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INTRODUÇÃO

OBJETIVOS

Ao fonoaudiólogo atribuem-se diversas áreas de atuação, abrangendo: voz, 
audição, motricidade oral, saúde coletiva e comunicação humana; cabendo 
a ele habilitar, reabilitar e prevenir problemas relacionados a elas. 

Distúrbios na comunicação humana variam desde leves desvios fonológicos 
(alterações na fala) até comprometimentos sérios da comunicação, com 
total ausência da linguagem.

Linguagem é a forma de expressar os sentimentos e emoções e é por meio 
da mesma que são transmitidas mensagens, tornando-se, assim, um 
elemento de grande importância para os relacionamentos interpessoais do 
individuo. 

Para o desenvolvimento dessa área, a literatura infantil trás grandes 
contribuições, pois, participa no desenvolvimento da imaginação, das 
emoções e dos sentimentos em crianças.

Várias condições visuais podem interferir na leitura de sujeitos com baixa 
visão, como a diminuição da acuidade visual, redução da sensibilidade ao 
contraste e as alterações de campo visual.

O artigo 8º do Decreto sobre Acessibilidade (Decreto no 5.296 de 2 de 
dezembro de  2004), prevê o acesso de pessoas com deficiência a sistemas 
e meios de comunicação, e, para que esse direito de cidadania seja 
respeitado e assegurado, se faz necessário a retirada de obstáculos e 
barreiras à comunicação, por meio de recursos de tecnologia assistiva.

Esses recursos propiciam que a literatura infantil esteja acessível à criança 
com baixa visão, possibilitando na mesma, um desenvolvimento da 
imaginação, das emoções e sentimentos e impedir que a criança tenha um 
atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e, conseqüentemente, 
dificuldades de aprendizagem e na interação com o meio.

Geral: propiciar ao escolar com baixa visão o acesso à literatura infantil.

Específicos:

—Realizar a avaliação funcional da visão para perto;

—Verificar o uso da visão residual, com o auxílio óptico e não óptico, por 
intermédio da leitura de um livro de literatura infantil;

—Verificar a compreensão do texto na leitura, a partir de representação por 
meio do desenho, do relato oral ou escrito.
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ÉTODOS

RESULTADOS

Foi realizado estudo descritivo de abordagem qualitativa e  foi aprovado pelo 
Comitê de Ética da Faculdade de Ciências Medicas sob o numero 703/2011.

Para avaliação da visão funcional para perto foi utilizada a Tabela de Letras 
da Lighthouse, de modo a verificar o menor tamanho de letras que o escolar 
conseguia ler e foram investigadas a necessidade de: iluminação, guia de 
leitura e da folha de acetato amarelo.

Foram selecionados 04 livros de literatura infantil considerando o interesse 
dos sujeitos. Para a análise dos dados foi verificada a leitura do escolar e 
após a mesma, a compreensão do material que foi lido.

As pesquisadoras realizaram a intervenção com cada escolar, por meio de 
atendimento individual e semanal com duração média de 45 minutos. Os 
dados foram analisados e categorizados nas seguintes categorias: leitura do 
livro; uso de recursos na leitura e compreensão do texto.

Participaram do estudo cinco escolares, com a idade média de 09 anos de 
idade, apresentando acuidade visual para perto entre 1.2M a 2M no melhor 
olho.

Os resultados evidenciaram que 03 escolares conseguiam realizar a 
identificação de símbolos e letras em fontes apresentadas na literatura, mas 
por apresentarem timidez e insegurança na leitura de algumas palavras, a 
leitura das estórias foi realizada em conjunto com o pesquisador. 

Dois escolares, com nível de alfabetização mais elevado, conseguiram 
realizar a leitura dos textos, e, por apresentarem visão mais comprometida 
tiveram que utilizar lupas, guia de leitura, iluminação e redução da distância 
do material a ser lido. 

Para demonstrarem compreensão do texto e representação do conteúdo do 
livro, os 03 escolares que apresentavam dificuldades para a leitura, optaram 
pela representação em desenho. Os dois escolares que apresentavam 
melhor desempenho na leitura optaram pela  escrita, na forma de um 
resumo do texto.

As representações demonstraram que os 05 escolares realizaram 
compreensão adequada do texto lido.

Verificou-se que um dos sujeitos levou o tema de um dos livros para 
trabalhar no setor de Terapia Ocupacional do Programa Infantil do CEPRE.

CONCLUSÃO

Diante dos resultados observou-se que todos os sujeitos tiveram acesso à literatura infantil por meio de pistas visuais com o uso de auxílios ópticos ou 
não-ópticos, porém, a dificuldade na alfabetização afastou parte dos escolares com baixa visão do acesso à leitura porque acreditavam que não iriam 
conseguir realizá-la.
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