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Resumo O nascimento de uma criança com deficiência exerce impacto emocional sobre a família, 

alterando as relações parenterais, além de gerar choque, angústia, frustração, ansiedade, culpa, pena 

e depressão incluindo, ainda, alterações na díade mãe-criança. As mães reclamam da falta de 

orientações e precisão diagnóstica, por receberem informações inadequadas e confusas, quando lhes 

anunciam o diagnóstico da deficiência apresentada por sua criança. Precisam de orientações para que 

aprendam a cuidar dessa criança, como estimularem seu desenvolvimento, através de brinquedos e 

brincadeiras compatíveis com a deficiência apresentada que, no caso, é a visual. Procurou-se analisar 

as expectativas das mães em relação ao desenvolvimento de crianças com deficiência visual na 1ª 

infância antes e após as orientações realizadas com elas sobre como estimularem o desenvolvimento 

dessas crianças. Participaram da pesquisa seis crianças com deficiência visual, do sexo feminino, na 

1ª infância e suas mães. Foram utilizados documentos e entrevista estruturada. Esta pesquisa tem 

relevância por abordar uma problemática bastante comum nas famílias de crianças com deficiência 

visual, contribuindo para perceberem que as suas expectativas em relação ao desenvolvimento dessas 

crianças dependem da maneira como equacionam suas reações emocionais, desde o recebimento do 

diagnóstico da deficiência visual. Além disso, são escassos os trabalhos desenvolvidos com famílias 

de crianças com deficiência visual, bem como há um despreparo dessas famílias em saberem lidar 

com essa situação. Os resultados mostraram que as expectativas das mães antes das orientações 

compreenderam: preocupação com o futuro e a educação de suas filhas (66,66%); aumento da 

acuidade visual delas (50%); alcance da independência e a autonomia nas atividades diárias realizadas 

(50%); preocupação com a futura profissão das filhas (33,33). Após orientações mantiveram três 

expectativas: alcançar independência e autonomia nas atividades diárias (100%); estudar (83,33%) e 

melhorar o desenvolvimento visual (33,33%). Concluiu-se que, após as orientações, as mães 

compreenderam que a intervenção precoce é um recurso precioso para o processo de desenvolvimento 

da criança com deficiência visual, perceberam as implicações desse déficit no processo evolutivo 

infantil, levando-as a acreditarem nas potencialidades de suas filhas, aceitando as diversas maneiras 

de elas realizarem suas atividades cotidianas, bem como mudaram a forma de vê-las. 
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