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s especialistas concordam que os pri-
mórdios da comunicação na criança
se estabelecem por meio do olhar. To-

das as mães sabem disso. É de se esperar, por-
tanto, que crianças portadoras de deficiên-
cias visuais apresentem atraso no desenvol-
vimento da linguagem, diante da privação
total ou parcial da visão, caracterizadas,
respectivamente, como cegueira ou baixa vi-
são. É exatamente o que a literatura especi-
alizada prevê, caso a criança não seja sub-
metida a estímulos adequados. As pesqui-

sas desenvolvidas no Centro
de Estudos e Pesquisas em Re-
abilitação (Cepre) Gabriel
Porto, da Unicamp, esmiú-
çam essas previsões.

As publicações especializa-
das dão conta de que o atraso

no desenvolvimento da linguagem deve ser
maior em cegos do que em portadores de bai-
xa visão, o que parece à primeira vista até
lógico. Pesquisas do Cepre, entretanto, mos-
tram exatamente o contrário: no universo de
deficientes visuais acompanhados, 100% dos
portadores de baixa visão apresentaram
atraso no desenvolvimento da linguagem,
índice que cai para 50% entre os cegos.

“A constatação é intrigante” afirma a pro-
fessora Heloisa Gagheggi Ravanini Gagli-
ardo, da Faculdade de Ciências Médicas
(FCM) da Unicamp. Pesquisadora do Cepre,
ela orientou o trabalho de iniciação cientí-
fica, financiado pela Fapesp, desenvolvido
por Bruna Meirelles em seu último ano no
curso de graduação de Fonoaudiologia.

Entre as atividades de extensão, o Cepre
desenvolve o Programa de Intervenção O-
portuna, destinada ao atendimento de cri-
anças com deficiência visual e suas famíli-
as. Os atendimentos, conduzidos por equi-
pe interdisciplinar, ocorrem rotineira e in-
dividualmente durante os três primeiros
anos de vida dessas crianças.

Programa – O Centro mantém, desde 1998,
um grupo de pesquisa denominado “Família,
saúde e deficiência”, certificado pela institui-
ção e credenciado no CNPq, com linhas de pes-
quisas que envolvem avaliação, detecção e in-
tervenção oportuna. Nesse contexto, desen-
volveu-se o Programa de Detecção de Alte-
rações Auditivas e Visuais em lactentes, ou
seja, crianças no primeiro ano de vida.

Heloisa enfatiza que o trabalho do grupo
apresenta duas vertentes. A primeira é cons-
tituída pelo projeto de pesquisa de detecção
de alterações auditivas e visuais de lactentes.
Já a segunda envolve o atendimento das
crianças com alterações visuais, atividade
que também, por sua vez, dá origem a inves-
tigações. “Os estudos se orientam para o
conhecimento mais profundo do processo
de desenvolvimento dessas crianças, de tal
forma que possam levar a uma melhor efi-
ciência dos serviços prestados”.

A especialista observa que não existem
muitas pesquisas originais sobre o desen-
volvimento da criança com deficiência vi-
sual. Grande parte dos estudos, realizados
no Exterior e publicados nas décadas de 1970
e 1980, se apóia mutuamente e chega a con-
clusões recorrentes, o que justifica plena-
mente as pesquisas realizadas no Cepre.

Observando, até os três anos, o desen-
volvimento da linguagem nas crianças
portadoras de deficiência visual, os pes-
quisadores do Centro constatam rotinei-
ramente que a maioria apresenta atraso
quando comparadas às que apresentam
visão normal, mas que faltavam, como efe-
tivamente faltam ainda, instrumentos
adequados de avaliação.

A professora Heloisa considera que os tra-
balhos foram viabilizados com a criação do
curso de Fonoaudiologia, o que contribuiu
muito para as questões acadêmicas e de
pesquisa, ampliando o exercício da docên-
cia, o que gerou maior participação dos alu-
nos: “Tendo os alunos de graduação como
parceiros nas intervenções, pudemos bus-
car um conhecimento cada vez maior. As
conclusões a serem divulgadas são exemplo
disso, pois resultaram do interesse da então
nossa aluna de graduação em fonoaudio-
logia Bruna Meirelles. O estudo foi motiva-
do, entre outros fatores, pela escassez de

dados na literatura sobre a linguagem de
uma criança com deficiência visual”.

Surpresas – As pesquisas referendaram
expectativas, mas também revelaram sur-
presas. Uma primeira constatação impor-
tante é a de que o nascimento prematuro
constitui a maior causa de deficiência visual
no público alvo do estudo, acarretando a
retinopatia da prematuridade. Outras cau-
sas são a malformação e as infecções congê-
nitas, que resultam em anoftalmia, catara-
ta ou coriorretinite, esta oriunda, na maio-
ria dos casos, da toxoplasmose congênita. A
surpresa foi que, atualmente, o nascimento
prematuro é a maior causa da deficiência
visual e, também, é mais responsável pela
cegueira do que pela baixa visão.

O aumento de problemas visuais em pre-
maturos já era previsto, inclusive na litera-
tura, já que, justifica Heloisa, o acompanha-
mento pré-natal e os recursos disponíveis
nos serviços de  neonatologia têm aumen-
tado a sobrevivência desses bebês. Mas as
pesquisas levaram a um fato surpreendente.
“Verificamos, no universo de crianças que
examinamos, que todas as portadoras de
baixa visão apresentavam atraso no desen-
volvimento da linguagem, o que se verifica-
va em apenas 50% das crianças com ceguei-
ra, diferentemente do que a literatura apon-
tava, pois a perspectiva era de que, neste
caso, o atraso fosse maior. Ainda não temos
resposta para isso”.

A pesquisadora lembra que o esperado,
com base nos estudos disponíveis, era de que
nos casos dos portadores de cegueira o de-
senvolvimento da linguagem seria mais
desfavorável quando comparado com o da
criança com baixa visão.

 Corroborando as expectativas, os estudos
realizados pelo Cepre mostram que se a cri-
ança portadora de problemas de visão e sua
mãe recebem no tempo adequado interven-
ção de especialistas, os atrasos na aquisição
da linguagem não se verificam. Heloisa diz
que a cegueira não é impeditiva da aquisição
da linguagem, mas ela pode ser limitante se
não houver condições favoráveis. Lembra
que não há significativa diferença entre os
vários grupos sociais atendidos: “O que se
verifica é que as crianças provenientes de
classes sociais menos favorecidas procuram
orientação mais tarde, porque a informação
não chega a essas mães”.

Conflitos – A especialista entende que o
acolhimento das mães é fundamental. Ele se
dá desde a forma como o Cepre recepciona
a mãe, geralmente logo depois dela receber
o diagnóstico sobre o filho. Ainda sob o im-
pacto da notícia, ela enfrenta uma fase emo-
cional muito difícil, de conflito, muitas ve-
zes depois de ter passado por vários médi-
cos na esperança de encontrar um diagnós-
tico que negasse a deficiência visual.

Acolhida no Cepre, a mãe é recebida pri-
meiramente pelo serviço social e depois pela
equipe de avaliação que investiga o que ela
sabe sobre uma criança com deficiência vi-
sual. Os especialistas constatam que ela sabe
muito pouco, pois nem foi levada a se deter
nisso, aturdida pelo fato de ter um filho cego
ou deficiente visual.

Heloisa afirma que essa situação toma con-
ta do pensamento da mãe. “Acrescente-se a
isso a carga de mitos e fatores culturais: que
o cego é dependente, que ela enfrenta prova-
ções divinas, que o filho não tem condições
de freqüentar a escola etc. O acolhimento

Estudos revelam que cegos com acompanhamento desenvolvem melhor a fala que portadores de baixa visão

Um novo olhar sobre o desenvolvimento
da linguagem entre crianças com cegueira

oferece um espaço para ela se colocar e a
oportunidade de orientações que permitem
que essa mãe enfrente a situação com outros
olhos, pois seu filho tem potencialidades e não
limitações. E, realmente, os deficientes visu-
ais têm todas as possibilidades de cresce-
rem, de se desenvolverem, de se tornarem ci-
dadãos participativos, ativos, condutores
dos seus próprios destinos”.

Mas, para isso, acrescenta Heloisa, a par-
ticipação dos pais é fundamental, pois o de-
senvolvimento dessa criança vai depender
do que é feito no dia-a-dia, porque essa pro-
moção não se resolve em uma hora numa
sala com o terapeuta. Isso se dá no dia-a-dia,
na hora da troca, do banho, durante a ali-
mentação, no transcorrer das brincadeiras.
Para tanto, as mães recebem instruções e
orientações de como proceder para desen-
volver todo o potencial da criança.

Limitações – Mas como se manifesta o
atraso no desenvolvimento da linguagem?
No primeiro ano de vida, as limitações são
mais profundas na área chamada de recep-
tiva, que diz respeito a como a criança com-
preende a expressão e a fala. Na perspecti-
va da mãe, os olhos correspondem aos pri-
mórdios da comunicação e essas crianças
são desprovidas desse estímulo. Essas mães,
à medida que não recebem respostas, prin-
cipalmente no caso da cegueira congênita,
manifestam a tendência de parar progres-
sivamente de falar com a criança, o que a
leva a perder inclusive o estimulo auditivo.

“Observamos que as crianças estimula-
das, com as quais realizamos intervenção,
principalmente de acolhimento e orientação
da mãe, que aprende como agir com seu fi-
lho de maneira a promover o estímulo, de-
senvolvem bem a linguagem, diferentemen-
te das crianças que chegaram aqui sem essa
orientação. Trata-se de uma constatação
muito interessante, desenvolvida durante
a pesquisa, e que levantou perspectivas para
outras investigações, porque tem muita coi-
sa à espera de respostas nessa área”, afirma
a especialista.

Com base nos resultados das pesquisas, a
docente diz, entusiasmada, que “as crianças
com deficiência visual podem se desenvol-
ver, podem ter um processo de aquisição da
linguagem igual ao da criança de visão nor-
mal, desde que os pais tornem-se parceiros
dos profissionais. Pais orientados são pre-
ciosos para o desenvolvimento do seu filho.
Nenhum é incompetente, todos são capazes
desde que bem-orientados. São eles que vão
promover o desenvolvimento da criança”.

A professora faz ainda questão de destacar
o caráter interdisciplinar dos estudos, que
contam com a intervenção de profissionais de
várias áreas, como fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais, assistentes sociais, fisioterapeu-
tas e psicólogos. “Todos colaboram com tudo,
e não só com suas especificidades”. O diagnós-
tico é realizado por médicos especialistas das
áreas de oftalmologia e otorrinolaringologia
da Faculdade de Ciências Médicas (FCM) da
Unicamp, de onde são também todos os pro-
fissionais lotados no Cepre.
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