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• Estimulação Lúdica ao Desenvolvimento de Crianças com
Deficiência Visual na Primeira Infância

Ludic Stimulation for the Development of Children with
Visual Impairment in Early Childhood

La estimulación lúdica en el desarrollo de niños con
deficiencia visual en la primera infancia

Silvana Maria Moura da Silva1

Universidade Federal do Maranhão (UFM)
Maria da Piedade Resende da Costa2

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)

Resumo: Esta pesquisa, de natureza quanto-qualitativa, analisa os procedimentos
e a eficiência da estimulação por eles efetuada no lar, em crianças pequenas,
quase cegas, isto é, com resíduos visuais. Suas mães são treinadas para esta
atividade, em sessões demonstrativas com a criança, durante um período de
seis meses, duas vezes por semana. Kits de brinquedos são adaptados ao
resíduo visual e às condições do desenvolvimento das 6 crianças estudadas, na
primeira infância. São elas avaliadas na amplitude visual e no desenvolvimento
neuromotor, antes e depois do treinamento. Os resultados mostram-se efetivos
para a mãe e para a filha, o que foi auxiliado também por acessibilidade no
ambiente do lar. Os brinquedos adaptados inéditos e proveitosos.

Palavras-chave: Família, deficiência visual, primeira infância, estimulação.

Abstract: This research, of quanti-qualitative nature, analyzes the procedures
and efficiency of stimulation performed at home, in small children almost blind,
that is, with visual residues. Their mothers are trained for this activity, in
demonstrative sessions with the child, during a time period of six months, twice a
week. Kits with toys are adapted to the residual vision and the development
conditions of the six children studied, in early childhood. They are evaluated in
the visual range and neuromotor development, before and after training. The
results show to be effective for the mother and daughter, which was also aided by
accessibility in the home environment. The adapted toys were brand new and
fruitful.

Keywords: Family, visual impairment, early childhood, stimulation.
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Resumen: Esta investigación de tipo cualitativa-cuantitativa, analiza los
procedimiento y la eficacia de la  estimulación en el hogar, en niños pequeños,
casi ciegos, es decir con residuo visual. Las madres son entrenadas/capacitadas
para esta actividad, en sesiones demostrativas con el niño, durante un periodo
de seis meses, dos veces por semana. Kits de jueguetes son adaptados al
residuo visual y a las condiciones de desarrollo de los 6 niños estudiados, durante
la primera infancia. Éstos son evaluados en aspectos como amplitud visual y
desarrollo neuromotor, antes y después del entrenamiento. Los resultados
muestran ser eficaces en la madre y el hijo, siendo facilitado también por la
accesibilidad del ambiente en el hogar, los juguetes adaptados inéditos y
provechosos.

Palabras claves: Familia, deficiencia visual, primera infancia, estimulación.

1 – Introdução
Várias razões justificam o desenvolvimento deste trabalho. Uma das

principais é a de que a maioria dos conhecimentos adquiridos pelo ser
humano, é obtido através da visão. Autores como Cobo, Rodrigues e Bueno
(2003), confirmam esta assertiva. Vem de vários anos o reconhecimento de
que esta modalidade sensorial é a mais importante e necessária para o
desenvolvimento da criança (Hyvãrinen, 1988; Knobloch & Passamanik,
1990; e Alvez & Kara-José, 1996).

Trata-se de um sistema altamente elaborado, ocupando o lugar mais
hierarquizado da organização neurossensorial e neuromotora (Rodrigues,
2007, p. 64-65). Atua como elemento responsável pela integração das
experiências neuromotoras dos demais sentidos. Portanto a sua ausência
e deficiência não se restringem apenas ao próprio órgão, mas aos demais,
prejudicando sua integração.

Para o estudo da visão, é válido salientar que no primeiro ano de vida
ocorrem as maiores e mais rápidas transformações deste sentido, cujo
progresso se faz, gradualmente, por etapas subsequentes até as idades de
sete ou oito anos (Hyvãrinen, 1988 e Alves & Kara-José, 1996), razão porque
este trabalho se faz presente nas primeiras idades da criança.

Uma das explicações sobre esta progressão, e sendo ela mais intensa
nos primeiros anos de vida, são as transformações da maturação
neurológica. Villanova (1998) já afirmava que a estimulação externa
proporcionada à criança, na primeira infância, ajuda a impulsionar o
processo da formação das sinapses e de mielinização, importantíssimo
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para o desenvolvimento das funções visuais. Hyvãrinen (1990) antes havia
explicado que as sinapses, para sua evolução, dependem dos estímulos
externos existentes nos microssistemas nos quais a criança pequena está
inserida. Esse processo favorece as funções visuais de modo a torna-las
permanentes e vigorosas.

As considerações acima confirmam que o progresso de tais funções
depende da maturação neuronal e da experiência. A estimulação é mais
efetiva se for efetuada no período mais sensível do processo evolutivo da
criança, que são os seus primeiros anos de vida. No caso daquela com
deficiência visual (D.V.), deve-se favorece-la, nesse encontro, os estímulos
adaptados ao foco visual, a fim de obter-se os benefícios previstos (Bruno
& Mota, 2001).

Deduz-se, do referido, que a criança, com tal deficiência, deve ser
estimulada, desde bebê, a focalizar os objetos e brinquedos ajustados às
suas limitações, assim, as funções visuais podem desenvolver-se,
rapidamente, por que nelas se processam as transformações neuronais,
anteriormente referidas, dada a plasticidade cerebral existente no período
inicial da vida. Para completar, Hyvãrinen (1990), insiste como consequência
desses conhecimentos, na estimulação da visão remanescente (resíduo
visual) da criança, a fim de melhorar a acuidade visual.

2 – A criança pequena com déficit visual e a família
É evidente que a privação visual interfere na interação da criança com

sua família, a começar pelo contato “olho a olho” com sua mãe, o que,
comumente, se estabelece entre ambos. Botega & Gagliardo (1998)
apresentam estudos comprobatórios desta situação. Por isto, a influência
dos pais é decisiva no desenvolvimento integral da criança, especialmente,
com deficiência visual (DV). Quando sabem da notícia de sua criança ser
privada da visão total ou de grande parte dela, podem entrar em trauma.
Precisam lidar com a perda do filho sonhado e aceitarem-no com esta
privação. E ainda, a problemática se agrava quando o diagnóstico lhe é
dado por um profissional desavisado e no momento de nascer o bebê.

Eles, os pais, se sentirão mais aliviados quando são instrumentalizados
pelo conhecimento da reabilitação do bebê e sua participação nela. Vão
desenvolvendo estratégias de confronto, a fim de ajustarem-se à realidade
sofrida (Finnie, 2000; e Matsukura e Fernandes, 2006).
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Estas e outras razões explicam que o envolvimento dos pais é essencial
na reabilitação da criança, quer na preparação de material para este trabalho,
quer na acessibidade do ambiente do lar para a acomodação do(a) filho(a),
quer na estimulação a ele(a) por brincadeiras. A adaptação dos brinquedos
indicados aos videntes, na própria fase de vida das privadas de visão,
constitui uma tarefa agradável e fácil a ser realizada. Adaptar brinquedos
por cores vibrantes, com contrastes e luminosas; colocar asperezas
sensíveis; e selecionar o tamanho adequado à apreensão da criança, são
as principais qualidades que este material lúdico deve conter. Sempre,
naturalmente, de acordo com o diagnóstico das deficiências visuais que o
bebê apresentar, e consequentemente, os atrasos delas derivados. São
sugestões que se fazem imprescindíveis para o desenvolvimento da criança
com D.V.

Em geral, ela é educada com excesso de cuidados, quando muito
estimulada por jogos passivos, devido ao medo que os pais sentem que, a
não possuir visão normal, possa cair, rolar pelas escadas, resvalar-se nos
móveis da casa, etc., etc.

Assim, passiva e com interesses pouco desenvolvidos, a criança até
possa a desconhecer as diferentes partes do seu próprio corpo (o que foi
salientado, em 1969, por Cratty & James, citado por Bueno, 2003). Ela,
sendo pouco estimulada e nem auto estimulada, estará sujeita a apresentar
um sensível atraso neuromotor.

Para Cavalcante (1995) e também para Gonçalves e Gagliardo (1998),
os atrasos neuromotores comuns na criança com D.V se apresentam por
hipotonias das habilidades motoras grossas, como o rolar, engatinhar, e
das motoras finas, como o agarrar, encaixar, enfiar, enroscar, e abotoar. De
acordo com Hill e outros (1987, apud Bueno, 2003), tais atrasos são
decorrentes de fatores, como: impossibilidade de utilizar a visão para se
movimentar; escassas oportunidades de mover-se pelo ambiente; e
incapacidade de imitar as habilidades motoras dos seus pares, pela
impossibilidade de vê-los.

No entanto, os atrasos apresentados, em termos de habilidades
básicas, pela criança com D.V., podem ser lentamente compensados com
o tempo (Ferrel, Shaw e Deitz, 1998 apud Farias, 2004) e a efetivação de
programas de estimulação precoce poderá minimizar essa diferença e em
menor tempo (Farias, 2004). Bueno (2003) ressaltou que se essas crianças
participassem de programas de estimulação nos primeiros meses de vida,
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se os pais fossem orientados a ativa-las, apoiados nas interações, como a
de um vínculo seguro entre mãe-filho, e as estimulassem no processo
sensório-motor, o desenvolvimento delas poderá alcançar o padrão
semelhante das crianças videntes.

Se no ambiente familiar, houver inadequação ou quantidade reduzida
de estímulos, para os primeiros dois anos de vida da criança, ocorrerá um
número menor de sinapses e isso impedirá que o processo evolutivo infantil
se desenvolva a normalidade, gerando, principalmente para a criança com
D.V., atrasos significativos, ocasionados tanto pelas limitações derivadas
deste déficit, quanto pela carência de um ambiente facilitador e de
acessibilidades. Por isso, é preciso proporcionar um ambiente familiar, rico
em estimulação multissensorial, e adaptações, para que a criança possa
desenvolver-se, livremente, e que o seu resíduo visual seja necessariamente
estimulado. Aprender a usar a visão convenientemente, e integra-la as várias
informações provenientes dos outros sentidos, é uma das principais
recomendações.

Para Masini & Gasparetto (2007) a participação em brincadeiras, em
jogos corporais e nas formas adequadas de interação e comunicação com
o ambiente, pode compensar as limitações ocasionadas pela deficiência
visual. Botega & Gagliardo (1998) ressaltaram que quando os pais são
orientados por programas de estimulação visual, sentem-se
instrumentalizados por conhecerem as potencialidades de seus filhos e as
peculiaridades do seu desenvolvimento, levando-os a descobrirem o prazer
da interação e das descobertas que realizam durante o processo do
desenvolvimento. Acrescenta-se que a intervenção precoce torna-se um
recurso precioso para o processo de aprendizagem da criança deficiente
visual (p. 46).

Para Motta, Marchiore e Pinto (2008) é necessário propiciar o acesso
da criança com D.V. a materiais e brinquedos que estimulem sua visão,
que favoreçam a percepção multissensorial, e que propiciem a integração
do sentido prejudicado com os do tato, audição e outros, para promover o
seu desenvolvimento integral e diminuir, por consequência, as lacunas
derivadas da própria deficiência.

De acordo com Gagliardo & Nobre (2001), geralmente a mãe é a
responsável pelas primeiras oportunidades de experimentação e exploração
do mundo que rodeia o bebê. Para Brazelton & Nugent (1995), a figura
materna é a mediadora no desenvolvimento da criança, acompanhando-a
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nas suas primeiras aprendizagens e rotinas, garantindo segurança afetiva
em um ambiente estável e estimulador. Assim, os pais devem favorecer o
brincar e a brincadeira para sua criança com D.V., estimulando-a a utilizar o
resíduo visual que possua, para explorar e reconhecer os objetos e o
ambiente que a rodeia. Assim, seu enxergar e outras funções visuais devem
ser conhecidas pelos pais, para assim, realizarem a adaptação dos materiais
e brinquedos, além de utilizarem brincadeiras mais ajustáveis ao filho D.V..
Levar em consideração que, durante a brincadeira, ele precisa sentir o prazer
de aprender a ‘enxergar’, para que lhe sejam propiciados os benefícios
decorrentes.

Então, a construção e adaptação de materiais lúdicos poderão
contribuir para o desenvolvimento da eficiência visual, no sentido de a criança
aprender e estar motivada a usar sua visão e a utilizar outros recursos
pessoais para isso (Motta e outros, 2008). O estímulo visual deve permanecer
durante as brincadeiras, como as empregadas nas situações de rotina diária
e fazendo parte delas. Para a criança aprender a usar a visão é muito
importante que sejam colocados no seu campo visual objetos e brinquedos,
com padrões de alto contraste nas cores fortes, fluorescentes, brilhantes,
luminosas, como lanternas ou painéis com luzes coloridas e brilhantes (Bruno
& Mota, 2001).

O brincar é fundamental para toda criança, em especial com deficiência
visual porque desperta seu interesse em explorar e conhecer o mundo.
Enquanto que a vidente explora os objetos pela motivação visual, aquela
com D.V, não vendo os objetos, não expressa interesse por eles e nem são
estimuladas a manuseá-los, a não ser quando colocados em suas mãos ou
em seu foco visual. Motta, Marchiore e Pinto (2008) ressaltam que a criança
com deficiência visual precisa de ajuda até para brincar (p. 139), o que
justifica, mais ainda, a importância da adaptação de brinquedos às
necessidades e ao nível do seu desempenho. Os autores acrescentam que:

Nem sempre as pessoas com quem essas crianças interagem estão
preparadas para estimular esse brincar, de maneira eficiente. A utilização
de um brinquedo inadequado à etapa do desenvolvimento na qual ela
se encontra, pode provocar-lhe mais frustração (...). Dessa maneira,
são necessárias adaptações no brinquedo para que se torne viável.
Embora não possa existir o que se chama “brinquedo para crianças
com deficiência”, pois os brinquedos são exatamente os mesmos que
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qualquer criança usa, é necessário selecioná-los com mais cuidado,
porque precisam ser coerentes com as necessidades e o nível de
desempenho infantil (Motta e outros, 2008, p. 141).

Concordamos com Motta e outros (2008) que os pais e/ou cuidadores
são as pessoas que mais interagem e mantêm vínculo afetivo com a criança
com baixa visão, na 1ª. Infância, mas nem sempre estão preparados para
estimular esse brincar, de maneira eficiente. Por esse motivo, precisam ser
orientados quanto ao uso dos brinquedos adaptados à baixa visão e às
necessidades do filho com esse problema visual, para minimizar-lhe os
atrasos decorrentes e favorecer-lhe independência e autonomia. Também
os próprios pais são beneficiados com esta atividade.

Segundo Siaulys (2005) os pais e profissionais precisam compreender
o mundo sem visão, para que colaborem com a aprendizagem das crianças
com D.V., através da interação e facilitar-lhe sua convivência na própria
família, escola e comunidade em geral. Reafirmando a importância da
brincadeira, Siaulys (2005) ressalta que:

A criança que não pode ver as outras brincando, que não sabe brincar
junto e não entende as brincadeiras, tende a permanecer isolada em
seu canto, podendo ficar marginalizada e ter prejudicada no seu
desenvolvimento, as videntes aprendem a brincar umas com as outras,
observando-se mutuamente, movimentando-se juntas, imitando,
participando de jogos (p. 4).

Bruno & Mota (2001) acrescentam que muitos objetos mais
significativos e próximos da criança, como chupetas, mamadeiras, canecas
e móbiles com contraste nas cores podem ser utilizados nas atividades
estimuladoras, como recursos interessantes para provocar-lhe a atenção e
a fixação visual. Enfatizam que a estimulação visual pode ser realizada em
todas as atividades diárias da criança (troca, alimentação, passeios), não
havendo um momento específico para realizá-la.

3 - A pesquisa sobre estimulação visual em crianças pequenas com
baixa visão

Optou-se por realizá-la dirigida às orientações aos pais através de
brincadeiras no ambiente familiar de cada criança estudada, por ser este
contexto básico para o desenvolvimento infantil, sobretudo nos dois primeiros
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anos de vida. Colnago (1997) já recomendava que para as orientações aos
pais e/ou cuidadores deva-se considerar as necessidades e os anseios da
família, no sentido de contribuir para a adaptabilidade e individualidade da
criança, às suas necessidades, e ao seu ritmo de desenvolvimento e ajuda-
los a melhor resolverem os problemas que a deficiência pode acarretar em
seu filho.

Fuente (2003) recomenda que um programa de orientação educacional
seja realizado no próprio domicílio familiar, para que o profissional possa
integrar-se à vida cotidiana da criança e de sua família, como forma de
adquirir maior confiança por parte de ambos, frente aos diferentes tipos de
problemas que ele encontrará durante o processo de intervenção. Goldberg,
Yune e Freitas (2005) ratificam que a família é o núcleo mais importante
para o desenvolvimento infantil, porque neste contexto, processam-se as
relações interpessoais e que, através delas, a criança tem contato com o
mundo. Frutos (2000) acrescenta que o principal papel dos profissionais
envolvidos na intervenção familiar consiste em acompanhar e apoiar os pais
nas difíceis etapas que se sucedem, após o conhecimento do diagnóstico
do filho com D.V., com sugestões e orientações para favorecer o processo
evolutivo do bebê e facilitar o enfrentamento deles, pais, ao estresse
ocasionado pela triste notícia.

Fonseca (1995) reforça que o apoio educacional às crianças com
deficiência deve iniciar-se o mais precocemente possível, através de
brincadeiras efetuadas nos primeiros momentos da vida da criança, sendo
imprescindível a participação e o envolvimento dos pais nessa intervenção,
seguindo, naturalmente, a orientação dos profissionais da saúde. A
orientação fornecida aos genitores e/ou cuidadores quanto à educação da
criança com D.V., é complexa e requer múltiplas estratégias, através de
atividades lúdicas e experiências variadas para explorar o ambiente, e
aprimorar as relações com as pessoas e com os objetos.

Em síntese, com base nas contribuições anteriores, esta investigação
se propõe orientar os pais na estimulação de sua criança com D.V., por
sessões demonstrativas e verificar os benefícios que ela pode produzir no
seu filho.

4 - Metodologia
A metodologia é quali-quantitativa, de campo, sob a forma de estudo

multicaso. As informações foram coletadas diretamente com os participantes
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envolvidos em seus ambientes familiares, reunindo um conjunto de dados
que foram documentados e sistematizados para fins de estudo, seguindo
as orientações de Gonsalves (2003). Compreendeu a análise das
orientações e demonstrações fornecidas aos pais e/ou cuidadores sobre
estimulação do desenvolvimento, em especial da visão das crianças com
D.V., nos dois primeiros anos de vida.

Adotou-se o modelo bioecológico de investigação (Bronfenbrenner,
1996), cujos estudos devem ser realizados em ambiente natural, com a
inserção ecológica do pesquisador, através do contato direto com as
crianças e seus pais e/ou cuidadores.

Por envolver seres humanos, foram preservados princípios éticos de
acordo com a Resolução nº 196/96, do Conselho Nacional de Saúde (1996),
em vigor em todo território nacional, e sendo aprovada pelo Comitê de Ética
em Pesquisa envolvendo Seres Humanos do Hospital Universitário da
Universidade Federal do Maranhão (CEP/HU/UFMA), pelo parecer
consubstanciado no. 068/08, de onde as crianças e familiares estudados,
procedem.

Os participantes, desta pesquisa, compreenderam 6 crianças com D.V.
profundo, com diagnóstico de retinopatia da prematuridade (ROP), catarata
congênita bilateral, amaurose congênita de Leber e síndrome da rubéola
congênita. Todas eram do sexo feminino, com idade média de 17 meses,
que não apresentavam outras deficiências, e nascidas pré ou a termo. Foram
atendidas no Ambulatório de Oftalmologia do Hospital Universitário Materno
Infantil em São Luís - Ma. Seus pais e/ou cuidadores, também, foram sujeitos
da pesquisa, sendo selecionadas as mães que permaneciam a maior parte
do tempo com a criança e eram responsáveis por seus cuidados. Sua idade
média foi de 21 anos; duas tinham ensino médio completo e apenas uma,
ensino fundamental incompleto; todas exerciam a ocupação de dona de
casa. As mães foram envolvidas no processo de intervenção por serem as
principais responsáveis pelos cuidados e estimulação das crianças
estudadas (McWillian, Winton e Crais, 2003). As prioridades e necessidades
de intervenção foram identificadas durante as primeiras visitas domiciliares,
realizadas no lar das crianças selecionadas, oportunidade em que foi
utilizado o roteiro de observação das oportunidades no lar para o
desenvolvimento motor da criança com deficiência visual (AHEMD-DV, Silva,
2009), efetuadas entrevistas aos pais e realizadas avaliações da acuidade
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visual, de sensibilidade aos contrastes, e outras funções da visão na criança
em estudo.

Como procedimentos, foram empregados vários kits que
compreendiam instruções sobre o uso dos brinquedos adaptados neles
contidos, além de informações gerais sobre a deficiência visual e
desenvolvimento infantil. Dentre eles havia um kit para prossecução do
trabalho pela mãe, após os seis meses de treinamento que durava a
pesquisa.

Os critérios de adaptações aos brinquedos constituíam-se de:
a) Padrão de alto contraste: Argolas de diferentes tamanhos nas

cores preto, branca, amarelo, vermelha, laranja e verde; balões de cores
fortes, fluorescentes, coloridos e com contrastes de desenhos de bolas
pretas; bola grande, com contrastes preto-branco; fantoches em tecido
brilhante, na cor amarela com detalhes em preto e vermelho; almofadas,
recheadas de material leve e macio, revestidas em tecido de algodão, com
cores contrastantes, preto e branco, podendo ser listrada, xadrez e de bolas;
latas de leite revestidas de papel preto, com bolinhas vermelhas e brancas;
de papel vermelho com bolinhas pretas e brancas; raquetes cobertas com
E.V.A em listras preto-branco, preto-vermelho e branco-vermelho; retângulo
de papelão, coberto com E.V.A pintados em listras pretas e brancas, pretas
e vermelhas; tapete grande, em tecido macio e acolchoado, em cores
contrastantes, com desenhos e formas em alto relevo, como listras, círculos
e bolas.

b) Brilhantes: caixa grande de papelão, revestida com papéis
brilhantes nas cores, dourado, vermelho e prateado; cartaz em formato de
retângulo, coberto com papel luminoso e com duas faces, uma na cor
vermelha com círculo central dourado e a outra com círculo central prateado,
com fitas pretas ou amarelas nas laterais; chocalhos prateado, dourado e
rosa; copos plásticos revestidos com lamê, em contraste dourado-vermelho;
esponjas, ásperas, douradas e prateadas; latinhas revestidas com papéis
brilhantes nas cores amarelo e vermelho, com guirlandas fixadas nas bocas;
luvas feitas com lamê dourado e prateado; mamãe-sacode (dourado,
prateado e vermelho);

c) Luminosos: bolinhas coloridas e luminosas; chupeta pisca-pisca;
copo e óculos pisca-pisca; espelho pequeno; jogo de luz colorido; lanternas;
móbile de bolinhas luminosas e de diferentes cores; pisca-pisca colorido.
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Guias de orientação foram elaborados para cada ambiente familiar
estudado, basearam-se na abordagem centrada na família, considerando
as prioridades e as necessidades da criança e do seu entorno. Não
focalizaram só a criança, mas a família. Estes Guias foram assim
constituídos: bloco 1 – orientações gerais sobre a deficiência visual, atrasos
ocasionados por ela e o que os pais e/ou cuidadores devem fazer para
melhorar o desenvolvimento da criança, estimular a visão e evitar a
passividade, e bloco 2 – orientações específicas para estimular a criança
com baixa visão nas situações de rotina, objetivos dessas atividades e
brinquedos adaptados para serem nelas utilizados. Empregou-se linguagem
acessível no trabalho de orientação com os pais e/ou cuidadores, para
facilitar-lhes o entendimento do conteúdo dos guias. Além desses aspectos,
as orientações fornecidas aos pais e/ou cuidadores seguiram as
recomendações de Gagliardo & Nobre (2001): tiveram como referências
as características e as necessidades de cada criança, enquanto que as
orientações específicas consideravam o contexto socioeconômico e cultural
do ambiente ao qual ela está inserido.

5 – Resultados e discussão
Para selecionar os brinquedos e suas adaptações foram analisados

estudos semelhantes. Encontrou-se que, os materiais de alto contraste são
empregados para estimular a focalização e fixação central da visão, cuja
reação é lenta em bebês com D.V. severa e, sendo assim, é necessário
esperar mais tempo para que a criança possa captar as impressões visuais.
Bruno & Mota (2001) acrescentam que muitos objetos mais significativos e
próximos da criança, como chupetas, mamadeiras, canecas e móbiles,
podem ser utilizados nas atividades estimuladoras, como recursos
apropriados para desenvolver a atenção e a fixação visuais. Enfatizam que
a estimulação visual pode ser realizada em todas as atividades diárias da
criança (trocas, alimentação, passeios), não havendo um momento
específico para efetua-la.

Assim, os brinquedos e as brincadeiras com as crianças com D.V.
profundo, devem ser selecionados como para as demais crianças, em
função da idade, das características pessoais, necessidades e habilidades,
e também de seu entorno. Para Bruno e Mota (2001) os materiais de uso
diário (esponjas, tecidos, copos, pratos, vidros plásticos) e aqueles de sucata

Bol. Acad. Paulista de Psicologia, São Paulo, Brasil - V. 32, no 83, p. 453-470



464

ou recicláveis existentes no ambiente familiar, podem ser utilizados para
confeccionar brinquedos como os de cores fortes; padrões de alto contraste
(amarelo/preto; preto/branco; cinza/preto; vermelho-preto; azul/amarelo, roxo/
amarelo); padrões de gratting (listras), e fluorescentes; brilhantes e luminosos.

De acordo com Teixeira e outros (2003), alguns aspectos devem ser
considerados na adaptação de brinquedos para criança com D.V. Há
necessidade de serem práticos, funcionais e de aceitação pela própria
criança; além das qualidades apontadas anteriormente.

As recomendações citadas por Trombly & Radomski (2005) são
necessárias para garantir que as adaptações dos brinquedos para crianças
com D.V., lhe sejam eficientes: ter um objetivo específico a ser atingido; não
encorajar e nem exigir movimentos ou posturas fora do comum; não
apresentar riscos ou danos. Além disso, há três razões para adaptar uma
atividade recreativa a essas crianças: a) torná-la terapêutica; b) graduadas
conforme a dificuldade apresentada na intervenção, e; c) permitir à criança
realizar uma atividade que seria incapaz de fazê-la de outro modo. Na
intervenção, as atividades devem ser selecionadas de acordo com as
habilidades de cada infante com D.V. e em função do seu interesse, e que
sejam apropriadas para estimular o seu desenvolvimento e sua acuidade
visual.

Há vários kits que serviram de base para a organização daqueles que
compõem a presente pesquisa. Do Brinquedos e Brincadeiras para o bebê,
kit para crianças nos seus dois primeiros anos de vida, de Pérez-Ramos e
Pera (2002), foram selecionados aqueles próprios para a fase de vida em
estudo. Do Manual Brincar para Todos, de Siaulys (2005), foram inspiradas
estratégias. É um precioso material, elaborado como alternativa para
preencher a lacuna existente em relação aos jogos e brinquedos educativos,
escolhidos e adaptados para crianças com baixa visão. Trata-se de um
manual informativo, descritivo, que orienta os pais e educadores sobre a
realização de jogos e brincadeiras em bebês, crianças pré-escolares e
escolares com ou sem deficiências visuais. Propõe variar as brincadeiras,
oferecendo possibilidades diferentes, de acordo com a idade e com o nível
de desenvolvimento infantil. Fornece orientações para o uso de brinquedos
e atividades lúdicas estimuladoras, alertando para a importância de cada
um deles na promoção do desenvolvimento infantil. A riqueza desse material
conduz à possibilidade de eliminarem-se as barreiras que impedem o
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acesso ao conhecimento às pessoas com necessidades educacionais
especiais, a seus pais e/ou cuidadores. A inexistência de brinquedos que
podem ser percebidos pelos outros sentidos, que não a visão, e que
possibilitem uma aprendizagem significativa às crianças, foi um dos motivos
para elaboração deste manual. Contém uma variedade de informações e
sugestões sobre atividades lúdicas estimuladoras, com cuidadosa
sistematização de brinquedos educativos, reunindo mais de uma centena
deles, com apresentação gráfica colorida, alegre e ricamente ilustrada.

A utilização das orientações contidas no manual, Brincar para Todos,
de Siaulys (2005), sobre os brinquedos e atividades lúdicas estimuladoras
a serem efetivados pelos pais e educadores(as) constitui uma possibilidade
de eliminar as barreiras que impedem o acesso ao conhecimento às pessoas
com necessidades especiais e a atender  às acessibilidades e a equalização
de oportunidades.

Quanto às possibilidades de utilização dos brinquedos contidos no
referido Manual, não se esgotam nas descrições feitas, são muito mais
amplas do que as apresentadas; devem ser exploradas e ampliadas pelos
pais e educadores(as). Além desses aspectos, as crianças também são
estimuladas a descobrir com os brinquedos indicados, inúmeras variações
de brincadeiras, a partir da experimentação, construção e reinvenção.

Alguns brinquedos específicos à estimulação de crianças com D.V.
são também sugeridos por Siaulys (2005): chocalho gruda-gruda, chocalho
ouro-prata, pulseirinhas, guizo pé-mão, capa de mamadeira, fantoches, bolas
em preto e branco, tapete de alto contraste, cubos de alto contraste, rolinho,
amassadinha, móbiles de bolinhas, rodão, entre outros. É válido também
identificar as necessidades de seus filhos. Baseando-se nas experiências
dos autores, as pesquisadoras planejaram e implementaram guias de
orientação, com Bloco 1: orientações gerais sobre a deficiência visual, os
atrasos ocasionados por ela e o que os pais e/ou cuidadores deveriam
fazer para melhorar o desenvolvimento da criança com deficiência visual,
estimularem a visão e evitarem a passividade, e Bloco 2: orientações
específicas como estimular a criança com baixa visão nas situações de
rotina, objetivos dessas atividades, brinquedos adaptados a serem
utilizados nas brincadeiras em situações de rotina. Empregou-se linguagem
acessível no trabalho de orientação com os pais e/ou cuidadores para
facilitar-lhes o entendimento do conteúdo dos guias. Além desses aspectos,
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as orientações fornecidas aos pais e/ou cuidadores seguiram as
recomendações de Gagliardo & Nobre (2001): tiveram como referências
as características e as necessidades de cada criança, enquanto que as
orientações específicas consideraram o contexto socioeconômico e cultural
do ambiente ao qual está inserido.

Prosseguimento
As orientações e sessões demonstrativas tiveram a duração de 5

meses com cada criança; ocorriam duas vezes por semana, com duração
média de 90 a 120 minutos, incluindo treinamento para confeccionarem
brinquedos adaptados e o acompanhamento das atividades realizadas pelas
pesquisadoras. Esse processo semanal tinha também a função de verificar
se as mães realizaram as orientações fornecidas e também resolviam as
dificuldades encontradas nesse treinamento.

Para efetuar as orientações, as pesquisadoras utilizaram a seguinte
técnica: primeiro explicava a atividade estimuladora à mãe, seus objetivos
e que tipo de brinquedos a usar; depois realizava as atividades com a criança
e, por último, solicitava que aquela repetisse o que foi efetuado, realizando
as atividades com a criança, pela própria mãe. Duas visitas semanais foram
feitas para orientar a mãe e/ou cuidadora, bem como tirar as suas dúvidas
sobre o que fora orientado na visita anterior. Na explicação sobre os
brinquedos, destacava-se a importância de estimular a visão da criança,
utilizando-se aqueles de cores vibrantes, com padrões de alto contraste;
padrões de gratting (listras); e serem apropriados à idade e ao estágio de
desenvolvimento infantil. Selecionaram-se também conforme a reação visual,
a motivação e o interesse da criança.

As sessões de orientação com os pais e/ou cuidadores das seis
crianças da pesquisa foram gravadas e descritas; seu conteúdo,
sistematizado por temas trabalhados durante as orientações realizadas.
Ao final da pesquisa foram entregues, como já referido antes, um guia de
orientação prossecutiva, contendo programas individuais de estimulação
para cada mãe e/ou cuidadora, com o objetivo de continuarem realizando
as brincadeiras com as crianças, após o treinamento. Este guia é bem
explicativo, todo ilustrado e com linguagem simples, acompanhado de um
DVD com 6 clipes das principais orientações realizadas nos ambientes
familiares com cada mãe e/ou cuidadora e sua criança.

Durante as sessões de intervenção foram fornecidas orientações
gerais sobre a deficiência visual, os atrasos ocasionados por ela e o que
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se deverá fazer para melhorar o desenvolvimento das crianças e estimular
a visão mediante orientações específicas efetuadas nas situações de rotina,
os objetivos das atividades e os brinquedos adaptados a serem utilizados.
As orientações gerais eram dadas durante as sessões demonstrativas para
cada mãe e/ou cuidadora, durante as visitas aos respectivos ambientes
familiares.

Finalizando, em média, 5 meses de treinamento, cada criança foi
reavaliada, em termos de acuidade visual, sensibilidade aos contrastes,
avaliação funcional da visão e o desenvolvimento neuromotor para verificar
se houve redução dos atrasos apresentados pelas crianças e melhora no
seu enxergar.

6 – Considerações Gerais
A maioria dos pais e/ou cuidadores orientados nesta pesquisa não

tinha ainda recebido informações sobre como estimular suas filhas com
deficiência visual, nos dois primeiros anos de vida. Não tinham ideia sobre
brinquedos adaptados ao problema visual da criança e as brincadeiras a
serem efetuadas com a ela. Percebeu-se, então, o despreparo desses pais
e/ou cuidadores para estimularem os desenvolvimentos motor e visual de
suas filhas com D.V. quando foram realizadas observações iniciais em seus
ambientes familiares.

As mães foram as principais facilitadoras ou promotoras do
desenvolvimento da criança e das oportunidades estimuladoras nos
ambientes familiares, com suas filhas com baixa visão. Ao serem orientadas
sobre os objetivos e as atividades estimuladoras, tiveram a possibilidade
de compreender, aceitar e elaborar melhor esse universo tão desconhecido
e diferente, para proporcionar a suas crianças um desenvolvimento mais
favorável e com menores limitações para se locomoverem nos seus entornos.

Verificou-se que a realização das orientações nos ambientes familiares
das crianças com a participação efetiva das mães e/ou cuidadoras, contribuiu
com benefícios importantes tanto para as crianças, quanto para as genitoras,
considerando-se que o ambiente familiar atuou como mediador importante
para o desenvolvimento das potencialidades daquelas e na minimização
das limitações decorrentes pela deficiência visual.

Concluiu-se que as orientações práticas fornecidas às mães ou às
outras cuidadoras, lhes proporcionou um efetivo aprendizado e a satisfação
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de sentirem melhora em suas filhas com D.V. Estas, de passivas que eram,
passaram a ser ativas e independentes, graças à estimulação que lhes foi
dirigida, diretamente em seus respectivos lares.
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