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O Lúdico na Aprendizagem da Criança Deficiente Visual 

RESUMO 

A intenção deste trabalho é a de constatar que a interação e o lúdico fazem 

diferença na aprendizagem da criança com deficiência visual. A didática com o 

lúdico no ambiente escolar visa à aquisição da abstração e interação desta criança 

com o meio em que está inserida – educacional ou familiar. Mesmo com a falta da 

visão, todos os indivíduos possuem outras modalidades sensoriais, como a audição, 

o tato, o olfato e a gustação que reforçam toda a aquisição do meio ambiente do 

entorno. Através desta problemática, o auxílio ao professor é preponderante para 

que o processo ensino-aprendizado seja pontual e, venha de encontro com as 

expectativas educacionais destas crianças. Dessa forma, consideramos que o 

trabalho pedagógico pautado pela ludicidade pode contribuir favoravelmente para o 

desenvolvimento e a aprendizagem do deficiente visual. 

 

INTRODUÇÃO 

No decorrer do avanço educacional, as escolas e seus profissionais buscaram 

proporcionar às crianças com deficiência visual uma qualidade de ensino que 

culmine num processo de ensino e aprendizado de uma forma espontânea e 

tranquila.  Assim, o trabalho com o lúdico é uma oportunidade para que a criança 

deficiente visual possa relacionar-se com as outras crianças e aprender brincando 

num ambiente escolar propício, divertido e saudável. 

O ato de brincar oportuniza as crianças uma relação interpessoal enriquecedora e 

gratificante para o seu bem-estar físico, emocional e cognitivo, pois ao participar de 

uma atividade lúdica ela integra todas as suas experiências de vida às necessidades 

educativas. 

Durante o processo da busca e da descoberta a criança constrói por meio dos jogos 

e brincadeiras diversos tipos de significados que irão norteá-las durante toda sua 

vida escolar, pois os mesmos são inerentes ao ser humano. 

Neste sentido, o papel do educador é preponderante para tornar o ambiente escolar 

acolhedor e, principalmente, oferecer situações desafiadoras às crianças, 

motivando, estimulando sua criatividade e a descoberta do novo, sempre através de 

métodos e recursos que possam ajudar a realizar a inclusão da criança com 



deficiência visual de uma forma tranquila e pontual no ensino regular. Em suma, o 

lúdico torna-se uma ferramenta primordial para a assimilação da aprendizagem das 

crianças deficientes visuais e, enfatizamos que a ação direta do professor pode se 

tornar muito significativo e pontual para tal aprendizado. 

 

OBJETIVOS 

Estudar as diferentes maneiras de trabalhar o lúdico com alunos que apresentam 

deficiência visual no ensino regular e identificar formas diferenciadas da abordagem 

do jogo, realizando adaptações para a inclusão desses alunos. 

 

METODOLOGIA 

Segundo Cervo, Bervian e da Silva (2007, p.61), a pesquisa bibliográfica “constitui o 

procedimento básico para os estudos monográficos, pelos quais se busca o domínio 

do estado da arte sobre determinado tema”. Dessa forma, este projeto será 

desenvolvido a partir de materiais publicados em diferentes tipos de veículos de 

informação como, por exemplo, livros, artigos, dissertações e teses, a fim de buscar 

aprofundamento teórico com relação ao tema proposto.  

 

DESENVOLVIMENTO 

Primeiramente será realizada a seleção de textos referentes a temática 

estabelecida, buscando o aprofundamento teórico sobre o lúdico, mais 

especificamente, sobre o trabalho pedagógico com o recurso da ludicidade com 

alunos com deficiência visual. 

Posteriormente, será feita uma análise crítica dos textos escolhidos a fim de 

possibilitar a elaboração de considerações efetivas a fim de contribuir com os 

estudos referentes ao desenvolvimento e aprendizagem dos alunos com deficiência 

visual mediante o lúdico, com o intuito de ampliar as reflexões já existentes na área, 

bem como a de identificar abordagens diferenciadas de jogos, e possíveis 

adaptações dos mesmos para a inclusão desses alunos. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Através dos jogos e brincadeiras a assimilação se torna muito mais pontual, 

contribuindo para a formação de esquemas- sensórios, a autonomia, a construção 

de sua cultura, das relações interpessoais.  A brincadeira é a atividade espiritual 



mais pura do homem e, ao mesmo tempo, típica da vida humana enquanto um todo 

da vida natural interna no homem e de todas as coisas. (FROEBEL, 1992). 

A partir do pressuposto de que o lúdico faz parte da vida do educando verificamos 

que a grande integração escola x família é parte fundamental para que haja a 

aceitação da criança com deficiência visual no ensino regular, que na maioria das 

vezes, são vistas como incapazes de obter aprendizagens formais.  

Segundo Aufauvre (1987, p.260) “os jogos simbólicos nascem da confrontação da 

criança com a realidade que ela tenta dominar, assimilar ativamente”, desta forma 

todo o material de jogos simbólicos terá sentido para a criança com deficiência visual 

quando este corresponde à sua vivência.  

Dessa forma, a busca por uma educação de qualidade e para todos se faz 

necessária para que as crianças com deficiência visual possam ter a possibilidade 

de um aprendizado unificado e, principalmente que os professores possam ter um 

olhar apurado com relação às novas expectativas.  

Quando o professor trabalha no ambiente escolar todas as possibilidades deste 

aluno deficiente visual, matriculado no ensino regular, ajudando-o a substituir a 

imitação do modelo visual pelas explorações táteis, auditivas, olfativas e paliativas, 

este começa a reconhecer o seu próprio corpo e o de outrem.  
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