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                                                         RESUMO 
 
 
 
O presente artigo tem por objetivo demonstrar a importância do jogo simbólico no desenvolvimento do esquema 
corporal de crianças com deficiência visual na primeira infância. Sendo um dos períodos mais importantes do 
desenvolvimento infantil e essencial para o conhecimento de si mesma e do outro, apresenta-se mais defasado na 
criança com deficiência visual devido à perda de um dos principais órgãos sensoriais: a visão. Dessa forma 
apropriar-se do mundo exterior torna-se uma tarefa mais difícil sendo necessária toda estimulação possível para 
sua aquisição.Um dos meios possíveis para aquisição desta habilidade seria a brincadeira de faz de conta, rica 
por ampliar o pensamento da criança, faze-la vivenciar o mundo a sua volta de forma lúdica e desta forma 
interagir com o meio em que vive. Por meio do jogo simbólico ela interioriza os conhecimentos e avança nos 
aspectos pisicomotores. 
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                                                         ABSTRACT 
 
 
 
This article aims to demonstrate the importance of symbolic play in the development of body scheme 
for visually impaired children in early childhood. As one of the most important periods of child 
development and is essential for understanding of herself and others, has become more unbalanced 
in children with visual impairment due to loss of a major sensory organs: vision.Thus  
ownership of the outside world becomes a more difficult task which requires all possible for your 
aquisição.Um stimulation of possible ways of acquiring this skill would be the game of make-believe, 
extend the rich by thinking of the child, make her experience the world around them through play and 
thus interact with the environment in which they live. Through symbolic play it internalizes the 
knowledge and advances in aspects pisicomotores. 
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I – INTRODUÇÃO 

 

A criança desde o nascimento explora o espaço que a cerca, identificando segundo Chalvin e Girard (2001) 

diversas informações sobre o mundo circundante. Desse contato surge a distinção entre o “Eu e não-Eu”; e é por 

meio do próprio corpo que estruturará o seu esquema corporal.   

 O indivíduo como ser integral tem seu desenvolvimento compreendido por aspectos biopsicossociais no 

qual apresentam uma interdependência tornando-se necessário conhecer a evolução das experiências 

significativas do homem em diversos aspectos. Suas primeiras sensações são captadas pelos órgãos sensoriais e 

se expressam pela atividade motora. 

 Dentre os órgãos sensoriais a visão segundo Araújo (1997) permeia os demais sentidos vinculando-se 

ao sistema cerebral e interagindo com o sistema evolutivo da criança. 

 Segundo Mosquera (2000) a deficiência visual é a perda total ou parcial da visão necessitando o seu 

portador, de recursos específicos, para alfabetização e socialização. Classifica-se em cegueira total, visão 

subnormal, que podem ter causas congênitas ou adquiridas. 

 A criança cega apresenta uma defasagem com relação aos estágios de desenvolvimento, pois a imitação 

e percepção visual não farão parte de sua estimulação, sendo substituídos por outros meios de aquisição, como 

através do corpo e do toque que formarão seu esquema corporal. 

 Segundo Araújo (1997), distúrbios em um dos órgãos sensoriais principalmente a visão, afetam o 

desenvolvimento motor da criança, pelo fato dos mesmos assumirem uma relevância nas interações entre ela e o 

mundo. 

 Rodrigues (2002) afirma que 80% das informações que recebemos são captadas pela visão e que a 

integração dessas informações promove o desenvolvimento global da criança.  Quando a capacidade visual está 

limitada ou não apresenta função, recorrem-se a outros canais como os táteis, auditivos, olfativos para que se 

alcance um bom desenvolvimento cognitivo e motor, sendo a dificuldade de estabelecer uma experiência 

minimizada pelo reforço multisensorial. 

 Segundo Araújo (1997, p.11) “...o desenvolvimento será ainda mais lesado se ao déficit visual se somar 

o défict afetivo, psicossocial, sócio-cultural e/ ou sócio-econômico”.  

 A evolução motora de uma criança vidente segue geralmente uma sequência hierárquica de aquisições, 

que acontecem de forma céfalo-caudal, parindo do tronco para as extremidades. Na maioria das vezes mantém o 

desenvolvimento dos braços antes das pernas, através da coordenação olho-mão, por meio de experiências 

visuais que não ocorrem com crianças cegas, que apresentam pouca tendência espontânea em mover os membros 

superiores, desenvolvendo mais os inferiores. 

 Geralmente a criança com deficiência visual engatinhará ou se arrastará até que tenha desenvolvido a 

permanência dos objetos ou coordenação ouvido-mão; muitas vezes, ela transcende esse estágio por ter já 

desenvolvido a habilidade de ficar em pé e andar, porém sem coordenação e ritmo. Nas atividades de correr e 

pular a criança cega precisa ser ensinada, por que na maioria das vezes essas habilidades são aprendidas pelo 

estímulo visual e imitação (COMMUNITY, 1996). 

 Para adquirir o equilíbrio desse desenvolvimento, as crianças cegas vão necessitar de mais tempo, pois 

seus esquemas sensório-motores se apresentam imaturos, precisando complementar-se diante da variedade de 
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estímulos oferecidos no seio social, familiar e escolar; Fica evidente que esta fase está ligada a construção do 

próprio corpo, no qual abrange o esquema corporal. 

 Para compreendermos as relações existentes entre jogo simbólico e desenvolvimento corporal 

precisamos compreender alguns conceitos como o de esquema corporal. 

 

O ESQUEMA CORPORAL E A CRIANÇA CEGA 

 

Segundo Mora & Palácios (1995) refere-se à representação que temos do nosso corpo, dos diferentes 

segmentos corporais, de suas possibilidades de movimento e ação, bem como suas diversas limitações. 

Barreto apud Mataruna (2004, p.3) define esquema corporal como: 

 

 

Uma aquisição lenta e paulatina. Desenvolve-se desde antes do nascimento, 
se incrementa em forma notável desde até o terceiro ano de vida e, logo, 
continua em permanente evolução adaptativa pelo resto da vida do 
indivíduo. se estrutura sobre a base dos componentes neurológicos em 
desenvolvimento e maturação onde se liga fundamentalmente, as percepções 
exteroceptivas, proprioceptivas e interoceptivas que permitem estabelecer, 
em um momento inicial a consciência sobre localização espacial e o 
funcionamento de determinadas parte do corpo(...). 

 

 

É construído durante o desenvolvimento da criança de forma gradativa, como conseqüência das 

experiências vivenciadas pelo corpo, que fluem das percepções, sentimentos e relações com os outros, ou seja, 

com o mundo externo e interno. 

O que nos leva a possuir uma representação do esquema corporal e das relações corpo-meio, de forma 

afinada e complexa é o longo processo de ensaios e erros, de ajustes da ação corporal aos estímulos do meio; 

esse processo instaura-se em etapas que segundo Meur e Staes (1989) são: o corpo vivido, conhecimento das 

partes do corpo, orientação e organização espaço-corporal, presentes no desenvolvimento infantil. 

Na etapa do corpo vivido, assim reconhecida por Le Boulch ( 1985) e entendida por Piaget ( 1975) 

como período sensório-motor, os esquemas motores são elaborados pela criança com o intuito de se adaptar a 

dimensão física , solucionar os problemas e agir sobre o mundo, transformando-o.È através desses esquemas que 

o ser humano se expressará, pois ele ainda não desenvolveu o privilégio de representar por imagens suas 

experiências práticas,então por necessidade, a criança forma possibilidades básicas de movimento corporal ( 

FREIRE,1994). 

 

Nesta primeira etapa á criança faz diversos exercícios motores apresentados 
em forma de jogos.Nosso objetivo é levar a criança a dominar seus movimentos e 
perceber seu corpo globalmente, constituindo um todo.Esses exercícios passam da 
atividade espontânea da criança ( que utiliza em seus brinquedos) para uma 
atividade integrada: vai responder a dados verbais ( ande! Corra ! pule! ), a sensação 
( equilíbrio,parada...), a uma representação nítida ( andar de quatro e de cócoras ...).( 
MEUR & STAES,1989,p.10). 

 

Após a percepção global do corpo surge a etapa da tomada de consciência de cada segmento corporal, o 
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qual de acordo com Le Boulch apud Freire ( 1994,p.34) , é quando emerge “ a função de interiorização , que 

permite á criança conscientizar-se de aspectos do seu corpo e exprimi-los verbalmente através das função 

simbólica”. 

Nesse caso a criança vai aprender a sentir cada parte do seu corpo, vendo cada segmento em um 

espelho, em uma outra criança ou em uma figura (MEUR & STAES,1989). 

Outra etapa refere-se a estruturação espacial , ou seja, “a estruturação do mundo exterior referindo-se 

primeiro ao eu referencial, depois a outros objetos ou pessoas em posição estática ou em movimento”.Aliado  ao 

espaço encontra-se o tempo que dará condições ao indivíduo de situar-se em função da sucessão dos 

acontecimentos (antes,após,durante) , duração dos intervalos, renovação cíclica de certos períodos e o ritmo de 

cada movimento.( MEUR & STAES,1989).  

Por tanto se refere às diversas aquisições como organização espacial, temporal, percepção e 

lateralidade. 

Tais percepções para serem conquistadas tanto por crianças videntes como por deficientes visuais 

necessitam de estimulações táteis, auditivas, motoras para que o mesmo seja organizado. 

Sem a visão tudo se complica na vida do indivíduo, porém existem outras formas de se captar os 

estímulos ambientais, que de acordo com Cadore et al (2002) acontece através do corpo, estando ela relacionada 

às experiências vividas, por meio da exploração do espaço, manipulação e contato com objetos. 

A criança deficiente visual assim como a vidente explora o meio através da brincadeira e do jogo. 

De acordo com Vigotski (2003) a criança em idade pré-escolar quando brinca se distância da vida 

cotidiana e entra no mundo imaginário (denominado brinquedo) onde seus desejos realizáveis podem ser 

realizados. 

O jogo simbólico também conhecido como brincadeira de faz-de-conta, deixa mais evidente a situação 

imaginária. 

Conforme Piaget (1975) é na faixa etária de dois anos em diante que a criança entra em contato com o 

símbolo que implica a representação de um objeto ausente, visto ser comparação entre um elemento dado e um 

imaginado. 

 Para Piaget apud Kishimoto (2003), a criança ao brincar assimila o mundo da sua forma, sem 

estabelecer um compromisso com a realidade, pois, ao interagir com o objeto a mesma atribui o significado 

desejado. Isto para Piaget é chamado de jogo simbólico.  

 Quando a criança brinca de faz-de-conta ocorre a mudança do sentido dos objetos socialmente 

adquirida, sendo que, esta transformação ocorre através de código e significados novos, que pode ser 

compartilhado. 

 A representação do corpo através do jogo simbólico é a primeira possibilidade de pensamento, 

marcando a passagem de uma inteligência sensório-motora para um pré-operatório. 

 Com relação à criança cega, o jogo simbólico utilizado como recurso pedagógico proporciona 

oportunidades prazerosas do desenvolvimento do esquema corporal, criando condições para que ela possa 

brincando resgatar as suas defasagens, evoluir seu repertório motor e mental e descobrir suas limitações e 

capacidades criadoras. 

 É considerado segundo Araújo (1997) o meio mais acessível por fazer parte do cotidiano da criança, 

para transmitir conteúdos e desenvolver estruturas psicomotoras.  
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 É brincando que a criança vai aprender a desenvolver suas funções (motoras, cognitivas, sociais e 

afetivas) que estão em processo de amadurecimento até se consolidarem em seu nível de desenvolvimento real. 

 Durante a fase simbólica, que acompanha o ato de imaginar vai buscar a “acomodação” no mundo 

exterior, porém a ação imaginada não tem origem apenas na mente da criança, mas na relação concreta com o 

mundo.  

 Dessa forma possibilita a criança com deficiência visual que estas atividades sejam um veículo de 

percepção do outro, de si mesmo e do mundo e quanto mais cedo fora estimulada a desenvolver todas as suas 

funções psicomotoras, sendo relevante o período da primeira infância. 

 È possível apesar de sua deficiência trabalhar com a imaginação, desde que sejam oferecidos recursos 

para que esta se aproprie do conteúdo a ser trabalhado, e dessa forma possa desenvolver seu raciocínio, usar 

gestos, exprimir idéias, pensamentos e emoções. 

 Paschoal apud Araújo (1997) revela que com a criança cega, é necessário permitir que a mesma desde 

pequena se utilize contato físico na relação corpo a corpo, para que ela possa sentir outro se movimentando, 

gesticulando e aprenda também a se movimentar, gesticular, se soltar, etc. 

 Por tanto o jogo simbólico favorece a criança cega a apropriação destes elementos para a formação do 

seu esquema corporal possibilitando oportunidades prazerosas de desenvolver seu esquema corporal, resgatar 

suas defasagens, evoluir seu repertório motor e cognitivo e descobrir suas limitações e capacidades criadoras. 

A utilização do jogo simbólico em seus vários aspectos como na musicalização, expressão corporal e 

atividades lúdicas, contribuem com a construção do esquema corporal desde que utilizem os materiais adequados 

como brinquedos de diferentes formas, e texturas, TV e vídeo, músicas variadas, instrumentos musicais, bolas 

com guizos, sucata, gravuras de auto relevo, jogos de salão adaptados e jogos de encaixe. 

Araújo (1977, p.11) destaca que: 

 

Se a criança deficiente visual for estimulada a desenvolver seus esquemas 
sensório-motores (através de outros canais sensoriais quando totalmente 
cega) desde a mais tenra idade, terá condições de construir suas estruturas 
cognitivas de maneira equilibrada, passando por todos os estágios do 
desenvolvimento e adquirindo noções de espaço, objeto, casualidade e tempo 
(....). 
 
 

Desta forma tais experiências são fundamentais por proporcionar a utilização do toque, do contato 

físico, da relação corpo-a-corpo, principalmente para a criança com deficiência visual. 

Porém deve-se levar em consideração que cada criança possui seu ritmo para que o mesmo seja 

desenvolvido, mas assim como qualquer outra criança torna-se mais relevante no período da primeira infância. 

Quanto mais cedo ela for estimulada a desenvolver todas as funções psicomotoras, mais rápido ela vai 

adquirir a evolução de forma integral, como do seu esquema corporal. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do exposto percebemos a importância do jogo simbólico para a criança com deficiência visual na 

formação de seu esquema corporal, pois oportuniza a criança ter acesso às atividades lúdicas e desta forma 

interiorizar conceitos por ela vivenciados, permitindo a evolução dos aspectos psicomotores. 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982‐3657 
 

 

6

Não é a falta de um órgão da percepção, mesmo sendo o visual que vai impedir o desenvolvimento da 

criança cega, seja ele cognitivo, motor, e afetivo. 

È o menosprezo da sociedade, a falta de amor, compreensão, dedicação da família, e até mesmo a 

superproteção dos pais que vão afetar a maneira de viver do deficiente visual, e consequentemente sua evolução. 

Percebemos também que a diferença existente entre a criança cega e vidente, está na estimulação 

proporcionada ao desenvolvimento do cego. 

Quanto mais ela for privada de estímulos, mais dificuldade terá na aquisição das habilidades motoras e 

do esquema corporal. 

A utilização do toque, do contato físico, da relação corpo a corpo, é fundamental, pois se tornam 

veículos de percepção do outro, de si mesmo e do mundo. 

Utiliza-lo como conteúdo permitirá uma maior dinâmica na relação com o deficiente visual e 

conhecimento de suas possibilidades, respeitando-se o ritmo de desenvolvimento de cada uma e ampliando suas 

potencialidades. 
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