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Descrição: foto de perfil da Mara Olímpia.  
 
Mara Olímpia de Campos Siaulys é formada em Geografia pela Universidade de São Paulo, 
tendo sido professora do ensino oficial por mais de 20 anos.  
 
Formada em Pedagogia, com especialização no ensino de crianças com deficiência visual 
pela Universidade de São Paulo é mestre em Distúrbios do Desenvolvimento pela 
Universidade Mackenzie. 
 
Após trabalhar como voluntária na Santa Casa de Misericórdia por 8 anos fundou há 28 
anos, junto com seu marido Victor Siaulys a Laramara – Associação Brasileira de 
Assistência à Pessoa com Deficiência Visual, da qual é presidente e na qual atuou como 
pedagoga por vários anos.  
 



Autora de várias publicações específicas sobre educação de crianças com deficiência visual, 
dentre elas: “Aprendendo junto com papai e mamãe”; “Ler e Escrever em Braille”; “Toque 
o Bebê”; “Papai e Mamãe Ajudem-me Por Favor”; “Papai e Mamãe vamos Brincar?”.  
 
Desenvolveu mais de 100 brinquedos especiais para crianças com deficiência visual, 
escreveu o livro “Brincar para Todos”, já na 2ª. Edição, no qual ensina a confeccionar 120 
brinquedos especiais, mostrando a forma pela qual os utilizou durante seu trabalho e 
relacionando as competências mais prováveis que favorecem nas crianças. Este livro 
concorreu ao Prêmio Jabuti, tendo sido finalista em sua categoria.  Quinze mil exemplares 
do livro foram distribuídos pelo Ministério da Educação para todo o Brasil. Participou 
como organizadora do kit composto de livro e DVD “A Inclusão do Aluno Com Baixa Visão 
no Ensino Regular”. Foi Organizadora do livro “A Deficiência Visual Associada à Deficiência 
Múltipla e o Atendimento Educacional Especializado”. É co-autora do livro “Baixa Visão e 
Cegueira – Os Caminhos Para a Reabilitação, a Educação e a Inclusão” e do livro “Baixa 
Visão na Infância – Guia Prático de Atenção Oftalmológica”. Autora do livro “Atividades de 
Vida Autônoma – Essência da Vida em Sociedade”.  
   
 
Ministrou e foi palestrante em congressos e conferências.  
 
 
Recebeu, em 1997, homenagem do ICEVI – International Council for Education of People 
with Visual Impairment, e no ano de 2000 o prêmio NA’AMAT Pioneiros. Em 2003, 
recebeu o prêmio O Empreendedor Social que Queremos, pelo Pensamento Nacional das 
Bases Empresariais. No ano de 2007, foi agraciada pela Sociedade Brasileira de Visão 
Subnormal e, em 2008, recebeu o Prêmio Trip Transformadores. Em 2009 recebeu 
homenagem especial do Prêmio Sentidos 2ª. Edição e, em 2011, o “Prêmio Opaque 
Mulher em Destaque – Responsabilidade Social”. Em 2012 recebeu homenagem no dia 
Internacional da Mulher, da Organização Feminina Wizo São Paulo. 


