos pró-deficientes visuais 1991 

https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
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PRINCÍPIOS INSTITUCIONAIS 
 
- Respeito pela dignidade humana, que consiste no princípio de que todas as pessoas devem ser 
encaradas como o principal objetivo de nosso trabalho. Implica no reconhecimento e na promoção da 
autonomia das pessoas; 
- Universalidade, que é pautar-se pela garantia de atenção a todos, sem discriminação de nenhuma 
natureza, respeitando os ideais de igualdade, referentes à dignidade humana; 
- Equidade, entendida como a forma de justiça distributiva que leva ao equilíbrio entre possibilidades, 
oportunidades e as necessidades das pessoas. Podemos expressar esta verdade com a frase “cada 
qual responde de acordo com sua capacidade e cada um recebe segundo sua necessidade”; 
- Solidariedade, no compromisso com a ação coletiva para superar situações ou condições em que as 
pessoas se encontram frágeis, indefesas ou correndo riscos, a partir do reconhecimento da igualdade 
na dignidade humana; 
- Identidade com a função social, pois consiste na prioridade do benefício social como guia dos atos 
institucionais, derivada da condição de organização da sociedade civil (OSC). Implica reconhecer-se 
como parte e representação da sociedade civil que se preocupa e propõe alternativas para a situação 
de exclusão das pessoas com deficiência visual; 
- Responsabilidade social, entendida como a disposição permanente para prestar satisfação ao 
público das decisões institucionais e do manejo dos recursos, para garantir a maior proximidade entre 
as pessoas, a sociedade e a missão institucional; 
- Integralidade, como a disposição dos meios e recursos, de forma articulada, para responder às 
necessidades específicas de apoio e suporte à inclusão das pessoas com deficiência visual; 
- Participação, como o exercício institucional e de cidadania para a integração na tomada de decisões 
públicas e a promoção e fortalecimento da comunidade de pessoas com deficiência visual e a 
inclusão como uma construção cultural. 

Para atender adequadamente aos compromissos assumidos com os usuários, as famílias e a 
comunidade, é necessária uma articulação coerente e lógica entre as ações dos diferentes setores 
internos e da sociedade, bem como ajustes constantes dos instrumentos e métodos, tanto de 
planejamento como de seguimento (dos compromissos de atenção ao usuário e sua família) entre os 
diferentes atores e níveis envolvidos (tanto institucionais como setoriais e transsetoriais).  

São elaboradas estratégias para a participação efetiva dos usuários (pessoas com deficiência 
e famílias) no processo de avaliação da deficiência (contribuindo com seu saber); na elaboração e 
execução do Plano de Trabalho (levantando potencialidades, dificuldades, necessidades, desafios e 
estabelecendo metas); na avaliação dos resultados (questionários de satisfação); nas reuniões de 
assessoria às escolas, empresas e outros setores da sociedade (refletindo, analisando problemas e 
buscando soluções); nos eventos e movimentos de luta pelos direitos das pessoas com deficiência, 
tomando posições, fazendo escolhas e tomando decisões, responsabilizando-se por seu 
protagonismo social.  

Quanto ao impacto social do trabalho realizado na instituição, avalia-se a minimização das 
condições de vulnerabilidade social, psicológica, física e instrucional, geralmente existentes para a 
pessoa com deficiência e que acabam por colocar em risco seu desenvolvimento, ajudando-a a 
construir e fortalecer vínculos na vida familiar e comunitária. 
 

FINALIDADES ESTATUTÁRIAS/ OBJETIVOS 

 
Artigo 3º: A Laramara tem por finalidade a assistência social como instrumento de proteção social 
de crianças, jovens, adolescentes, adultos, idosos com deficiência, em situação de vulnerabilidade 
social, visando à garantia da vida, à redução de danos e à prevenção da incidência de riscos, em 
consonância com a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA), com o Estatuto do Idoso e demais legislações da assistência social.     
 
Parágrafo único. A LARAMARA promove a compatibilidade de sua natureza, objetivos e público 
alvo com a Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, com o Decreto nº 6.308, de 14 de dezembro de 
2007, com a Política Nacional de Assistência Social – PNAS, aprovada pela resolução CNAS nº 145, 
de 15 de outubro de 2004, com a Norma Operacional Básica da Assistência Social – NOB SUAS, 
aprovada pela resolução CNAS nº 130, de 15 de julho de 2005 e com a Tipificação Nacional de 
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Serviços Socioassistenciais, aprovada pela Resolução CNAS nº 109, de 11 de novembro de 2009 e 
Resolução CNAS nº 34, de 28 de novembro de 2011. 
 
Artigo 4º.  
Na observância do princípio da universalidade e no atendimento de suas finalidades institucionais, a 
LARAMARA envida esforços, dentro de suas especialidades e possibilidades em: 
I- Promover o atendimento em habilitação e reabilitação do deficiente visual no campo da assistência 
social, por meio de programas e projetos, podendo conceder os benefícios socioassistenciais de 
convivência e fortalecimento de vínculos, para possibilitar a inclusão de pessoas com deficiência; 
II- Promover a capacitação permanente de seus profissionais de modo a contribuir com o 
protagonismo, autonomia e fortalecimento das pessoas com deficiência visual e suas famílias,  
III- Orientar, estimular, apoiar e promover o adequado desenvolvimento físico, intelectual, emocional e 
social dos deficientes visuais; 
IV- Estimular nas pessoas com deficiência visual e suas famílias a luta pelo atendimento aos direitos 
de acesso à educação, saúde, cultura, transporte, lazer e trabalho; 
V- Promover a participação na organização e gestão social no que se refere às condições de 
qualidade de vida e inclusão social da população com deficiência visual; 
VI- Engendrar processos e mecanismos para modificação dos determinantes do processo de 
inclusão–exclusão na busca da melhoria da qualidade de vida e a inclusão social da população com 
deficiência visual, de maneira sustentável e progressiva, com perspectiva transsetorial; 
VII- Promover a autonomia e o empoderamento que levam à superação das situações 
preconceituosas e de violação dos direitos; 
VIII- Elaborar ações, projetos e programas específicos para os deficientes visuais pré-escolares e 
escolares, de modo a elevar seu desenvolvimento e integração social, nessa importante fase de 
formação;  
IX- Orientar e informar os genitores e as pessoas envolvidas com a questão da deficiência visual, no 
sentido de influir na ação da sociedade, em prol dos deficientes visuais;  
X- Promover o acesso a benefícios legais e ações afirmativas, bem como encaminhamento a serviços 
socioassistenciais, terapêuticos, escolares, de convivência, transportes, na comunidade, que não 
sejam ofertados pela própria LARAMARA; 
XI- Contribuir na prevenção da segregação e institucionalização dos usuários, cuidando da 
convivência e dos vínculos familiares; 
XII- Apoiar as famílias e a pessoa com deficiência na minimização da sobrecarga referente aos 
cuidados e aos desgastes nas relações; 
XIII- Promover ações no sentido de informar e esclarecer os diversos segmentos da sociedade, com 
o objetivo de integrar social e profissionalmente os deficientes visuais;  
XIV- Através de pesquisas, desenvolver técnicas e materiais adequados para o desenvolvimento do 
deficiente visual; 
XV- Promover ou auxiliar a realização de mesas redondas, conferências, grupos de estudos e 
trabalho, cursos internos e à distância, seminários, oficinas de trabalho e demais atividades 
congêneres, com profissionais ou pessoas envolvidas em assuntos correlatos às suas finalidades; 
XVI- Promover outras iniciativas de caráter cultural, envolvendo diferentes segmentos da sociedade, 
que sejam necessárias para o bom desenvolvimento de suas atividades e que estejam de acordo 
com seus princípios e orientações, notadamente através da realização de seminários, conferências, 
congressos, mostras, exposições, festivais, concursos a nível local ou nacional que abordem a 
problemática da deficiência visual pelas diferentes áreas do conhecimento, como a literatura, artes 
plásticas, artes cênicas, arquitetura, “design”, dentre outras; 
XVII- Desenvolver atividades de amparo direto e indireto à assistência médica oftalmológica 
precipuamente ao público deficiente visual em geral; 
XVIII- Promover cursos, reuniões e atividades recreativas internas e externas com programações 
específicas, voltadas às crianças e adolescentes portadores de deficiência visual, mediante a 
manutenção de um centro de recursos agregando centro de convivência, biblioteca, audioteca e 
brinquedoteca;  
XIX- Criar e manter programas de formação técnica e profissional, nas diversas áreas da assistência 
ao deficiente visual oferecendo também estágio não remunerado a estudantes e profissionais;  
XX- Prestar apoio logístico aos deficientes visuais e a seus responsáveis na aquisição de aparelhos, 
equipamentos, livros e materiais didáticos, nacionais ou importados, voltados a auxiliar e instruir os 
deficientes visuais e seus responsáveis;  
XXI- Firmar parcerias ou patrocínios de projetos que beneficiem o deficiente visual, direta ou 
indiretamente;  
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XXII- Tomar outras iniciativas que se tornarem necessárias para o desenvolvimento e aprimoramento 
dos objetos da LARAMARA e que comunguem com seus princípios e orientações estatuárias;  
XXIII- Promover ações de inclusão de pessoas em situação de risco social, proporcionando o 
desenvolvimento humano, objetivando despertar as potencialidades dos assistidos nas dimensões 
cognitiva, produtiva, social e pessoal, por meio de atividades de complementação à educação formal 
baseadas na ética, disciplina, respeito ao próximo e não violência, fortalecendo os valores de 
dignidade, determinação, autoconfiança, preservação dos laços familiares, cidadania e de inserção 
social pelo trabalho como instrumento de prevenção ao trabalho infantil, às drogas, à criminalidade e 
à prostituição; 
XXIV- Promover a inclusão do deficiente visual à vida comunitária, por meio de atividades que 
possibilitem o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, assim como a autonomia, a 
independência, a segurança, o acesso aos direitos e à participação plena e efetiva na sociedade;  
XXV- Promover ações beneficentes, filantrópicas no atendimento de seus assistidos e destinatários, 
na promoção da coletividade, do bem comum, no interesse social; 
XXVI- Promover o trabalho conjunto de seus associados, dos órgãos públicos, empresas privadas da 
Sociedade Civil organizada;  
XXVII- Apoiar instituições beneficentes com objetivos congêneres ou afins, através de parcerias, 
convênios, contratos, promovendo atividades conjuntas e mantendo intercâmbios educacionais, 
culturais, assistenciais, beneficentes e informativos; 
XXVIII- Promover ações assistenciais visando à defesa de direitos sociais, coletivos e difusos 
relativos à educação, à cultura, ao esporte, à ciência e pesquisa, na inovação tecnológica, ao meio 
ambiente, à qualidade de vida e saúde, aos direitos humanos, à ética, à paz, à cidadania, à 
democracia e a outros valores universais; 
XXIX- Promover palestras, conferências e seminários sobre temas relevantes para seus destinatários 
e assistidos e também para público pagante; 
XXX- Promover e executar Projetos de Consultoria e Assessorias em áreas de conhecimento e 
atuação da LARAMARA; 
 
§ 1º - A LARAMARA, no atendimento de suas finalidades institucionais, pode criar e manter qualquer 
modalidade de assistência social que venha promover seus assistidos. 
§ 2º - A LARAMARA pode utilizar-se de todos os meios necessários de comunicação ao atendimento 
de suas finalidades institucionais. 
§ 3º - O atendimento aos seus objetivos se dá mediante programas e projetos que qualifiquem as 
ações socioassistenciais. 
§ 4º - Os critérios de atendimento às suas finalidades podem ser disciplinados em diretório, 
regimento, regulamento ou através de normas internas. 
§ 5º - A LARAMARA presta seus serviços gratuitos permanentes, de forma continuada e sem 
qualquer discriminação. 
 
ORIGEM DOS RECURSOS 

 
Desde 1998, Laramara criou, em momentos diversos, unidades de negócios para a 

autossustentação da Instituição. As unidades de negócios atuais são:      
- Fábrica de máquinas braille e bengalas longas – veio baratear tais recursos, tornando-os mais 
acessíveis à população que deles necessitam. São realizadas campanhas de arrecadação de fundos 
para doações; 
- Telemarketing – captação de recursos e divulgação dos trabalhos realizados na Instituição, bem 
como campanhas informativas para conscientização da população acerca de questões referentes à 
deficiência: prevenção, tratamentos, recursos; 
- Centro de Tecnologia Assistiva Laratec – desenvolvimento e adaptação de inovações tecnológicas 
para o acesso à informação e comunicação da pessoa com baixa visão ou cegueira; 
- Loja Brincanto – comercialização de brinquedos especiais e recursos pedagógicos adaptados; 
- Gráfica e Editora Laramara – especializada na produção de bulas para o mercado farmacêutico, 
veterinário e cosmético. Em ocasiões específicas realiza trabalhos de publicação técnico-científica 
elaborados pela equipe técnica da Laramara. Recebeu o Prêmio de Excelência de Qualidade 
Febrafarma em 2005, 2006, 2007 e 2008, Prêmio Fornecedor Ouro Boehringer em 2008 e 2009, 
Prêmio Melhor Fornecedor do Grupo Aché em 2009, Prêmio de Qualidade Sindusfarma em 2005, 
2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012 e 2013.   

Além das Unidades de Negócios, contamos com fontes não contínuas de recursos para 
manutenção dos serviços, programas e projetos, tais como fundações de apoio a projetos sociais, 
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fundos governamentais nacionais e internacionais, convênios e termos de cooperação com 
secretarias de governo, leis de incentivo à cultura e empresas privadas. Ver anexo II - 
Parcerias/convênios. 
 
RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS 
Equipe Técnica Especializada: 
- Grupo de Gestão Compartilhada (05 integrantes da equipe técnica)  
- 03 Assistentes Sociais 
- 02 Fisioterapeutas 
- 01 Fonoaudióloga 
- 02 Instrutores de Informática 
- 02 Oftalmologistas 
- 01 Ortoptista 
- 09 Pedagogas 
- 05 Profissionais de Educação Física (professores de Orientação e Mobilidade) 
- 03 Psicólogas 
- 01 Técnico do Centro de Recursos 
- 01 Terapeuta Ocupacional 
 
Outros colaboradores: 
- 01 professora voluntária (Inglês) 
- 04 arte-educadores de Dança, Desenho e Pintura, Escultura e Música - prestadores de serviço 
- 02 professores de Massoterapia - voluntários eventuais 
- 06 professoras de Automaquiagem – voluntárias eventuais 
- Número variado de voluntários para: arquivo de prontuários, acompanhamento de atividades com 
usuários, palestras etc. 
 
Equipe de Apoio: 
03 Encarregados da fabricação de brinquedos e recursos  
05 Profissionais de Serviços Gerais 
01 Técnico de Informática 
03 Recepcionistas 
02 Secretárias 
02 Seguranças 
 
INFRAESTRUTURA 
 

 Instalações físicas 
A Associação ocupa três edifícios em cerca de 10 mil metros quadrados. Em um deles 

funciona o Centro Administrativo e de Negócios e nos outros dois se encontram o Centro Técnico 
Operacional – CTO e o Programa de Jovens e Adultos - PROCEJA, nos quais são realizadas as 
atividades diretas ao público destinatário do serviço (pessoas com deficiência visual e suas famílias, 
capacitação e formação de professores, profissionais de saúde e da assistência social e a 
comunidade em geral). 

Estes edifícios foram projetados pensando na pessoa com deficiência, buscando a concepção 
arquitetônica de acessibilidade universal. Todos os espaços são sinalizados com pisos podotáteis e 
têm portas, cantos, armários e materiais identificados em braille e em tipos ampliados, além de 
objetos representacionais. Contam com áreas de uso comum e salas de atendimento direto aos 
usuários, distribuídas como se segue:  
 - Recepção, saguões e corredores de distribuição das salas, escadas e elevadores com sinalização 
em braille e voz; 
- 08 salas de atendimento do Serviço Social, Psicologia e Orientação e Mobilidade com finalidade de 
entrevista de acolhida e orientação, equipadas com mesa e cadeiras, computadores dos 
profissionais, brinquedos e materiais de desenho para expressão das crianças; 
- 02 salas de avaliação funcional da visão e do desenvolvimento, equipadas com mesa e cadeiras, 
computadores dos profissionais, brinquedos específicos e materiais de desenho e escrita para 
expressão das crianças; 
- 04 salas de avaliação oftalmológica e treinamento em recursos ópticos; 
- 08 salas para a realização dos atendimentos, equipadas com mesas e cadeiras (nos tamanhos 
adequados a cada faixa etária e algumas com as adaptações para os usuários com deficiência física 
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associada à visual); utensílios para alimentação (alguns com as adaptações referidas acima); 
materiais para escrita e leitura em braille e ampliado (máquinas de escrever em braille, pranchas de 
plano inclinado); 
- Espaços de atividades lúdicas e recreativas (parque, piscina, brinquedoteca e acervo de brinquedos 
de empréstimo para as crianças levarem para casa);  
- Espaço de Convivência e Integração da Família; 
- Espaço de 04 cômodos característicos de uma casa para as atividades de vida autônoma; 
- 02 salas para oficinas de informática, com 8 e 7 computadores em cada sala, com softwares 
especiais de voz e de ampliação e mobiliário de computador;  
- Ateliê de artes plásticas com mesas e cadeiras e materiais para desenho, pintura e escultura;  
- 01 sala para musicalização, dança, teatro e cursos de massoterapia;  
- 02 salas de atendimentos para jovens e adultos 
- 01 sala para oficina de violão e cavaquinho, com os referidos instrumentos, mais 2 pianos; 
- 01 Centro de Recursos especiais e específicos com mesas e cadeiras, computadores com softwares 
especiais de voz e de ampliação, máquinas de escrever em braille, e aparelhos de magnificação de 
imagem; 
- 01 sala de coordenação do setor de jovens e adultos; 
- 07 banheiros e 02 vestiários adaptados; 
- Centro de Estudos com acervo especializado na área da deficiência visual e com audioteca, aberto 
a estudantes e profissionais externos para pesquisa; 
- Centro de tecnologia assistiva de baixo custo para produção de mobiliários e utensílios adaptados a 
crianças e jovens com comprometimentos neuromotores associados à deficiência visual; 
- Centro de alta tecnologia assistiva (Laratec); 
- Auditório, com capacidade para 100 pessoas, para realização de cursos, oficinas, palestras, 
seminários e outras ações de formação, além de atividades artísticas e datas comemorativas. 
 
 

 Recursos materiais 
Todas as salas de atendimento são equipadas com mobiliário adequado à faixa etária, 

incluindo aqueles adaptados para as crianças e jovens que, além da deficiência visual, apresentam 
comprometimentos neuromotores. Também estão disponibilizados nas salas brinquedos e materiais 
pedagógicos adaptados e especiais que compõem ambientes lúdicos e ricos de aprendizagem, 
organizados de modo a promover o bem-estar e a autonomia nas interações e na orientação e 
mobilidade. Também são utilizados equipamentos especiais como máquinas de escrever braille, 
soroban (instrumento para cálculo), aparelhos de magnificação de imagem e softwares de retorno 
audível e de ampliação.     

 


