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RESUMO 
 

As atividades lúdicas têm sido apontadas como ferramenta para o desenvolvimento 
de crianças na educação infantil, em especial as crianças com necessidades 
educativas especiais.  Objetivou-se neste estudo descritivo do tipo estudo de caso, 
avaliar o desenvolvimento de dois irmãos gêmeos monozigotos com Síndrome de 
Sotos, com idade de 5 anos e 7 meses submetidos a um programa de alfabetização 
motora e 08 cuidadores (mãe, terapeuta ocupacional, professores, enfermeira e 
estagiária de educação física). Utilizou-se o Inventário Portage Operacionalizado 
para avaliar as dimensões de desenvolvimento (socialização, cognição, linguagem, 
autocuidados e motora) e uma entrevista semiestrutura, analisada através do 
software Alceste versão Educação 2012. Como resultados percebeu-se um aumento 
nos escores das dimensões linguagem, socialização e motor, em ambas as crianças 
resultando em uma resposta positiva à intervenção, no entanto, ao analisarmos a 
magnitude dos desempenhos, o homozigoto 1 demonstrou melhor desempenho na 
linguagem (40%) e na socialização (33%), enquanto que o homozigoto 2 apresentou 
melhores ganhos nas dimensões auto cuidados (17%) e motora (23%). Na dimensão 
cognição, as crianças apresentaram ganhos semelhantes (20%). Na percepção dos 
cuidadores evidenciou-se que a dimensão de maiores ganhos foi para a linguagem l. 
Pode-se concluir que a estimulação por meio de um programa de alfabetização 
motora, parece contribuir no desenvolvimento de crianças com Síndrome de Sotos 
fornecendo suporte para que os profissionais envolvidos com as crianças possam 
melhor compreender as mudanças e estabilizações, no processo de aprendizagem e 
desenvolvimento. 
 

Palavras-chaves: Desenvolvimento infantil, alfabetização motora, estimulação, 
Síndrome de Sotos. 
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ABSTRACT 
 

Ludicactivities have been pointed to as a tool for the development in early childhood 
education children, or even to those with greater needs attention. The objective of 
this descriptive case studytypestudy was toevaluatethe development of two 
monozygotic twinbrothers with Sotos syndrome, aged 5 years and 7 months, 
undergoing a motor literacy program and 08 caregivers (mother, occupational 
therapist, teachers, nurse, and physical education intern). The dimensions of 
development (socialization, cognition, language, self-care, and motor) were 
assessedusing the operationalized Portage Inventory and a semi-structure interview 
analyzed through the Alceste software version Education 2012.An increase in scores 
for language, socialization, and motor dimensions was observed in both children 
resulting froma positive response to the intervention, however, when we analyzed the 
magnitude of performances, homozygous 1 demonstrated better performance in 
language (40%) and socialization (33%), while homozygous 2presented better gains 
in the self-care (17%) and motor (23%)dimensions. The children showed similar 
gains in the cognition dimension (20%). The caregivers showed improvement in all 
dimensions, with predominance in language. It can be concluded that stimulation 
through a motor literacy program seems to contribute to the development of children 
with Sotos syndrome by providing support for the professionals involved with these 
childreninbetter understanding their changes and stabilizations in the process of 
learning and development. 
  

Keywords: Child development, motor literacy, stimulation, Sotos Syndrome. 
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I  INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 O PROBLEMA 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, apoiada na Constituição 

Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente reconheceram a criança como 

individuo participe de um meio social, bem como a importância da Educação Infantil 

para desenvolvimento integral de crianças neste nível escolar, reformulando o 

conceito de alfabetização que, até pouco tempo, limitou seu processo de 

entendimento (MIRANDA, 2011). 

De acordo com esse contexto, o processo de alfabetização busca na criança 

da educação infantil, o aprendizado da leitura e da escrita, bem como sua autonomia 

na apropriação e na compreensão desse processo, sendo através desse contato e 

das oportunidades oferecidas pelo ambiente, que a criança desenvolve as demais 

habilidades relativas a tal processo (FERREIRO; TEBEROSKY; LICHTENSTEIN, 

1986). 

Nesta perspectiva o alfabetizar é parte constituinte de um processo maior 

denominado desenvolvimento infantil que pode ser dividido em quatro áreas para 

análise: o desenvolvimento da inteligência, o desenvolvimento da linguagem, o 

desenvolvimento sócio afetivo e o desenvolvimento psicomotor (HAMMER; 

FARKAS; MACZUGA, 2010). 

Sendo assim, não se deve limitar o ambiente somente ao espaço físico, mas 

também, constitui-lo das dimensões social, histórica e cultura, associada ao trabalho 

docente e familiar, capaz de educar conforme o conhecimento que se tem do 

processo de desenvolvimento infantil, bem como da relação entre corpo, ambiente e 

educação (ANTONIAZZI; SNOW; DICKSON-SWIFT, 2010). 

Diante disto, uma análise do processo de alfabetização pode ser feita em 

paralelo ao desenvolvimento psicomotor, visto que este propicia um amplo 

conhecimento das etapas de desenvolvimento das crianças, pois os ganhos no 

processo de desenvolvimento motor determinam o nível de aprendizagem da leitura 

e da escrita, bem como os níveis de interação e socialização com o ambiente 

(CAPIO  et al., 2012). 



14 

 

É importante ressaltar que as aquisições relacionadas à motricidade são 

organizadas pelo cérebro antes mesmo que as cognitivas, levando em consideração 

um conjunto de fatores inerentes a estas. Vale salientar que as aquisições motoras e 

cognitivas constituem uma relação dialética na qual uma sofre influencia da outra 

(GARIBOTTI, 2013). 

Nesta óptica, faz-se importante atentar para o entendimento da 

aprendizagem na educação infantil não apenas como um processo de codificação e 

decodificação de sinais e símbolos, mas, principalmente, como consequência de um 

processo corporal, interagindo com o ambiente através do movimento. 

Em paralelo a este fato, Gallahue e Osmun (2008) ressaltam em seus 

estudos que o inicio da infância caracteriza-se pelo desenvolvimento do controle das 

habilidades motoras fundamentais entre os 3 aos 6 anos de idade. Sendo este 

caracterizado pelas continuas mudanças no comportamento motor, resultante da 

interação com o ambiente, considerando que, para entender esse processo de 

mudanças, deve-se levar em consideração as individualidades biológicas, bem como 

as oportunidades de movimento de cada individuo. 

Diante disto, o desenvolvimento de padrões fundamentais de movimento é 

parte integrante do processo de alfabetização, uma vez que para entendê-lo é 

importante vinculá-lo aos estímulos propícios ao desenvolvimento integral infantil, 

possibilitando aos pequenos terem desde cedo, a oportunidade de desenvolver 

habilidades cognitivas, afetivas e sociais através da apropriação da cultura do 

movimento (GARIBOTTI,  2013). 

No entanto, dentre os fatores que podem comprometer o desenvolvimento de 

crianças menores de sete anos, estão os fatores biológicos, que associam-se a 

muitas patologias de ordem congênita e/ou hereditária, dentre elas, a Síndrome de 

Sotos (SS) que também pode ser denominada como Gigantismo Cerebral.  

A SS foi citada pela primeira vez por Juan F. Sotos no ano de 1964 e é 

caracterizada por uma deleção total ou parcial no gene NSD1, fato este relacionado 

com manifestações clínicas já visíveis desde a vida intra-uterina, sendo possível 

observar no recém-nascido algumas características peculiares como, estrutura 

macrocefálica crescida, protuberância na circunferência occipitofrontal e forma facial 

diferenciada notável, principalmente, nos primeiros anos de vida e atenuando-se 

com o passar do tempo. (BAUJAT; CORMIER-DAIRE, 2007;  CHENTLI et al., 2012;    

PARK et al., 2014)  
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Além das características físicas peculiares, podem-se observar alguns 

distúrbios comportamentais, tais como, atraso de desenvolvimento da linguagem e 

de habilidades motoras básicas, o que contribui para uma coordenação motora 

muito pobre e desempenho verbal retardado. Além disso, as habilidades cognitivas 

apresentam-se em padrões muito baixos, comprometendo a linguagem verbal, a 

memória, o raciocínio e as habilidades numéricas e de escrita (ASSUMPÇÃO; 

MAGALHÃES; ASSUMPÇÃO Jr., 2009). 

Avaliando o cenário que se descortina atualmente vê-se que os crescentes 

avanços das tecnologias de informações juntamente com a modernização dos 

grandes centros urbanos têm colaborado para as mudanças no estilo de vida da 

humanidade, fazendo com que o homem realize cada vez menos atividades em seu 

dia a dia, refletindo na vida de crianças e adolescentes que perderam seus espaços 

físicos e ganharam espaços virtuais, contribuindo negativamente para as 

oportunidades de desenvolvimento infantil (MORAES et al., 2010). 

Sendo assim, o processo de desenvolvimento infantil entendido como uma 

trajetória diversificada durante a infância está baseada na natureza do meio em que 

a criança convive e na influencia de seus pares. Desta forma, o meio no qual a 

criança esta inserida é fator preponderante para o seu desenvolvimento, em especial 

na Educação Infantil, podendo este amenizar ou agravar os fatores biológicos que 

podem interferir neste processo (BRONFENBRENNER, 1996; GURSEL, 2014) . 

Diante disto, a estimulação proporcionada na Educação infantil, colabora 

para o desenvolvimento integral das crianças de até 6 anos, contribuindo assim, 

para o processo de alfabetização o qual se apropria de fatores intrínsecos e 

extrínsecos ao contexto em questão. 

Nesta perspectiva, a participação em brincadeiras e jogos presentes na 

educação infantil é fator importante para o aprendizado da escrita e da oralidade, 

bem como tem sido apontado como benéfico para o desenvolvimento social, físico e 

mental de crianças neste nível de ensino, em especial a crianças com necessidades 

especiais.  

Tendo em vista o processo de alfabetização do movimento como parte de 

um processo de desenvolvimento integral na Educação Infantil pretende-se aqui 

avaliar o desenvolvimento de crianças com Síndrome de Sotos submetidas a um 

programa alfabetização motora. 
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1.2 OBJETIVOS  

 

1.2.1 Objetivo Geral  

 

 Avaliar a contribuição de um Programa de Alfabetização Motora para o 

desenvolvimento de crianças com Síndrome de Sotos. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos  

 

 Identificar as mudanças nas áreas da socialização, cognição, linguagem, 

autocuidados e na área motora das crianças;  

 Discutir as concepções dos cuidadores nos diferentes microssistemas sobre 

as mudanças ocorridas nos comportamentos das crianças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

1.3 JUSTIFICATIVA  

 

Alfabetizar é parte de um processo maior que exige o entendimento de 

professores e pais acerca dos seus objetivos, alicerçado no binômio corpo e mente. 

Dentro do processo de desenvolvimento infantil, ressalta-se o processo de 

alfabetização do movimento, que requer influencia de fatores ambientais 

relacionando-se de forma direta e/ou indireta com o individuo.   

Sendo assim, esse trabalho justifica-se, diante de três esferas:  

Acadêmica, pela importância de compreender o processo de 

desenvolvimento na infância como parte de um processo maior denominado 

alfabetização, este por sua vez ancorado nas funções cógnitas e motoras e sofrendo 

influências sociais, ambientais, culturais e biológicas, bem como contribuir com 

muitos estudos já realizados do desenvolvimento infantil. 

Pessoal, sendo fruto de indagações particulares sobre o movimentar-se para 

crianças na Educação infantil, tendo em vista que nos primeiros anos de vida o 

movimento é fundamental para o desenvolvimento de futuras habilidades motoras 

que servirão para a realização de tarefas diárias, assim como para o 

desenvolvimento global na infância.  

Profissional, como forma de repensar a prática docente elaborando 

estratégias indispensáveis para acompanhar, monitorar e avaliar o desenvolvimento 

de crianças na Educação infantil como forma de obter esclarecimentos sobre 

intervenções e procedimentos que assumam grande relevância no processo de 

alfabetização do movimento. 
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II   REVISAO DA LITERATURA 

2.1. Síndrome de Sotos 

 

Os estudos relacionados à Síndrome de Sotos (SS) ou gigantismo cerebral 

datam desde a sua descoberta por Juan F. Sotos em 1964 e de forma equivocada 

sempre foram associados à uma lesão no hipotálamo. Inicialmente foi estudada em 

cinco pacientes que apresentavam crescimento ósseo acelerado no período pré 

natal, bem como idade óssea avançada e atraso no desenvolvimento 

(LEVENTOPOULOS et al., 2009;  SOTOS et al., 1964). 

Porém, por meio de um estudo de seis casos de pacientes com 

características clínicas semelhantes as de Sotos, foi estabelecido que a causa da 

Síndrome era proveniente de uma microdeleção ou mutação no gene NSD1 

(KUROTAKI et al., 2002).  

Nesta perspectiva, ao analisar as causas do gigantismo Chentli et al. (2012) 

enfatizou em seu estudo multicêntrico, realizado na Argélia, que fatores genéticos 

poderiam está relacionados diretamente com a Síndrome de Sotos. 

 

                  

 

Fonte: http://genetics4medics.com/sotos-syndrome.html                 

Figura 1: Gene/Locus – gene NSD1/cromossomo 5q35 
 

 

Do mesmo modo, um estudo realizado em uma criança com síndrome de 

Sotos comprovou alterações do gene NSD1, o que somou ao quantitativo de 60% a 

80% dos casos associados a mutações NSD1 na Europa e EUA, ao passo que  

http://genetics4medics.com/sotos-syndrome.html
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apenas 10% dos casos relatados relacionam-se com microdeleções nesse gene. Em 

contraste, as microdeleções NSD1 são apontadas como principal causa da síndrome 

de Sotos no Japão, respondendo por mais de 50% dos casos (BAUJAT; CORMIER-

DAIRE, 2007). 

Semelhante a isto, um estudo epidemiológico apresentou que mais de 90% 

dos casos de Sotos foram comprovados envolvendo o gene NSD1. Em suma, na 

Europa a estimativa é que mais de 80% das pessoas com SS apresentam mutação 

no NSD1; o que contraria os resultados extraídos da população japonesa com 

relação às microdeleções no cromossomo 5q35 como a principal causa de SS, estes 

semelhantes a 53% de coreanos que apresentam irregularidades no gene (PARK et 

al., 2014). 

Dentro desta perspectiva, um estudo realizado com quatro indivíduos 

diagnosticados com Sotos identificou que quando a síndrome esta relacionada a 

uma microdeleção, sintomas cardiovasculares e urogenitais são mais frequentes. 

Neste sentido, uma analise nas mutações identificadas sugere que manifestações 

clinicas e/ou psicológicas raras podem ser identificadas e casos de neoplasia pode 

esta associados (LEVENTOPOULOS et al., 2009). 

Ao revisarem a literatura Fickie et al. (2011) relacionaram 21 estudos 

referentes a super crescimento e Síndrome de Sotos, dos quais 15 confirmou-se por 

uma mutação e 6 por uma microdeleção, apesar de limitado, o estudo apresentou 

quatro casos de neoplasia o que não deve ser considerado como consequência da 

SS. 

Sendo assim, os pacientes acometidos pela SS apresentam microdeleções 

ou mutações envolvendo o gene NSD1, embora estudiosos já tenham identificado 

uma manifestação atípica da síndrome por meio de analises genéticas em um 

individuo, as quais revelaram uma deleção 862 kb adicional no gene Xq22.3, 

possivelmente herdado de sua mãe saudável (SHIMOJIMA; OKANISHI; 

YAMAMOTO, 2011). 

Desde então, a Síndrome de Sotos é conhecida como uma síndrome de má 

formação genética e diagnóstico clinico observável por meio de características 

comuns, dentre elas pode-se destacar o tamanho corporal grande, crescimento 

acelerado, idade óssea avançada, aparência facial característica e atraso de 

desenvolvimento (ASSUMPÇÃO; MAGALHÃES; ASSUMPÇÃO JR, 2009; 

BORZEKOWSKI, 2009). 
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Além disto, estudo que acompanhou 5 crianças suspeitas de possuírem 

alterações no NSD1 apontou  que o acelerado crescimento ósseo pré e pós-natal 

esta diretamente relacionado ao comprometimento o desenvolvimento infantil, sendo 

por sua vez seguido de atrasos nas áreas motoras, social, cognitiva e de linguagem. 

Em geral, tais características são mais evidentes na primeira infância e vão se 

atenuando com passar da idade (GÓMEZ; GARCÍA; BADÍA, 2011). 

Desta forma, o crescimento excessivo é descrito inicialmente na fase pré-

natal devido ao cumprimento afetado, bem como a circunferência do crânio. Além 

disso, as anomalias cardíacas e geniturinárias, como por exemplo, icterícia neonatal, 

hipotonia neonatal e escoliose são comumente encontradas na primeira infância 

podendo evoluir rapidamente quando não tratada de forma precoce, e com relação 

aos atrasos de desenvolvimento geralmente estão relacionados a linguagem 

expressiva a as habilidades motoras global e fina (THOMAS, 2011). 

Outras características apresentadas por esta síndrome estão relacionadas à 

disfunção neurológica não progressiva e anomalias cerebrais, como por exemplo, 

hipotonia, dificuldades de alimentação, convulsões e comprometimento na 

aprendizagem, sendo esta estimada para ser extremamente variável, embora esteja 

presente em quase todos os casos registrados (NICITA et al., 2012;  SOTOS et al., 

1964). 

Com base nisso, ao que se refere desenvolvimento psicológico, estudo 

aponta que em grande parte dos casos documentados pode-se observar 

dificuldades na aprendizagem e retardo mental, que pode variar de leve a grave em 

85% dos indivíduos com Sotos. Em paralelo constata-se desempenho motor muito 

abaixo da média, bem como atraso na aquisição e desenvolvimento da linguagem 

expressiva. Ademais, observa-se, em poucos casos, problemas de comportamento 

como agressividade, reações fóbicas, ansiedade de separação e pânico em novas 

situações, comportamentos estes, associados a falta de integração e socialização, 

sendo consequência de tentativas frustradas de comunicação (GÓMEZ; GARCÍA; 

BADÍA, 2011; SUPPIEJ et al., 2014). 

Em oposição aos relatos documentados com relação às características 

físicas da SS, as pesquisas acerca do estudo do desenvolvimento e dos 

comportamentais de crianças com síndrome de Sotos estão no inicio se sua 

trajetória. De acordo com uma pesquisa a qual 27 crianças foram expostas a 

situação de convívio social e observou-se que a resistência ao contato social e o 
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comportamento ansioso foram identificados como características mais salientes da 

síndrome de Sotos, exigindo acompanhamento de uma equipe multidisciplinar para 

uma intervenção a longo prazo no desenvolvimento infantil (SARIMSKI, 2003). 

Outros estudiosos relacionaram a Síndrome de Sotos com distúrbios 

psiquiátricos relatando em um caso no qual o paciente, dentre outras coisas, 

desenvolveu sintomas psicóticos. Contudo, pouco se têm evidenciado distúrbios 

psiquiátricos em pacientes com SS (FICKIE et al., 2011). 

Do mesmo modo, outras patologias de caráter otorrinolaringológicas foram 

associadas à Sotos através de estudos onde dezessete crianças foram recrutadas 

nos Estados Unidos por meio do Departamento de Registros Médicos, sendo 

confirmados cinco casos apresentando mutações NSD1 acompanhadas de perda 

auditiva condutiva, aspiração, laringomalácia, apnéia obstrutiva do sono e perda 

auditiva neurossensorial (GAUDREAU; ZIZAK; GALLAGHER, 2013).  

Ainda sobre o levantamento de patologias associadas a Síndorme de Sotos, 

relata-se, por meio de um caso, uma criança apresentando insuficiência renal 

crônica devido à doença renal policística autossômica dominante. Exames 

laboratoriais e genéticos comprovaram que a insuficiência renal desenvolveu apenas 

no caso Sotos apresentando-se como fragilidade associada a Síndrome (CEFLE et 

al., 2002).  

De acordo com Carlo e Dormans (2004) em seu estudo de caso com uma 

paciente diagnosticada com Sotos, identificou uma provável associação  entre as 

características peculiares da Síndrome com uma instabilidade da coluna cervical 

anteriormente não descrita em outros estudos. Sendo assim, a consciência dessa 

ocorrência é importante para detecção precoce e correção desta condição. 

Diante disto, a prevalência exata é desconhecida, no entanto centenas de 

casos já foram documentadas desde a sua descoberta. O diagnóstico precoce é de 

suma importância e geralmente é feito após o nascimento por causa do crescimento 

excessivo e perímetro cefálico (BAUJAT; CORMIER-DAIRE, 2007). 

O estudo de Srour, Mazer e Shevell (2006) propôs estimar a prevalência da 

SS em uma população de 216 crianças com atraso no desenvolvimento, no entanto 

apesar de encontrarem uma relação entre Sotos e macrocefalia em 17% das 

crianças e atraso global de desenvolvimento em 1% da população, constatou-se 

uma imprecisão na estimativa de sua prevalência, uma vez sendo identificadas 
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crianças com tais características, mas que não possuíam deleções ou mutações no 

gene NSD1. 

De acordo com esta realidade, Chentli et al. (2012) enfatiza o cuidado que 

se deve ter ao estudar literaturas sobre Sindrome de Sotos, desde a descoberta de 

sua relação com o gene NSD1, a maioria delas confunde-a com outras síndromes 

de características físicas semelhantes. 

Diante disto, pesquisadores envolvidos com a temática, revelam cuidados 

desde o período gestacional, cujo mesmo é considerado normal, embora a criança 

apresente anormalidades no peso, altura e circunferência craniana. Em outras 

palavras, o comprimento é observável mais do que o aumento do peso (CHENTLI et 

al., 2012; NICITA et al., 2012; PINHEIRO et al., 2000). 

Conforme Park et al. (2014), a incidência de SS é estimada em 1 em 15.000 

em todo o mundo. Apesar de sua manifestação congênita e hereditária, em grande 

parte dos casos, a Síndrome de Sotos apresenta baixo índice de reincidência em 

família.  

Conforme estudos, os registros revelam 16 casos em todo mundo, em 

contrapartida, existem registros de que a SS não se apresenta como rara, sendo de 

fácil identificação durante a primeira infância e quando tratada de forma adequada 

nesta fase aumentam-se as possibilidades de ganhos durante o processo de 

desenvolvimento infantil contribuindo para uma melhor qualidade de vida na fase 

adulta (FRYSSIRA et al., 2010; TEI; TSUNEISHI; MATSUO, 2006).  

Com relação aos padrões genéticos, a síndrome apresenta herança 

autossômica dominante, ou seja, um afetado tem 50% de chances de transmitir a 

síndrome a seus herdeiros genéticos, sendo assim,  95% dos casos são decorrentes 

da mutação o que implica que o risco de recorrência da doença para uma futura 

criança do casal é baixo (ROCHE et al., 2006). 
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Fonte:http://genetics4medics.com/sotos-syndrome.html 

Figura 2: Herança autossômica dominante da Síndrome de Soto                       

 

Pesquisas acerca da estrutura genética têm indicado haploinsuficiência do 

gene NSD1 como a principal causa de SS, sendo encontrado em cerca de 60 a 75% 

dos pacientes com diagnóstico clínico. Além disso, levantaram novas discussões 

sobre uma possível associação entre SS e neoplasia (FRYSSIRA et al., 2010). 

Nesta perspectiva, esta avaliação descreve uma evolução genética 

relacionada a Síndrome. Uma vez que alterações no NSD1 estão sendo apontadas 

como fator preponderante para o aumento do risco relacionado ao desenvolvimento 

de neoplasias; as quais as mais frequentes são: o tumor de Wilm, o 

hepatocarcinoma, o osteocondroma e o neuroblastoma (PINHEIRO et al., 2000;  

VISSER; MATSUMOTO, 2003). 

Deste modo, Kessler e Kraft (2008) identificou a escassez de estudos 

referentes às consequências da Sotos e neoplasias na fase adulta. Até então a 

Síndrome é bastante conhecida nas pesquisas por suas características físicas 

peculiares, em especial a prevalência de problemas de desenvolvimento 

principalmente na infância.  

Contudo, o estudo a cerca da Síndrome de Sotos ainda é desafiador no que 

diz respeito ao acompanhamento da saúde geral dos indivíduos que a possuem. 

Enfatiza-se o diagnóstico precoce para que desta forma possa-se intervir dentro de 

uma perspectiva multidisciplinar a fim de contribuir para o crescimento e o 

desenvolvimento de indivíduos com Sotos. 

 

http://genetics4medics.com/sotos-syndrome.html
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2.2. Desenvolvimento Infantil e alfabetização motora 

 

O desenvolvimento humano corresponde a um processo que tem início na 

vida intrauterina e relaciona-se com o crescimento físico, a maturação neurológica e 

a construção de habilidades relacionadas ao comportamento, visando tornar a 

criança competente para responder às suas necessidades diárias (MIRANDA, 2011). 

O panorama das ideias sócio interacionistas defende que o desenvolvimento 

humano se constitui da relação entre fatores de caráter biológico e social, tornando o 

adulto que lida com a criança responsável pela qualidade das interações com o 

ambiente, bem como da promoção do desenvolvimento infantil 

(BRONFENBRENNER; CECI, 1994;  EVANS; LI; WHIPPLE, 2013;  FIESE; JONES, 

2012) 

Nesta perspectiva, dentro do âmbito do modelo bioecológico proposto por 

Uire Bronfenbrenner estabelece-se uma série de pressupostos sobre a natureza de 

tais influências ambientais e a amplitude de sua capacidade em materializa nas 

diferenças individuais das competências humanas (BRONFENBRENNER, 1996). 

 

 

 

Fonte: http://intervirnadiferenca.webnode.pt/ip/o-que 

Figura 3: Modelo bioecológico de Bronfenbrenner 
 

http://intervirnadiferenca.webnode.pt/ip/o-que
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Nesta mesma linha de raciocínio, entende-se que a teoria do 

desenvolvimento bioecológico apresentou um caráter contemporâneo ao estabelecer 

uma nova vertente às pesquisas relacionadas ao desenvolvimento humano, 

quebrando barreiras e ampliando os olhares de outras áreas do conhecimento, 

permitindo assim, uma análise das estruturas sociais que interagem com a natureza 

humana (CECI, 2006). 

Sendo assim, as contribuições do modelo bioecológico para o 

desenvolvimento infantil se dão em três aspectos inter-relacionados, no contexto 

escolar, no qual a criança, em especial da Educação Infantil, é naturalmente 

preparada para desenvolver habilidades que incorporem bem-estar físico, 

desempenho motor, social, emocional, desenvolvimento da linguagem e da fala, 

cognição, o conhecimento geral de si própria e do meio no qual está inserida e 

outros domínios relacionados. O segundo aspecto diz respeito às práticas 

profissionais oferecidas no contexto escolar, estas devem respeitar as fases de 

desenvolvimento de cada indivíduo, e por último, e não menos importante, o 

contexto familiar, o qual junto com a sociedade deve apoiar as intervenções 

destinadas à promoção da saúde da criança (MONTES et al., 2012). 

Com isso, Iyer et al. (2014), em seu estudo que visou identificar o nível de 

proficiência nas habilidades de leitura e escrita de crianças nos Estados Unidos, 

aproximadamente 40% dos escolares na Educação Infantil apresentam defasagem 

de um ou mais anos nas habilidades necessárias para o processo de alfabetização. 

Sendo assim, em paralelo ao modelo bioecológico do desenvolvimento 

humano, o processo de alfabetização encontra-se intimamente ligado aos aspectos 

pessoais e sociais, tornando-se alfabetizado não aquele indivíduo que possui a 

competência da leitura e da escrita, porém quem detiver o conhecimento da relação 

ser/ambiente. Neste ponto, ressalta-se a finalidade da educação, bem como da 

alfabetização (PURANIK; PETSCHER; LONIGAN, 2014). 

Conforme esta realidade, o processo de alfabetização refere-se às 

habilidades, conhecimentos e atitudes que as crianças adquirem sobre a leitura a 

escrita e sobre sua relação com o mundo, sendo seu desenvolvimento relacionado 

ao grau de envolvimento da criança com os seus pares e com o ambiente 

(SIMPSON et al., 2014). 

Baseado nisto, durante a alfabetização as crianças passam por quatro níveis 

distintos de leitura conforme Ferreiro, Teberosky e Lichtenstein(1986), o primeiro 
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nível é o pré- silábico, o qual a criança ainda não consegue relacionar as letras com 

o seu respectivo som, mas consegue diferenciá-las dos números. Na fase silábica, a 

criança encontra-se na faixa dos quatro anos e interpreta a letra a sua maneira, 

atribuindo valor de sílaba a cada uma. No nível Silábico-alfabético, caracteriza-se 

como uma fase de transição em que o aluno mistura a lógica da fase silábica com a 

identificação de algumas sílabas. No último nível de escrita, o alfabético, a criança 

aos 6 anos, possui o conhecimento das letras e silabas, porém, não detém o 

conhecimento das normas ortográficas.  

 

 
 
Fonte: Ferreiro, Teberosky e Lichtenstein (1986) 

Figura 4: Fases da alfabetização segundo Emília Ferreiro 

                                  

 

O desenvolvimento das competências da escrita e da leitura é fator 

contribuinte para o sucesso no processo de desenvolvimento de crianças em nível 

pré escolar, enfatiza-se aqui que a escrita convencional se dá inicialmente com a 

criança aprendendo a escrever as letras do alfabeto, sendo imprescindível para a 

construção das primeiras palavras e consequente domínio da ortografia. Em outras 

palavras, aprender a ler e a escrever constitui uma habilidade importante para o 

início do processo de desenvolvimento da criança no que tange a sua familiarização 

com a ortografia (PURANIK; PETSCHER; LONIGAN, 2014). 

No entanto, escolares de contextos desfavorecidos apresentam uma 

resistência no que refere-se a preparação para o início da vida escolar, favorecendo 

um distanciamento da proposta do ambiente da Educação Infantil, contribuindo para 
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atrasos de desenvolvimento a longo prazo. Essa preparação é de fundamental 

importância para a aquisição das habilidades cognitivas que fundamentam o 

processo de alfabetizar. Além disso, ressalta-se as competências sociais, as 

habilidades de auto-regulação, a capacidade de concentração, respeitar as regras, 

inibir a agressão e manter relações positivas com os professores e colegas (NIX et 

al., 2013; MORGAN, 2013;). 

Para Stich et al. (2012) o entendimento dos principais fatores que afetam o 

desenvolvimento da criança na Educação infantil continua a ser limitado, levando em 

consideração o quão complexo a dimensão a ser analisada, apesar das dificuldades 

encontradas em seus estudos foram mais comuns atrasos de pronúncia, cognição e 

concentração relacionados à idade, portanto os autores sugerem que quanto mais 

cedo o ingresso no contexto escolar e a rápida adaptação e intervenção melhores os 

ganhos no desenvolvimento. 

Nesse sentido, faz-se necessário frisar a relevância deste processo de 

alfabetização, como parte constituinte do desenvolvimento infantil, não como 

apropriação mecânica da leitura e da escrita, nem tampouco da decodificação de 

símbolos, mas como uma fonte de informação do mundo a sua volta, agregando 

valores e significado para os fatores que se relacionam com diretamente com o 

processo (ROBINSON; EINAV; FOX, 2013). 

De acordo com um estudo que avaliou o processo de alfabetização da leitura 

e da escrita dentro do contexto da Educação Infantil pode-se relacionar as 

dificuldades de aprendizagem da leitura com dificuldades em outros domínios da 

criança, entendendo o sistema complexo formado por criança/ambiente. Desta forma 

o processo de ensino e aprendizagem constitui papel importante proporcionando 

oportunidades de trocas de informações com o meio equilibrando as diferenças das 

habilidades que facilitam o aprendizado (FARVER et al., 2013) 

Nesse sentido, de acordo com Hammer, Farkas e Maczuga (2010) as 

interações dos pares (professor-criança e criança-criança) são importantes recursos 

na promoção do desenvolvimento social, cognitivo e motor nos primeiros anos de 

escolaridade, pois a primeira infância é caracterizada por um período de intensa 

transformação para o desenvolvimento e aprendizagem da criança. Isso é o que 

aponta um estudo que teve como objeto de analise a natureza das relações entre 

dois ou mais domínios de interação professor-aluno e domínios de desenvolvimento 
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da criança, enfatizando a habilidade de socialização como ferramenta para o 

processo de alfabetização. 

Em contrapartida Antoniazzi, Snow e Dickson-Swift (2010) comprovaram em 

seus estudos realizados com crianças de seis anos de idade, tendo como foco a 

linguagem, a cognição e o desenvolvimento motor, uma preocupante situação de 

despreparo dos professores de Educação Infantil, comprometendo as competências 

lingüísticas, sócias e motoras da criança. 

Um estudo de base populacional sobre atrasos no processo de 

desenvolvimento em crianças da Educação Infantil comprovou uma forte influência 

dos fatores ambientais relacionados à família e a escola. Constatou-se que a 

prevalência de atrasos de desenvolvimento em crianças relacionados ao processo 

de alfabetização foi maior do que o relatado em outros países europeus e 

americanos. Desta forma, o ambiente familiar e a escola, se não adaptados 

conforma as necessidade e exigências do desenvolvimento infantil podem ser 

consideradas um fator de risco para o processo, faz-se importante que os pais e os 

profissionais da saúde e da educação enfatizem na promoção, prevenção e 

intervenção precoce (HUA et al., 2014). 

Em conformidade a isto, a associação entre desenvolvimento psicomotor e 

fatores de estimulação social em crianças de 3 anos de idade foram investigados em 

San Carlos de Bariloche, identificando que as crianças matriculadas em creches 

municipais tiveram baixo desempenho no desenvolvimento da linguagem,  das 

habilidades sociais e motoras finas, relacionando isso a falta de incentivo à leitura, 

baixo peso ao nascer, baixa escolaridade dos pais e ausência de estimulação 

motora por meio de atividades lúdicas. (GARIBOTTI et al., 2013) 

Vale ressaltar que além dos fatores ambientais e sociais mencionados na 

teoria bioecológica, deve-se considerar fatores biológicos relacionados ao 

desenvolvimento infantil de caráter congênito e/ou hereditário, estes podem 

comprometer o percurso natural do processo, para tanto o estudo de Jaspers et 

al.(2013) mostrou que a identificação precoce de tais agravos, se seguido de uma 

intervenção adequada, pode contribuir para os ganhos nos domínios de linguagem, 

cognição e motores, sendo importante identificar, monitorar e, se necessário, intervir 

o mais cedo possível. 

Outro agravante para o processo de desenvolvimento de crianças menores 

de cinco anos é a prematuridade, que apesar dos índices de sobrevivência de bebes 
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pré-termo terem aumentado nos últimos anos as consequências para este fato 

permaneceram constantes. Dentre as sequelas mais comuns podem-se relacionar 

atrasos cognitivos, comportamentais e problemas motores considerados de leve a 

moderado representando 50% a 70% dos casos relatados, esses agravos tendem a 

persistirem com o avançar da idade escolar (BOS et al., 2013;  JONGBLOED-

PEREBOOM et al., 2012). 

Em paralelo, Malak et al. (2013) afirmam que poucos estudos têm feito 

relação entre o desenvolvimento cognitivo humano e o funcionamento psicomotor, 

sendo assim, esta relação tem sido sistematicamente examinada em muitas 

populações típicas e atípicas com relação ao processo de desenvolvimento. 

Dentro deste contexto, a ausência de estimulo e interação adequada com o 

meio na fase escolar, encontra-se relacionada ao baixo desempenho nas 

habilidades cognitivas, sociais e motoras, atividades da vida diária, baixo 

desempenho escolar e baixa autoestima, sendo assim as habilidades motoras 

fundamentais são considerados os blocos de construção para as habilidades 

motoras complexas e o seu desenvolvimento contribui para uma participação bem 

sucedida e satisfatória em outros esportes e atividades físicas (LIN; WU, 2014). 

Diante disto, as habilidades fundamentais de movimento dividem-se em 

locomotoras, que exigem o deslocamento do corpo através do espaço, e incluem a 

corrida, o salto, o andar, o saltitar, etc. Estabilizadoras, requerem o equilíbrio do 

corpo tendo como base um ponto de gravidade, fazem parte deste grupo o andar 

sobre a trave, o rolamento, o equilíbrio em um só pé, etc. Por último, as habilidades 

de manipulação de objeto que se referem ao controle motor sobre um objeto e 

incluem arremessar, apanhar, rebater, chutar, etc. (GALLAHUE; OSMUN, 2008). 

Desta forma, acredita-se que aos sete anos de idade a criança tem 

expandido seu repertório motor e adquirido um nível adequado de competência 

social, afetiva, cognitiva, além da aquisição da leitura e da escrita, Por esta razão, a 

pré-escola e a primeira infância são elementos fundamentais para o 

desenvolvimento de uma criança refletindo no seu aspecto motor social e cognitivo. 

Neste sentido, as aquisições das habilidades fundamentais de movimento estão 

intimamente ligadas a vários fatores internos e externos (CAPIO et al., 2012; 

GALLAHUE; OSMUN, 2008; HARDY et al., 2010). 
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Fonte: Gallahue, Ozmun (2008) 

Figura 5: Modelo de desenvolvimento motor 

           

Dentro desse contexto, a aquisição e o refinamento de habilidades motoras 

são influenciados por muitos fatores, sendo estes denominados de restrições, dentre 

elas, os fatores ambientais são determinantes para que se possam adquirir novas 

habilidades motoras e refiná-las com o avançar das fases do ciclo desenvolvimental, 

incluindo nessa bagagem motora atividades como correr, saltar, pular, arremessar, 

etc. (BARDID et al., 2013; COOLS et al., 2011; GALLAHUE; OSMUN, 2008;  MASCI 

et al., 2013;). 

Em linhas gerais, é importante entender o desenvolvimento da criança como 

o conjunto de processos que acorrem de forma concomitante e indissociável. Desta 

forma, o desenvolvimento das habilidades fundamentais de movimento surge 

através da interação da criança com o meio ambiente facilitando a exploração de 

diferentes padrões motores e encontra-se paralelo à aquisição de outros domínios 

do desenvolvimento (BARDID et al., 2013;  CAPIO et al., 2012). 

Sendo assim, as habilidades motoras fundamentais são precursoras para a 

participação em brincadeiras e jogos nas aulas de Educação Física, sendo este fato 

considerado um marco para a adoção de um estilo de vida saudável entre crianças 

da Educação Infantil. 
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2.3. Programas de alfabetização motora 

 

Nos últimos anos tem-se intensificado o interesse de profissionais e 

pesquisadores, em especial da área da saúde, com relação ao desenvolvimento 

humano, como forma de investir em estudos que contribuam para estratégias de 

promoção e prevenção de possíveis agravos que comprometam o crescimento e o 

desenvolvimento de crianças na faixa etária da Educação Infantil (MAIA et al., 2011). 

A prestação de serviços para as crianças pequenas depende dos contextos 

sociais, políticos e econômico que caracterizam alguns aspectos dos ambientes 

educativos destinados a elas. Portanto, avaliar os ambientes educativos infantis é 

um desafio. Inquestionavelmente, deve apresentar-se como mecanismo de 

constante reflexão sobre os elementos que compõem este ambiente, e não 

simplesmente como um mecanismo para medir, julgar, comparar ou selecionar os 

contextos para as crianças (GARIBOTTI et al., 2013). 

Na perspectiva do processo de alfabetização motora, a percepção de 

ambiente ultrapassa os limites físicos e se configura em uma visão mais holística do 

processo de interação. Dentro desse ambiente, o professor e aluno, desenvolvem 

uma relação de troca mutua de conhecimento e aprendizagem através o ato de 

diálogo e reflexão. O professor não se encontra em uma posição superior, nem o 

aluno aceita o papel passivo, essa interação bem-sucedida desenvolve a 

consciência de mundo do aluno e o conhecimento do professor com relação a esse 

mundo (ANTONIAZZI; SNOW; DICKSON-SWIFT, 2010). 

No que tangem as habilidades motoras fundamentais, são consideradas 

blocos de construção para a competência do movimento, bem como uma forma de 

exploração do ambiente, contribuindo assim para aquisição de outros domínios do 

desenvolvimento infantil. As escolas, as quais atendem crianças nesta fase, devem 

instigar programas de movimento como estratégia para promover o desenvolvimento 

de habilidades motoras em crianças (LOGAN et al., 2012;  POPE; LIU; GETCHELL, 

2011). 

Nesta perspectiva, intervenções motoras que tem como foco o 

desenvolvimento das habilidades fundamentais de movimento, devem leva em 

consideração duas formas de abordagens nas avaliações, orientadas para o produto 

e orientadas para o processo. As avaliações orientadas para o produto estão mais 

preocupadas em avaliar o desempenho final, já as orientadas para o processo avalia 
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todo o processo de execução de determinando padrão de movimento e seus 

possíveis fatores limitantes (ROBINSON, 2011). 

O desenvolvimento natural de habilidades motoras fundamentais está 

associado a fatores positivos relacionados à saúde. As crianças que não possuem o 

desenvolvimento natural, decorrente de algum fator endógeno e/ou exógeno, 

necessitam de uma estimulação por meio das aulas de Educação Física ou por 

através de programas direcionados para este fim, para que desta forma essas 

habilidades possam ser aprendidas, praticadas e reforçadas (LOGAN et al., 2012). 

Os esforços para melhorar as competências nas habilidades motoras em 

crianças pequenas são garantidos porque tais esforços podem levar ao aumento dos 

níveis de atividade física e desenvolvimento infantil, no entanto, existe uma lacuna 

com relação às investigações nessa área, poucos estudos se detêm a essa 

proposta. Sendo assim, há uma grande necessidade de pesquisa de intervenção 

adicional (MALAK et al., 2013). 

Diante disto, um estudo realizado com crianças na Educação Infantil com 

deficiência auditiva, avaliou um programa de intervenção nas habilidades 

fundamentais de movimento. Inicialmente, a maioria das crianças demonstraram 

atraso no desenvolvimento na sub-escala Locomotora (6/7) e para a sub-escala de 

controle de objeto, 4/7 de crianças com deficiência. Com o término do programa de 

intervenção, 3/7 crianças com deficiência auditiva permaneceram com atraso de 

desenvolvimento na sub-escala Locomotor. Na sub-escala controle Objeto, 2/7 

crianças com. Pode-se concluir que apesar de não apresentar diferenças estatísticas 

o programa de intervenção de seis semanas parece ter contribuído para os ganhos 

no desenvolvimento motor das crianças envolvidas (GURSEL, 2014) 

Sob o mesmo ponto de vista, Goodway e Branta (2003) relatam a influência 

de uma intervenção de habilidades motoras constituído de um programa de 12 

semanas (24 sessões de 45 min), desenvolvido para a Educação Infantil e tendo 

como objeto as habilidades fundamentais de movimento. Sendo assim, ao comparar 

os grupos controle e intervenção, observou-se aumento significativo nos escores no 

pós-intervenção.  

Conforme Hardy et al.(2010), informações epidemiológicas sobre habilidades 

motoras fundamentais entre crianças pré-escolares são limitadas, fato este que 

compromete a implementação de medidas de promoção, prevenção e combate aos 

fatores de riscos associados ao desenvolvimento infantil.  Para tanto, faz-se 
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necessário a implementação de mecanismos de monitoramento que enfatizem sobre 

a identificação de atrasos no desenvolvimento das habilidades fundamentais. 

Estudos têm apontado baixos níveis de habilidades motoras entre crianças 

em idade escolar, consequentemente as crianças com baixa competência de 

movimentos fundamentais são menos propensas a participarem de atividades 

físicas. Além disso, diferenças sócio demográficas têm sido observadas em crianças 

em idade escolar, ainda que de forma inconsistente (HARDY et al., 2010;  JONES et 

al., 2011;  LOGAN et al., 2012;  POPE et al., 2011). 

Perante a epidemia de obesidade e doenças crônicas, percebe-se um 

esforço crescente em disseminar a atividade física como mecanismo de combate a 

este mal na adolescência, tendo como ponto de partida sua prática na escola. 

Baseado nisso, Vlahov, Baghurst e Mwavita (2014) realizaram um estudo 

longitudinal, onde em oposição a habilidades motoras fundamentais 272 escolares 

foram avaliados, onze anos depois 140 jovens foram encontrados e reavaliados. 

Constatou que os níveis de aptidão física apresentaram-se satisfatórios, sendo 

assim os educadores que lidam com educação infantil, devem considerar a 

estimulação e o desenvolvimento de habilidades na primeira infância sobre a 

atividade geral para melhorar o condicionamento físico aplicado a saúde na 

adolescência e consequentemente na vida adulta. 

Conforme exposto, é importante a implantação de programas de 

alfabetização motora como forma de estimular o desenvolvimento motor, cognitivo e 

social de crianças na fase da Educação Infantil, para que desta forma elas possam 

se familiarizar com a prática de exercício físico e contribuições para saúde e 

qualidade de vida.  

Conforme Barnett et al. (2014), crianças que participaram de aulas de 

Educação Física na escola, apresentaram maior proficiência de habilidades motoras 

e melhores medidas antropométricas.  

Estudos buscaram encontrar associações positivas entre a atividade física, 

aptidão e habilidades fundamentais de movimentos, tanto para crianças como para 

adolescentes. Para Morgan et al. (2013), foi possível, por meio de uma revisão 

sistemática, determinar se o desenvolvimento normal de crianças que participavam 

de intervenções escolares tem perdurado com o passar da vida escolar. 

Por fim, os estudos parecem apontar para uma provável relação entre 

atividade física, aptidão e habilidades fundamentais de movimentos em crianças que 



34 

 

participam de intervenções motoras. No entanto, é importante atentar para mais 

estudos relacionados à temática devido a poucas pesquisas sobre o assunto. 

O processo de alfabetização motora, bem como seu plano de intervenção, 

deve ser pensado para proporcionar o desenvolvimento de crianças, sejam elas 

especiais ou não.  

Diante desse contexto, Kordi et al. (2012) explorou um programa de doze 

semanas para crianças com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade e 

reconheceu que após a intervenção as crianças apresentaram ganhos positivos na 

aprendizagem. 

A intervenção com base no domínio de habilidades fundamentais de 

movimento é base para o desenvolvimento físico, cognitivo e social da criança e esta 

associada a adoção de um estilo de vida ativo. Estudos revelam fortes evidências 

para uma associação positiva entre as habilidades fundamentais e a prática de 

atividade física em crianças e adolescentes, bem como uma associação inversa 

entre tais habilidades e o peso (CLIFF; OKELY; MAGAREY, 2011;  HARDY et al., 

2012;  JONES et al., 2011;  LUBANS et al., 2010). 

Pesquisas recentes têm enfatizado as contribuições de programas que 

visam alfabetizar o movimento para crianças com Transtorno do Espectro do 

Autismo, auxiliando no acompanhamento do desenvolvimento global da criança 

oportunizando melhorias cognitivas, sociais, comportamentais e principalmente 

motoras, uma vez que é através das atividades lúdicas que a criança explora, 

transforma, inventa, participa e troca informações com o contexto (LLOYD; 

MACDONALD; LORD, 2013;  ZWAIGENBAUM; BRYSON; GARON, 2013). 

Conforme Case-Smith; Frolek Clark e Schlabach (2013) em um 

levantamento realizado para investigar as intervenções utilizadas em terapia 

ocupacional para promover o desenvolvimento motor de crianças de 0 a 5 anos, 

concluíram que as mesmas devem usar protocolos específicos para crianças com o 

intuito de promover o movimento por meio de intervenções lúdicas, resultou assim 

em efeitos positivos. Deve-se atentar para os objetivos pretendidos a fim de 

incorporar princípios comportamentais e de aprendizagem. 

Em resumo, as intervenções em crianças na escola devem possuir objetivos 

claros para que assim os resultados sejam alcançados. No caso do desenvolvimento 

de habilidades motoras fundamentais, é importante frisar que este domínio é apenas 

uma faceta de um processo maior denominado desenvolvimento infantil e que 
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através da alfabetização do movimento pode-se contribuir para melhorias das 

condições de saúde e qualidade de vida de uma criança. 
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III METODOLOGIA  

 

3.1. Modelo de estudo: pessoa – contexto – processo – tempo  

 

Esta é uma pesquisa descritiva de caráter quanti-qualitativo, representada 

por um estudo de caso, que tem como objetivo avaliar a contribuição de um 

Programa de Alfabetização Motora para o desenvolvimento de crianças com 

Síndrome de Sotos.  

De acordo com esta realidade, a proposta do modelo bioecológico de 

desenvolvimento humano, atribui um novo olhar às propriedades em 

desenvolvimento enfatizando as características biopsicológicas da pessoa. Outro 

aspecto analisado pelo modelo em questão são os processos proximais, entendidos 

como particularidades no processo de interação entre organismo e ambiente, que 

acontecem ao longo do tempo e correspondem aos mecanismos de estimulação do 

desenvolvimento humano (BRONFENBRENNER, 1996). 

A partir desta ótica, o desenvolvimento infantil ocorre conforme a criança se 

envolve ativamente com o ambiente físico e social, assim como ela o compreende e 

o interpreta. A possibilidade de relações entre os ambientes, associado à 

capacidade de compreender a linguagem falada e escrita, faz com que a criança 

seja capaz de compreender a ocorrência e a natureza dos eventos em ambientes 

ainda desconhecidos ou que jamais conhecerá (SIMPSON et al., 2014). 

Nesta perspectiva, além da forte relação entre os fatores biológicos do 

individuo e o contexto no qual ele se insere, é importante considerar tal processo de 

desenvolvimento como continuas estabilizações e mudanças, bem como as ações 

dos fatores temporais determinantes para o processo em questão 

(BRONFENBRENNER, 1996). 

Sendo assim, no modelo bioecológico são apresentados quatro aspectos 

inter-relacionados de constante influência para o desenvolvimento humano: pessoa, 

processo, contexto e tempo que nesta pesquisa serão representados da seguinte 

forma:  
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3.2. Universo do estudo 

 

3.2.1. Pessoa 

 

A abordagem bioecológica ressalta a importância de se considerar as 

características do indivíduo, podendo estas influenciar na maneira pela qual outros 

lidam com a pessoa em desenvolvimento contribuindo ou não para o processo. 

Considera-se então, tal fator de forte impacto na maneira pela qual os contextos são 

vivenciados, tanto quanto os tipos de contextos nos quais o sujeito está inserido. 

Nesta perspectiva, podem-se destacar três tipos de características da pessoa que 

influenciam o desenvolvimento humano. O primeiro, diz respeito às disposições que 

podem colocar os processos proximais em movimento. O segundo relaciona-se com 

os recursos bioecológicos de habilidade, experiência e conhecimento para que os 

processos proximais sejam efetivos em determinada fase de desenvolvimento e, por 

último, há características de demanda, que convidam ou desencorajam reações do 

contexto social (BRONFENBRENNER, 1996). 

Diante disto, as pessoas as quais compõem o universo desse estudo são 

dois irmãos gêmeos com idade cronológica de 5 anos e 7 meses com o diagnóstico 

clínico de Síndrome de Sotos, que participaram de um programa de alfabetização 

motora no período de 12 semanas no Laboratório de Alfabetização Motora da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), identificados neste estudo 

como homozigoto 1 e homozigoto 2. 

Ao nascer o Homozigoto 1 pesava 2,850g e media 48 cm e o homozigoto 2; 

3,400g e 51 cm. Conforme laudo médico, as crianças apresentam macrocefalia com 

fronte ampla e dolicocefalia, cílios longos, algumas poucos manchas hipocrômicas, 

hipotonia global leve, dificuldades intelectual e escolar, bem como baixo 

desempenho motor fino e grosso.  

Participaram também do estudo, oito pessoas que convivem e compõem os 

grupos sociais os quais as crianças pertencem, são elas: a mãe; uma (01) 

professora de atendimento especial que dá suporte junto ao processo de inclusão na 

escola; três (03) professoras pedagogas que acompanham os irmãos na Unidade de 

Educação Infantil na qual eles estudam; uma (01) terapeuta ocupacional, que realiza 

um trabalho de estimulação por meio da abordagem da integração sensorial a cada 

quinze dias durante vinte minutos de forma individual, tendo iniciado os 
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atendimentos em novembro de 2013; uma (01) enfermeira que mensalmente realiza 

avaliações de crescimento na Unidade Básica de Saúde do bairro que eles residem, 

e uma (01) aluna do curso de Educação Física da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte que realizam um trabalho voluntário de estimulação motora na 

Academia da Criança. 

 

3.2.2. Contexto 

 

Considerando a importância de estabelecer uma conexão clara e consistente 

entre os aspectos da pessoa em desenvolvimento, refere-se aqui ao contexto, o 

meio ambiente global em que o indivíduo está inserido e onde acontecem os 

processos desenvolvimentistas.  

Nesta perspectiva, a abordagem ecológica de Bronfenbrenner ressalta o 

processo de desenvolvimento de forma contextualizada e em ambientes naturais, tal 

como é experimentado pelo individuo no contexto em que habita 

(BRONFENBRENNER; CECI, 1994;  EVANS; LI; WHIPPLE, 2013;  FIESE; JONES, 

2012). 

O ambiente ecológico de desenvolvimento humano não se limita apenas a 

um ambiente único e imediato, mas é constituído de estruturas interligadas que 

interagem entre si e afetam o desenvolvimento da pessoa, são elas: o 

microssistema caracteriza-se pelas interações face a face dentro de um ambiente 

com características físicas e materiais específicos, o mesossistema entendido a 

partir das inter-relações entre dois ou mais microssistemas nos quais um individuo, 

participa ativamente, o exossistema que embora o individuo, não participe de forma 

ativa podem ocorrer eventos que o afetem, e por fim  o macrossitema, que envolve 

todos os outros ambientes, gerando uma rede de interconexões que se diferenciam 

de uma cultura para outra (BRONFENBRENNER, 1996).  

Sendo assim, o contexto será representando pelos ambientes os quais as 

crianças transitam, sendo representados pelos microssistemas: da família, da 

escola, da clínica de terapia ocupacional, da Unidade Básica de Saúde (UBS) e o 

próprio Laboratório de Alfabetização Motora (LAM) – Academia da Criança.  
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Fonte: https://www.google.com/earth 

Figura 6: Microssistemas analisados no estudo 

 

3.2.3. Processo 

 

Os processos são constituídos pelos papéis e atividades diárias da pessoa 

em desenvolvimento. Para tanto, o desenvolvimento global de um individuo requer a 

participação ativa e progressivamente mais complexa, recíproca com pessoas, 

objetos e símbolos no ambiente imediato. A interação tem que ocorrer em uma base 

bastante regular em períodos estendidos de tempo (BRONFENBRENNER, 1996). 

Sendo assim, foi elaborado um programa de intervenção motora composto 

de 12 semanas contendo 36 sessões, três vezes por semana, com duração de 45 

minutos, realizado na Academia da Criança situada nas dependências da Faculdade 

de Educação Física - UERN. O espaço foi criado com o intuito de oportunizar o 

movimento a crianças pertencentes à Educação Infantil, bem como a interação desta 

com o meio. Ver (Figura 7). 
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Fonte: O autor 

Figura 7: Laboratório de Alfabetização Motora (LAM) 

 

O programa foi constituído de atividades lúdicas baseadas na abordagem de 

intervenção direta sobre habilidades motoras, a qual centraliza no docente, a 

responsabilidade das estratégias de intervenção. 

A intervenção seguiu o modelo da aula do Success Fulkinesthetic Instruction 

for Preschoolers (SKIP) proposto por Goodway et al, (2003) acontecendo da 

seguinte forma: 

  

MODELO SKIP – ESTRUTURA DA AULA 

01 As crianças entram e fazem um aquecimento de 10 minutos com música ou 
um simples jogo para promover uma atividade imediata e acelerar a 
freqüência cardíaca. 

02 As crianças são divididas em três grupos e colocadas em 1 de 3 estações 
de habilidades. Ex.: chute, recepção, arremesso. 

03 As tarefas em todas as estações são explicadas e demonstradas pelo 
professor. 

04 As crianças vão para primeira estação e engajam-se em 10 minutos de 
atividade/desenvolvimento da habilidade nessa estação. O professor 
promove a troca de estações, fornecendo feedback e refinando as tarefas 
para atender as necessidades das crianças. 

05 As crianças completam três turnos de 10 minutos passando por cada 
estação 

06 No final da aula, o professor reúne as crianças para uma avaliação conjunta 
e feedback final. 

Quadro 1: Estrutura da aula do SKIP. Fonte: Gallahue, Ozmun e Goodway (2008). 
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O IPO será aplicado antes da intervenção e sistematicamente a cada 12 

semanas conforme figura abaixo: 

 

 

Fonte: O autor. 
Figura 08: Fluxograma de coleta de dados 

 

3.2.4. Tempo 

 

O tempo é entendido como os desenvolvimentos no sentido histórico ou em 

outras palavras como ocorrem as mudanças nos eventos no decorrer dos tempos.  

Dentro desse contexto, eventos históricos podem alterar o curso de 

desenvolvimento humano, em qualquer direção. A passagem de tempo em termos 

históricos tem efeitos profundos em todas as sociedades e pode ser representado 

por pequenos episódios da vida familiar, como por exemplo, a entrada da criança na 

escola, o nascimento de um irmão ou a mudança de trabalho dos pais, podem ter 

significativa influência no desenvolvimento das pessoas da família num dado 

momento de suas vidas (BRONFENBRENNER, 1996) 

 

3.3. Instrumentos 

 

3.3.1. Inventário Portage Operacionalizado (IPO) 

 

Para a avaliação e acompanhamento das crianças foi utilizado o Inventário 

Portage Operacionalizado (IPO), originário do Guia Portage de Educação Pré-
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Escolar (“PortageGuidetoEarlyEducation”) proposto por Bluma, Shearer, Frohman e 

Hilliard (1976), validado no Brasil por Williams; Aiello (2001). 

Conforme as autoras, o Guia de Comportamento Portage é composto de 580 

itens de avaliação distribuídos nas faixas etárias de 0 a 6 anos, divididos em seis 

dimensões a serem avaliadas: (Anexo 1) 

a) Reflexos (para crianças menores de 12 meses) 

b) Socialização: a área da socialização se refere a habilidades relevantes na 

interação com as pessoas; caracterizando-se como o processo pelo qual um 

indivíduo se torna membro funcional de uma comunidade, assimilando a cultura que 

lhe é própria.  

c) Linguagem: refere-se ao comportamento verbal expressivo para aquisição e 

utilização de sistemas complexos de comunicação. 

d) Autocuidados: a ação de exercer a responsabilidade em si mesmo na busca 

de uma boa qualidade de vida e saúde de maneira independente em tarefas do dia-

a-dia como, por exemplo: alimentar-se, vestir-se, banhar-se, etc.  

e) Cognição: a cognição envolve fatores diversos como o pensamento, a 

percepção, a memória, o raciocínio, etc., que fazem parte do desenvolvimento 

intelectual.  

f) Desenvolvimento motor: refere-se a capacidade que a criança desenvolve 

para controlar seus músculos e mover-se com desenvoltura por meio de movimentos 

coordenados, como conseqüência da aquisição de novos padrões de movimento 

cada vez mais complexos.  

As crianças foram avaliadas conforme os itens da faixa etária 

correspondente à sua idade cronológica e quando o desempenho for insuficiente 

aplica-se a faixa etária anterior. Para a aplicação do IPO será adotado os seguintes 

procedimentos:  

 

a) Na primeira aplicação do instrumento é preciso estabelecer um período de 

ancoragem de duas semanas para familiarização com a criança e com o 

instrumento; 

b) Esclarecimento junto ao responsável pelas crianças (mãe) sobre o 

instrumento; 

c) Sala reservada para aplicação do IPO; 
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d) Organização prévia de todos os materiais e recursos a serem utilizados 

durante o teste; 

e) Como forma de obter melhores resultados o instrumento foi aplicado 

conforme o envolvimento da criança; 

f) A fidedignidade das observações foi realizada por um observador adicional, 

onde o mesmo avaliou 20% dos itens destinados a cada criança, sendo estes 

divergentes de pelo menos duas áreas do Inventário e que a criança apresente 

maior dificuldade apresentando os mesmos números de acertos e erros. 

 

3.3.2. Entrevista semiestruturada 

 

A entrevista subsidiou a referida pesquisa no que diz respeito a investigação 

da percepção dos diferentes grupos sociais(familiares, professores e equipe de 

saúde multidisciplinar) sobre o desenvolvimento infantil dos avaliados. 

Assim, as perguntas versavam sobre as cinco (05) dimensões durante o 

processo de intervenção pelo Inventário Portage. (Anexo 2) 

As entrevistas foram realizadas em um local previamente estabelecido pelo 

sujeito entrevistado e gravadas respeitando a privacidade e o anonimato dos 

mesmos. Para tanto foi utilizado um gravador digital ICD-PX312 da marca Sony para 

registro e posterior transcrição dos discursos dos participantes. 

. 

 

Sendo assim, o percurso metodológico do referido estudo encontra-se 

representado no fluxograma a seguir: 
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Fonte: O autor 
Figura 09 – Fluxograma metodológico  e análise de dados. 

 

 

3.4. Análise dos dados 

 

Para a apresentação dos dados gerados pelo IPO, foram considerados os 

escores dos diferentes domínios em valores percentuais, onde serão representados 

em forma de gráficos.  

Como forma de avaliar o nível de concordância entre os irmãos 

homozigóticos após o período de intervenção, foi utilizado o teste de Bland-Altman, 

expressando os valores concordantes dentro de um limite estabelecido por um 

intervalo de confiança de 5%, sendo demonstrada a magnitude de desenvolvimento 

MODELO DE ESTUDO: PESSOA – CONTEXTO  
Esta é uma pesquisa descritiva do tipo estudo de caso de 

caráter quanti-qualitativa. 
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de cada homozigoto nas diferentes dimensões avaliadas, bem como o tempo de 

resposta de ambos durante o período de intervenção.  

Os resultados foram analisados por meio do programa SigmaPlot Versão 

12.0. Além disso, a análise do nível de desenvolvimento de forma individual entre 

avaliações, foi realizada pelo delta de mudança no programa Excel versão 2010. 

 A análise dos dados textuais foi realizada através do software Alceste 

(Análise Lexical por Contexto de um Conjunto de Segmentos de Texto), onde os 

corpus com as respostas dos participantes, ou Unidades de Contexto Iniciais (UCI), 

foram divididas em Unidades de Contexto Elementar (UCE) como forma de 

quantificar o texto gerado para extrair as estruturas mais significativas, tendo acesso 

a essência da representação social do objeto que está sendo avaliado, permitindo 

descrever, classificar, assimilar, sintetizar e identificar relações existentes dentro do 

contexto em questão. 

 O projeto foi aprovado pelo comitê de ética da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte, parecer n0 524.473 – CEP/UERN, 2013. 
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IV RESULTADOS 

 

Os resultados aqui demonstrados estão organizados da seguinte forma: no 

primeiro momento, serão apresentados os dados gerados pelas avaliações das 

dimensões do Inventário Portage Operacionalizado, os quais foram tratados de 

forma quantitativa e em um segundo momento a análise qualitativa das entrevistas 

realizadas junto aos cuidadores dos diferentes contextos os quais os homozigotos 

convivem, sendo que em cada um deles estão contempladas as análises e 

discussões das questões que nortearam o estudo e que diretamente contribuíram 

para responder os objetivos do mesmo. 

Para tanto, inicialmente foi analisado o grau de concordância entre os 

gêmeos do estudo, considerando a sua condição homozigótica, por meio do teste de 

Bland e Altman (1999), partindo de uma visualização gráfica da aproximação entre 

as médias obtidas nas avaliações durante os noves meses de intervenção lúdica.  

Sendo assim, o gráfico 1 demonstra a concordância entre as médias do 

homozigoto 1 e do homozigoto 2 durante o período de estimulação, expressando a 

resposta ao processo de estimulação dentro de um intervalo de confiança de 5% 

determinando assim, os limites de aproximação entre os gêmeos e as diferenças 

entre as médias. 

 

 

GRÁFICO 1: Nível de concordância entre o homozigoto 1 e o homozigoto 2. 
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Ao observar o gráfico exposto, nota-se o quanto as médias se aproximam do 

valor de zero dentro do intervalo estabelecido.  Ao comparar os resultados das 

crianças em questão, observou-se um aumento dos escores durante o período de 

estimulação motora, consequentemente, um aumento no número de acertos dos 

itens avaliados nas dimensões linguagem, cognição, socialização e motora, fato 

esse que os aproximou à condição de gêmeos monozigóticos conforme demonstra 

gráfico 2. 

Além disso, verifica-se que os resultados das avaliações, bem como o tempo 

entre cada uma delas demonstram um efeito imediato da primeira para segunda 

avaliação determinado por doze semanas, tempo esse que já evidencia ganhos para 

desenvolvimento infantil por meio de um programa de estimulação motora. Por outro 

lado, o tempo correspondente à segunda semana para terceira e da terceira para a 

quarta, é considerado o tempo de manutenção das aquisições.   

 

 

GRÁFICO 2: Tempo ideal de resposta ao estímulo durante a intervenção 

 

De maneira geral, as dimensões mais comprometidas pela SS (linguagem, 

cognição e motora), foram as que apresentaram melhores desempenhos. Sendo 

assim, os resultados de outras pesquisas são equivalentes aos nossos, uma vez que 

por meio de uma intervenção lúdica de doze semanas foi possível observar ganhos 
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significativos nas áreas avaliadas, principalmente relacionadas à aprendizagem e 

destreza motora de crianças especiais (BEKMAN; KOCAK, 2011;  DOYLE; 

DEROSA; ROANE, 2013). 

Com base nisto, estudos salientam a importância da identificação e 

intervenção precoce, podendo com isso garantir um controle do desenvolvimento 

infantil através de estudos do crescimento, da nutrição, da maturação social e do 

desenvolvimento linguístico e psicomotor (LAMONICA et al., 2014;  LEONARD, 

2014;  LEVIN et al., 2014). 

Apesar dos gêmeos homozigotos apresentarem um aumento nos itens 

avaliados no período de intervenção de forma individual, representando ganhos 

equivalentes quando analisados os efeitos do programa de alfabetização motora 

para ambos, ainda assim, encontram-se abaixo de sua idade maturacional para a 

referida dimensão conforme estabelecido pelo Inventário Portage Operacionalizado.  

A análise do delta de mudança na tabela 1 expressa o desenvolvimento 

individual dos gêmeos em valores percentuais, indicando os ganhos em cada 

dimensão e reforçando a analise do Bland Altman, uma vez que com o passar do 

período de intervenção os valores percentuais diminuem, fato este, consequência do 

processo de adaptação. 

 Observa-se então que os homozigotos do estudo obtiveram maiores ganhos 

quando comparados entre a primeira e segunda avaliação, entre a primeira e 

terceira avaliação e entre a primeira e quarta avaliação. Ao analisarmos o 

desempenho das crianças nas demais avaliações, observa-se um processo natural 

de adaptação ao estimulo.   

Sendo assim, observou-se que o homozigoto 1, apresentou melhor 

desempenho nas dimensões linguagem e socialização, enquanto que o homozigoto 

2, apresentou melhores resultados nas dimensões autocuidados e motora.  
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TABELA 1- Delta de mudança entre avaliações do Homozigoto 1 do Homozigoto 2 

DIMENSÕES DELTA 
MUDANÇA 
ENTRE AS 

AVALIAÇÕES 

GÊMEO A 
(%) 

GÊMEO B 
(%) 

MÉDIA 
(%) 

Cognição 

 
Da 1ª para 2ª 

 

50 40 45 

Linguagem 400 100 250 

Autocuidados 0 29 14 

Motor 15 44 29 

Socialização 103 12 57 

Cognição 
 
 

Da 1ª para 3ª 
 

100 60 80 

Linguagem 400 100 250 

Autocuidados 0 42 21 

Motor 23 66 45 

Socialização 142 12 77 

Cognição 
 
 

Da 1ª para 4ª 
 

100 80 90 

Linguagem 500 100 300 

Autocuidados 0 42 21 

Motor 23 66 45 

Socialização 142 33 88 

Cognição 
 
 

Da 2ª para 3ª 
 

33 14 24 

Linguagem 0 0 0 

Autocuidados 0 11 5 

Motor 7 16 11 

Socialização 19 0 10 

Cognição 
 
 

Da 2ª para 4ª 
 

33 29 31 

Linguagem 25 0 13 

Autocuidados 0 11 5 

Motor 7 16 11 

Socialização 19 19 19 

Cognição 
 
 

Da 3ª para 4ª 
 

0 13 6 

Linguagem 25 0 13 

Autocuidados 0 0 0 

Motor 0 0 0 

Socialização 0 19 10 
 

 

 

Quando nos referimos à dimensão cognição, ambas as crianças 

apresentaram ganhos semelhantes. Com isso, nossos resultados corroboram com 

estudos, onde crianças com síndromes congênitas foram submetidas a um 

programa de intervenção motora, sendo observadas alterações positivas nas 

dimensões mencionadas, por conseguinte uma ampliação da capacidade de 
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aprender de crianças com necessidades especiais (GEJAO et al., 2009;  LARSEN; 

HELDER; BEHEN, 2012). 

Sendo assim, os resultados aqui encontrados assemelham-se aos estudos 

de Gejao et al. (2009),os quais apontam que a cognição representa a segunda área 

mais comprometida em crianças com hipotireoidismo congênito (HC) participantes 

de um programa de intervenção, sendo associada diretamente ao desenvolvimento 

da linguagem  

 Diante disto, estudos atuais revelam que o desempenho cognitivo de 

crianças com Sotos é mais lento e variável do que de crianças que não apresentam 

a síndrome e isto pode ser interpretado como o modo com que estas crianças 

realizam a reação adaptativa que envolve a forma como este individuo se ajusta às 

demandas para a ação intencional frente a diferentes situações (LIAO et al., 2014;  

SUPPIEJ; CAINELLI, 2014). 

Nesta perspectiva, pode-se observar no gráfico 3, ganhos em ambas as 

crianças, o qual expressa a magnitude de resposta através das médias obtidas nas 

avaliações entre as criançada. 

  

 

Gráfico 3: Magnitude de mudança entre o Gêmeo A e o Gêmeo B 
 

De acordo com analisado, verificaram-se melhoras na linguagem receptiva, 

visto que tanto o homozigoto 1 como o homozigoto 2 passaram a apresentar níveis 
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de compreensão da linguagem oral não identificados no inicio da intervenção devido 

à ausência de respostas, bem como passaram a entender comandos fornecendo 

respostas por meio de gestos e algumas emissões sonoras.  

Tal fato também foi observado nos  estudos de Leonard ( 2014) e   Levin et 

al.(2014), ao analisarem as intenções de comunicação de crianças autistas após um 

período de intervenção. Os gestos, as expressões faciais, o olhar, as vocalizações, 

constituíram formas de comunicação pelas quais os adultos compreendiam mais 

facilmente suas intenções e podiam conversar com elas. 

Diante disto, considerando que o processo de comunicação é uma 

habilidade precursora para o desenvolvimento da linguagem, nota-se que o 

homozigoto 1 demonstrou melhores resultados nesta dimensão refletindo 

diretamente na sua interação com o outro e com o ambiente reafirmando a 

importância de estímulos proporcionado por outros microssistemas em especial ao 

contexto familiar. 

                                    

GRÁFICO 4: Magnitude de mudança do Gêmeo A 
 

 

Assim sendo, nossos resultados equiparam-se aos achados de Kim (2014) 

ao constatar que a interação mãe–criança determinaram os avanços da linguagem 

em crianças com atrasos de desenvolvimento, o estudo revela que a oportunidade 

 



52 

 

dessas experiências entre a mãe e a criança nos primeiros anos de vida estabelece 

muito do que pode ser aprendido posteriormente pela criança. 

Corroborando com os resultados de Kantzer et al., (2013), os quais crianças 

em idade pré escolar com distúrbios psicológicos, acompanhadas em um programa 

de estimulação motora, apresentaram melhoras, tanto no aspecto da linguagem, 

quanto em relação a aspecto motor tendo a família e o seu contexto como principal 

incentivador  

Por outro lado, outros achados buscaram encontrar uma relação entre os 

componentes verbais de linguagem e a socialização de crianças com distúrbios 

específicos de linguagem indicando que quando estimuladas em contextos não 

específicos, estas não apresentaram alterações na linguagem, consequentemente 

se expressando de maneira menos afetiva (CARLINO; DA COSTA; ABRAMIDES, 

2013;  LARSEN et al., 2012). 

De acordo com esta realidade, pesquisas sobre o desenvolvimento das 

capacidades comunicativas e linguísticas de crianças com atrasos na linguagem tem 

demonstrado a importância desta para um futuro desempenho social com sucesso, 

apontando que crianças com habilidades comunicativas limitadas, apresentam 

comprometimento no processo de interação social, acarretando déficits em 

habilidades sociais como uma barreira comunicativa (KIM, 2014). 

Diante disto, embora os resultados positivos na dimensão linguagem dos 

infantes homozigóticos, ambos não apresentaram idade maturacional da oralidade 

correspondente a sua faixa etária após as intervenções. Ressalta-se, portanto o 

comprometimento proporcionado pela síndrome, bem como a suspeita do quadro de 

Transtorno do Espectro Autista como fatores biológicos relacionados ao processo. 

Mesmo assim, os resultados obtidos nesta dimensão concordam com 

achados de Kumar; Karmakar; Mohanan (2014) e  Lieven (2014), os quais salientam 

que a ordem cronológica evolutiva do desenvolvimento infantil, bem como a 

maturação neurológica, conjuntamente com o desenvolvimento natural da criança, 

promove o aprimoramento das habilidades conversacionais, o que no caso de 

nossas crianças esse fato depende diretamente dos fatores biológicos envolvidos. 

Sendo assim, sabem-se que desenvolvimento adequado da linguagem está 

diretamente associado a uma série de outros aspectos do desenvolvimento, como, 

condições orgânicas (em especial a integridade do sistema nervoso central), 
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condições sensoriais e perceptuais (principalmente a audição), condições sociais, 

afetivas e cognitivas (CARR; XU; YOSHINAGA-ITANO, 2014). 

Com relação ao déficit na dimensão autocuidado apresentado pelo 

homozigoto 1 no pós teste, os resultados equivalem a estudos nos quais esses 

déficits são consequências da falta de estimulação no ambiente domiciliar 

proporcionadas pelas ações familiares nos cuidados para e pela criança ou da super 

proteção da mãe. Por essa mesma razão estudos aponta defasagem nas áreas de 

linguagem, cognição e autocuidados com necessidades educativas especiais 

(LAMONICA; PICOLINI, 2009). 

O fato é que na opinião da mãe, o homozigoto 1 era a criança mais 

comprometida no inicio da intervenção, motivo pelo qual sentia-se a necessidade de 

protegê-lo dos ambientes e atividades desconhecidas. No entanto, com o passar da 

processo de estimulação observou-se que a criança possuía suas próprias 

habilidades que se desenvolveram no tempo certo.  

Reforçando os resultados do nosso estudo, podem-se apontar pesquisas as 

quais revelam que mães de crianças especiais são mais favoráveis a interferir com a 

autonomia de seus filhos do que as mães de crianças ditas normais (COLETTI et al., 

2012;  POTHARST et al., 2012). 

Isto é reafirmado em outros estudos quando expressam que uma das 

principais medidas para garantir um bom desenvolvimento integral de crianças que 

necessitam de atenção especial é educar os pais para a estimulação da 

independência funcional de seu filho tendo com isso resultados positivos no 

processo de desenvolvimento (FINNI et al., 2011;  NIKOLIC; ILIC-STOSOVIC; ILIC, 

2010;  REDDY; GRAVES; AUGUSTYN, 2011). 

É válido lembrar que a estimulação no ambiente domiciliar, bem como o 

apoio da família são fatores importantes para o desenvolvimento das crianças, uma 

vez que estas encontram-se inseridas em diferentes microssistemas e sofrem 

influencias dos mesmos.  

No entanto, apesar da grande publicação acerca do desenvolvimento infantil, 

poucos foram os estudos publicados sobre a utilização da abordagem centrada na 

família na estimulação infantil, diante dos norteamentos teóricos presentes na 

literatura da área, que retratam a importância dessa abordagem como um caminho 

para o sucesso das intervenções (MONTEIRO-LUPERI; BEFI-LOPES, 2014; 
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BRONFENBRENNER; CECI, 1994;  EVANS; LI; WHIPPLE, 2013;  FIESE; JONES, 

2012) 

É importante se ter o controle dessa variável, já que a independência para 

realização de tarefas do cotidiano é um aspecto relevante para todos os domínios da 

vida, tanto na fase da Educação Infantil, como na fase adulta, contribuindo para 

desenvolvimento biopsicossocial devendo então sempre ser abordada em 

programas de intervenção tendo como público, crianças especiais ou não (CASTRO; 

PINTO, 2013). 

Apesar das dificuldades de socialização no inicio do processo de 

intervenção, o homozigoto 2, por meio das atividades lúdicas, se beneficiou de 

maiores escores na dimensão motora refletindo diretamente em sua autonomia 

funcional. Pode-se observar que a situação lúdica proposta em grupo se mostrou 

favorável para que as crianças com Síndrome de Sotos estabelecessem e 

sustentassem interações com seus parceiros. 

No que se refere aos ganhos na dimensão motora, constatou-se um 

aumento nos escores de ambas as crianças no pós-teste, porém o homozigoto 2 

apresentou maior magnitude de resposta nesta dimensão, conforme expressa o 

(Gráfico 5). 

 

 
GRÁFICO 5: Magnitude de mudança do Gêmeo B 
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Deve-se destacar que sua característica curiosa favoreceu a exploração de 

ambientes e por meio destes a interação com seu próprio corpo através do 

movimento. Com isto, estudiosos apontam que é possível inferir que esse 

desempenho positivo seja decorrente das sessões de estimulação, uma vez que 

oportuniza atividades com desafios motores, cognitivos e sociais que os motivam a 

enfrentar aqueles que eles têm maior dificuldade, contribuindo para que, dessa 

forma, se desenvolvam física e mentalmente e avancem gradualmente (LEVIN et al., 

2014). 

Tais resultados reafirmam a ideia de outros estudos, os quais relatam que 

uma intervenção por meio de programas de estimulação motora, tendo como 

instrumento a atividade lúdica é uma forma de oportunizar o movimento contribuindo 

para ganhos no processo de desenvolvimento integral infantil (HNATIUK et al., 2013; 

ZASK et al., 2012). 

Para tanto, um programa de alfabetização motora deve ser apoiado nas 

teorias existentes sobre desenvolvimento infantil, em particular ao que refere ao 

aspecto motor, sendo adaptada às características específica de cada criança e 

implementada por uma abordagem de ensino adequado tendo como foco a 

alfabetização do movimento com vistas ao processo global do desenvolvimento.  

Sendo assim, estudo nesta temática chama atenção para a importancia do 

lúdico associado a um ambiente enriquecido além de um clima motivacional para 

produzir melhoras durante o processo, além de corroborar com nossos achados uma 

vez que revelou que o grupo de intervenção beneficiou-se significativamente da 

estimulação e alcançou melhores resultados que o grupo controle no pós-teste. 

Além disso, constatou-se que o programa de estimulação realizado no referido 

estudo foi eficaz em ajudar 49% dos sujeitos a atingirem níveis satisfatórios de 

destreza motora. (BARDID et al., 2013) 

No decorrer das sessões de estimulação houve a viabilização de desafios 

por meio de atividades lúdicas para que o desenvolvimento cognitivo-motor incluindo 

as habilidades funcionais fosse alcançado. Assim, a interação social foi estimulada 

de diferentes maneiras de expressão e comunicação. O estímulo permanente das 

atividades e este constante surgimento de obstáculos possibilitaram uma evolução 

no aspecto motor.  

Nesta perspectiva, os resultados corroboram com estudo de Levin et al., 

(2014),onde a questão do movimento ficou bem evidente em seus estudos 
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relacionados ao comportamento motor de crianças autistas assistidas em programa 

de estimulação, pois elas se movimentavam com muita facilidade, respondendo aos 

estímulos que estavam sendo apresentados. 

 Ao reportarmos a dimensão socialização, considera-se que o inicio do 

período de intervenção caracterizou-se por dificuldades comportamentais que 

regulassem a interação social e a comunicação com pouco ou nenhum interesse em 

estabelecer relações de diferentes níveis de reciprocidade social, nota-se, 

posteriormente a intervenção, que após o referido período, as dimensões cognição, 

linguagem, motora e socialização apresentaram um aumento dos escores no pós 

teste representando ganhos relevantes para o processo de desenvolvimento.  

Também cabe destacar o desenvolvimento de comportamentos afetivos por 

parte das crianças envolvidas no estudo no período da intervenção, sendo 

fortemente estimulados pelo contato direto, pelo olhar e pelo reforço social ao 

executar uma tarefa.  Esses dados reforçam a ideia dos resultados encontrados por 

de que as características dos comportamentos das crianças com dificuldades de 

socialização não se equacionam à ausência destes comportamentos (SANSAVINI et 

al., 2014). 

De acordo com esse contexto, a ideia que se deve ter de programas de 

estimulação motora abrange conhecimentos de diversas áreas, como Fisioterapia, 

Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Educação Especial, Psicologia, Nutrição, bem 

como a Educação Física. É a partir dessa visão multifocal e da interação entre esses 

profissionais que se dá o processo de estimulação dos diversos campos cerebrais 

(sensorial, motor, cognitivo, linguagem). 

A partir desta perspectiva, a interação social e a linguagem pontuam como 

importantes fatores para o desenvolvimento interpessoal, com vistas a aquisição de 

habilidades comunicativas, enfatizando o suporte do adulto, uma vez que, sensível 

às necessidades da criança, é capaz de adequar suas contribuições às capacidades 

da mesma (MEDEIROS; WINSLER, 2014).  

Sendo assim, nossos resultados equivalem a demais achados que 

destacaram a mediação de adultos no processo de estimulação de crinaças com 

Transtornos do Espectro Autismo por meio do lúdico, sendo observado nessas 

crianças, a participação das mesmas em atividades interacionais, comportamentos, 

olhar, iniciativa dirigida à ação, resposta adequada e sorriso (SHUBRATA et al., 

2014;  VEDORA; GRANDELSKI, 2014;  VENESS et al., 2014). 
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Nessa direção, destaca-se a abrangência de fatores que envolvem as ações 

humanas, bem como as várias habilidades associadas nesse processo, sobretudo, 

por tratar de crianças com uma Sindrome congenita esporádica em face da 

variabilidade na manifestação dos sintomas.  

Ademais, é preciso entender a influência de inúmeros fatores na interação 

social dessas crianças, no que diz respeito ao tipo de contexto em que a interação 

ocorre, à participação do outro (seja adulto ou criança) e ao nível global de 

desenvolvimento de cada criança, destacando as características da síndrome, 

peculiaridades do desenvolvimento, e gravidade dos sintomas.  

O trabalho de Cools et al. (2011) corrobora com estes resultados e mostra 

que diferentes indivíduos expostos ao mesmo ambiente enriquecido explanam 

distintas reações, que serão importantes por toda a vida, ressaltando que na criança 

deficiente intelectual o potencial de aprendizagem é caracterizado por graus de 

incapacidade adaptativa. 

De modo geral, em relação aos resultados aqui expressados, permitiu-se 

evidenciar importantes indícios de desenvolvimento por meio do programa de 

alfabetização motora proposto. É importante ressaltar que tanto o homozigoto 1 

como o homozigoto 2 se beneficiaram do processo de alfabetização motora por meio 

da intervenção lúdica. Ambos cresceram juntos durante o processo de estimulação, 

enquanto as características peculiares da Sindrome de Sotos os mantinham 

afastados da condição de gêmeos univitelinos. O programa de alfabetização motora 

os aproximou o máximo desta condição, onde cada um respondeu aos estímulos de 

sua maneira, alcançando uma magnitude particular em cada dimensão avaliada. 

 

A parte qualitativa desta pesquisa, é constituída de oito entrevistas que 

resultaram no material discursivo transcrito e submetido a análise quantitativa 

através do software Alceste.  

O processamento do corpus foi analisado no dia 07/10/2014, às 18h, 

contendo 8 UCI (Unidades de Contexto Inicial), que correspondem ao material 

discursivo das 8 entrevistas realizadas com os cuidadores dos seus respectivos 

microssistemas , com aproveitamento de 65% na composição das 4 classes léxicas 

obtidas. O relatório descritivo resumido do corpus analisado segue no Quadro 1 

abaixo: 
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TABELA 2: Relatório descritivo resumido produzido pela análise do Alceste  
 

Nom du corpus 
 Desenvolvimento 
crianças com SS 

Nombre d'entretiens ou d'unités de contexte initiales (u.c.i.)  8 

Nombre total de formes contenues dans le corpus  8250 

Nombre de formes distinctes  1413 

Effectif moyen d'une forme 6 

Effectif maximum d'une forme  457 

Nombre de hapax (formes présentes une seule fois dans le 

corpus) 

682 

Nombre de formes prises en compte dans l'analyse après 

réduction  

236 

Nombre de formes supplémentaires (articles, pronoms, etc.)  115 

Nombre de modalités de variables ou mots étoilés  15 

Nombre d'unités textuelles ou unités de contexte élémentaires 176 

Nombre d'occurrences pour définir une u.c.e  34 

Pourcentage de richesse du vocabulaire  96.39 % 

Fréquence minimum d'un mot pris en compte dans l'analyse  4 

Nombre moyen de mots analysés par u.c.e  17.46 

Nombre de couples de mots  6077 

 

 

A classificação descendente hierárquica executada pelo Alceste ao tratar o 

material discursivo determinou então, quatro classes temáticas, que podem ser 

observadas no Dendograma (Figura 9), o qual demonstra o perfil de cada uma das 

classes através de seus respectivos conteúdos. 

Podemos, então observar, que a Classe 1 (Contexto de Estimulação das 

Habilidades Motoras), apresentou-se com 27 UCE (Unidades de Conteúdo 

Elementar) e 32 palavras selecionadas, sendo composta por 23% do material 

analisado e determinada pelos discursos dos sujeitos dos microssistemas casa e 

escola, cujo tema principal refere-se ao contexto de estimulação das habilidades 

motoras. 
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Nesta perspectiva, as atividades de exploração do espaço físico são 

particularmente importantes no processo de desenvolvimento dos aspectos 

cognitivos e sociais, bem como fundamentais para o desenvolvimento do ser 

conhecedor de seu próprio meio. 

 

 

FIGURA 9: Perfil das classes da análise ALCESTE entre os cuidadores das 
crianças com Síndrome de Sotos com relação ao período de intervenção referente 
ao desenvolvimento das mesmas 
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Com base nisto, um estudo realizado com crianças em idade escolar 

demonstrou que a limitação e/ou ausência destas experiências por parte das 

crianças, sem capacidade de independência física, contribui de forma negativa para 

um repertório motor pobre, níveis preocupantes de sedentarismo, bem como 

dificuldades de adaptação a novas situações (HUA et al., 2014). 

Diante disto, faz-se necessário uma reflexão acerca dos saberes 

pedagógicos, técnicos e científicos, relacionados ao desenvolvimento e 

aprendizagem de crianças com necessidades especiais, de modo a tornar possível 

um novo entendimento sobre novas estratégias de intervenção na primeira infância, 

tendo como instrumento de apoio, um elemento bastante familiar ao público em 

questão, os jogos e brincadeiras que tanto caracterizam essa fase de 

desenvolvimento. 

 
 “...toda criança gosta de brincar, com eles não é diferente, eles 
gostam muito de jogos de encaixe, também gosto de deixá-los bem 
a vontade para subir, descer, escorregar. É notável o quanto eles 
melhoram, antes eram violentos, hoje estão mais sociáveis.(*suj_05 
*pro_04) 
 

 
Sendo assim, as oportunidades de movimento criadas dentro de um 

contexto enriquecido, proporcionam o envolvimento da criança com o contexto, bem 

como contribuem para o aprendizado e desenvolvimento global infantil, sendo este 

influenciado por uma multiplicidade de variáveis. Para tanto, a necessidade de 

promover a qualidade em um ambiente enriquecido deve girar em torno da 

perspectiva ecológica, implicando na reformulação e possíveis alterações de 

estratégias em diversos contextos de ação (BRONFENBRENNER; CECI, 1994;  

EVANS; LI; WHIPPLE, 2013;  FIESE; JONES, 2012) 

Conforme exposto, as estratégias adotadas pelo programa de alfabetização 

motora o qual assistiu, no período de março a novembro de 2014, crianças com 

Síndorme de Sotos, baseava-se no lúdico como forma de oportunizar a exploração 

do ambiente, estimulando os padrões fundamentais de movimento e favorecendo o 

desenvolvimento global dos envovidos tendo em vista as oportunidades de um 

ambiente enriquecido. Além disso, nota-se o reconhecimento da importancia desta 

estimulação por meio de jogos e brincadeiras através da fala do sujeito a seguir:  
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 “...na minha casa não tem muito espaço, por isso faço questão de 
freqüentar o lam e no final de semana sempre os levo a praça para 
brincarem no parquinho, pois sei que isso é importante para o 
desenvolvimento deles. Tenho notado o quanto eles melhoraram 
com a ajuda do lam” (suj_01 *fam_01) 
 

 
Nesta perspectiva, um ambiente é considerado prejudicial para o 

desenvolvimento infantil, quanto este por sua fez oferece condições precárias e 

interação cuidadora/criança/ambiente, bem como limita as oportunidades de 

movimento sem disponibilizar uma variedade de atividade (BRONFENBRENNER, 

1996). 

O Programa desenvolvido no referido estudo atentou para as influências do 

meio e do tipo de atividade no processo de aquisição das capacidades dos menores 

envolvidos. Essa característica tem sido também apresentada em programas de 

intervenção motora que contextualizam os domínios das habilidades em sua 

integralidade, não segregando competências especificas (GOODWAY; BRANTA, 

2003; LOGAN et al., 2012;  POPE; LIU; GETCHELL, 2011). 

Os resultados aqui encontrados fortalecem as evidencias na literatura a 

respeito, onde após 12 semanas de intervenção motora os efeitos positivos 

proporcionados a crianças com atrasos de desenvolvimento não se limitaram as 

habilidades especificas, mas a manutenção e ganhos de novas habilidades  de 

forma continua (CLIFF; OKELY; MAGAREY, 2011;  HARDY et al., 2012;  JONES et 

al., 2011;  LUBANS et al., 2010). 

Os homozigotos foram expostos a interações indicadas por pares, 

oportunidades estruturadas de jogos e brincadeiras e reforço social do adulto. Para 

Case-Smith; Frolek Clark e Schlabach (2013), a estratégia de pares parece resultar 

em melhores ganhos, o outro pode proporcionar melhor interação proporcionando 

melhores respostas. 

De acordo com essa realidade, considera-se fundamental o contexto de 

estimulação proporcionado pelo programa, tendo em vista os avanços obtidos em 

nove meses de intervenção nas demais dimensões avaliadas, socialização, 

linguagem, cognição e autocuidados indentificados pelos referidos cuidadores 

envolvidos nesta pesquisa.  

 Além disso, ressalta-se, como componente tão importante quanto o processo 

de estimulação motora, o componente social, que durante todo o processo esteve 
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aliado ao lúdico bem como foi pensado como estratégia pedagógica para o 

desenvolvimento integral das crianças. O social deve ser ensinado em qualquer 

contexto de estimulação, seja em casa, na escola ou em um contexto mais 

específico. Deve-se levar em consideração ao nivel de desenvolvimento da criança, 

pois as competencias sociais variam conforme o mesmo (ANTONIAZZI; SNOW; 

DICKSON-SWIFT, 2010). 

A Classe 2 (Formas de comunicação), apresentou-se com 11 UCE e 25 

palavras selecionadas, sendo composta por 9% do material analisado e determinada 

pelos discursos dos sujeitos que compõem o microssistema escola, cujo tema 

principal refere-se às formas de comunicação estabelecidas pelas crianças com 

Síndrome de Sotos. 

Observou-se no discurso dos cuidadores do contexto escolar, que os 

gêmeos passaram a utilizar com mais frequência, uma linguagem que apesar de não 

representada pela fala na grande maioria dos casos, podia-se entender por gestos, 

olhares e o próprio ato de apontar. Entende-se que é a forma que eles encontraram 

para produzir comunicação embora algumas vezes não compreendida.  

 

 
 “... ficou dizendo pra mãe e apontando o local que a professora 
tinha batido, quer dizer, ele se comunica, ele tem uma forma de 
comunicação, neste caso utilizou o gesto do apontar e balbuciou 
bateu, bateu...” (*suj_02 *pro_01) 
 
 
 “... antes eu não entendia nada, ele só pegava na minha mão e 
direcionava pra o que ele queria, hoje noto que ele já balança a 
cabeça quando não quer algo e já me chama de titia.”(*suj_05 
*pro_04) 
 
 
 “... apesar de não falar, as vezes observo que ele consegue 
compreender o que falo, em seguida ele me responde com sons e  
gestos, é uma forma que ele percebe, acredito, que pode se 
comunicar por meio de uma linguagem diferente”(*suj_06 *pro_05) 
 
 
 “... Apesar linguagem não esta em níveis ideais é significativo o 
avanço que ocorreu, percebo quando ele emite alguma palavra, 
exemplo, mamãe, água, me dá, não, quer, são palavras que ele 
aprendeu para utilizar no dia a dia. hoje a linguagem da criança, já é 
compreensível, antes eu não entendia.”(*suj_07 *pro_06) 
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Os discursos apresentados ilustram a linguagem alternativa utilizada pelas 

crianças dentro de suas limitações, sugerindo várias formas de interação entre as 

crianças e seus pares por meio de diferentes modos de comunicação e linguagem, 

fato esse que corrobora com achados de estudos que avaliou crianças com 

deficiência na linguagem mesmo com a estimulação específica e o passar da idade 

houve a estabilização de avanços referentes a processos fonológicos que deveriam 

ter sido superados (MEINZEN-DERR et al., 2014). 

Levando em consideração que as crianças deste estudo possuem 

comportamentos compatíveis com o quadro de Transtorno do Espectro Autismo, 

estudos têm enfatizado que o diagnóstico e intervenção precoce favorecem a 

intervenção especifica e também precoce, o que por si só contribui para a evolução 

e o desenvolvimento da linguagem de crianças com TEA (LEONARD, 2014;  

MAGIATI; TAY; HOWLIN, 2014). 

Na primeira avaliação realizada no inicio do programa, as crianças 

apresentavam prejuízo no desenvolvimento das habilidades comunicativas, no 

entanto, com a estimulação sistemática por meio dos jogos e brincadeiras 

enfatizando a importância do reforço social após a execução de uma determinada 

tarefa, bem como o suporte de outros estímulos proporcionados pelos demais 

contextos envolvidos pode-se observar, na concepção dos cuidadores, melhoras 

referentes a linguagem, pelo fato dos irmãos compreenderem determinados gestos e 

ações e utilizá-los para a comunicação . 

Nesse ponto nossos resultados concordam com estudos de Kumar et al. ( 

2014), onde uma criança exposta a uma intervenção terapêutica fonológica 

respondeu de forma satisfatória à avaliação da área de linguagem, em conjunto a 

uma abordagem funcional da comunicação, adquirindo comportamentos como 

contato ocular e atenção conjunta e comunicativa. 

Ainda compartilhando desta ideia, Korsch et al. (2013) enfatizam que 

procedimentos comportamentais são de grande importância na aquisição de 

comportamentos considerados adequados e desejáveis para o desenvolvimento da 

linguagem, como o estabelecimento de contato ocular, intenção comunicativa, 

atenção direcionada e aumento da produção oral, todos estes necessários à 

melhora na comunicação e interação social.  

No entanto, apesar do ambiente proposto com o intuito de estimulação 

lúdica, nada impede que as situações naturais de linguagem e comunicação sejam 
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trabalhadas em um contexto mais direcionado como forma reforçar os ganhos 

obtidos através das intervenções. Desta forma, é necessário que haja um 

sincronismo entre pais e profissionais, sendo imprescindível a orientação adequada 

para que estes saibam das dificuldades, limitações e as diferenças pessoais de ritmo 

e de potencialidade da criança (YOSHIMURA et al., 2014). 

Confirmando este fato, resultado de pesquisa obtido com a 

instrumentalização à profissional e aos pais de crianças participantes de uma 

estimulação precoce destacam a importância dessa intervenção no período 

correspondente a faixa etária de 0 aos 7 anos de idade, pois, neste período, o 

sistema nervoso central está em processo de formação e maturação. Sendo este  

trabalho ainda mais satisfatório quando iniciado logo após o nascimento (SUGAYA 

et al., 2014). 

Com relação a Classe 3 (Evolução do Desenvolvimento), observa-se a 

presença de 49 UCE e 39 palavras selecionadas, sendo composta por 43% do 

material analisado. Esta classe é constituída pelos discursos dos sujeitos do 

microssistema escola, tendo como tema principal a evolução do desenvolvimento 

percebida pelos sujeitos em questão. 

Nota-se por meio da análise dos discursos dos cuidadores que a referida 

classe apresenta-se com uma maior relevância dentro do contexto investigado, uma 

vez que retrata o progresso resultante do período de nove meses de estimulação 

motora das crianças com SS.  

Nesta perspectiva, o presente estudo revelou a magnitude de um programa 

de alfabetização motora, sendo a Academia da Criança entendida como um espaço 

social influenciador dos ganhos no processo de desenvolvimento dos gêmeos, onde 

cada um teve a liberdade de construir suas ações e estruturar sua personalidade. Os 

resultados obtidos com a intervenção revelam as competências cognitivas e 

linguísticas dos homozigotos , assim como seus sentimentos e emoções.  

 
 “... ele melhorou muito. quando a professora está em sala de aula 
ele gosta muito observar, o que temos observado ultimamente é que 
ele interage mais nas aulas, ao ponto de levantar de sua cadeira, ir 
ao quadro e ficar mostrando as letras e números. O interessante é 
que a medida que vamos falando ele vai apontando para referida 
letra ou número. Para nós é um progresso muito significativo, para 
uma criança que não conseguia ficar dentro de sala.” (*suj_05 
*pro_04) 
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 “Observo um progresso em diferentes comportamentos na questão 
andar, pegar, organização, concentração em determinadas 
atividades, o respeito ao coleguinha, hoje, ele desenvolveu uma 
capacidade de aprender.”(*suj_04 *pro_03) 
 
 
 “Observo algumas evoluções nele, como na concentração, no fato 
de socializar com os coleguinhas, beijar, abraçar, esta perto deles e 
a na questão de serem agressivos.”(*suj_07 *pro_06) 
 
 
 “O maior progresso que observo é na parte das atividades diárias, 
no tomar banho, no vestir-se, nessas atividades de independência 
funcional.”(*suj_02 *pro_01) 

 

 

Os trechos citados revelam as melhorias observadas nos gêmeos após o 

período de intervenção, sendo assim, à medida que as sessões ocorriam, podia-se 

observar um maior interesse das crianças nas tarefas propostas, interagindo cada 

vez mais com o ambiente. Nossos resultados corroboram com estudo de De 

Craemer et al.(2013), que constataram mudanças importantes de comportamento 

resultantes do envolvimento de crianças escolar com atraso de desenvolvimento nas 

atividades lúdicas sistemáticas, através da exploração do ambiente durante o 

período de intervenção. 

Fato este também observado por estudiosos que em sua pesquisa 

realizaram uma intervenção motora com crianças com Síndrome de Down e 

demonstraram que a socialização se aprimorou com a intervenção, já que esta 

proporcionou oportunidades para toca de experiências com o meio, fato que não 

aconteceu com as crianças que não realizaram a intervenção (LOGAN et al., 2012). 

Essa evolução foi significativamente importante para a melhora de atrasos 

do desenvolvimento possibilitando a aquisição de novos comportamentos ao passo 

que a criança se envolvia cada vez mais no programa.  

Concordando com isso, Sylvestre et al. (2013) reafirmam em seu estudo que 

as relações entre o individuo e o ambiente são dialeticamente transformadas, ou 

seja, aspectos do ambiente importantes para a construção de determinadas 

habilidades pela criança, são substituídas em uma certa idade, por outros aspectos 

ambientais necessários para o desenvolvimento. 
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Com base nisto, os discursos anteriormente mencionados, reforçam os 

resultados deste estudo os quais apontam para uma efetiva mudança de 

comportamento dos gêmeos monozigóticos. No tocante aos progressos fica claro 

que os avanços foram significativos, porém cabe ressaltar a importância da 

continuidade desse processo de estimulação, seja ele na escola, em casa ou em um 

contexto mais direcionado. Porém, apesar dos esforços, tanto da escola quanto da 

família, em promoverem ações de continuidade, há barreiras que geram 

descontinuidade e conflitos na integração entre estes dois microssistemas.  

Conforme Winsler et al. (2012), a dificuldade na integração família-escola 

está no fato de que a escola não comporta, em seus espaços acadêmicos, sociais e 

de interação, os diferentes segmentos da comunidade.  

Além disso, o conhecimento dos valores e práticas educativas que são 

adotadas em casa, e que se refletem no âmbito escolar e vice-versa, são 

imprescindíveis para manter a continuidade das ações entre a família e a escola 

(POSFAY-BARBE et al., 2013). 

A Classe 4 (Estratégias), apresentou-se com 29 UCE e 40 palavras 

selecionadas, sendo composta por 25% do material analisado e determinada pelos 

discursos dos sujeitos do contexto escolar e refere-se as estratégias adotadas para  

estimulação das crianças em questão durante o período da intervenção. 

Sendo assim, no que diz respeito a estratégias, o contexto do LAM funciona 

como um complemento para o processo de desenvolvimento infantil, tendo como 

suporte o ambiente domiciliar, a escola e demais contextos frequentados pelos 

irmãos.  Diante disto, tudo deve ser pensando de forma sistêmica para assim 

alcançar melhores resultados. 

Conforme exposto, a literatura nos traz um aspecto bastante comum quando 

nos reportamos a estimulação de crianças. Trata-se do estabelecimento de 

situações onde o adulto e a criança interajam dentro desse contexto e nessas 

experiências, a criança possa construir e desconstruir conhecimentos (LANE; 

HARPSTER; HEATHCOCK, 2012).  

Diante deste contexto, Jones et al. (2011) corroborando com nossos 

resultados complementam que as condições para um espaço onde proporcione 

essas experiências para as crianças, referem-se especialmente a existência de 

parceiros disponíveis para interagir com elas, bem como a existência de suporte 

ambientais que favoreçam a interação.  
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Dentro desta perspectiva, quando o assunto é desenvolvimento infantil, 

deve-se pensar em um trabalho multidisciplinar onde cada elemento constituinte 

desse sistema de relações poderá explorar, não de forma individualizada, mas o 

global da criança. Baseado nisto, Posfay-Barbe et al. (2013) revelam em seus 

estudos que o ambiente domiciliar não é o único contexto em que a criança tem 

oportunidade de vivenciar experiências e ampliar seu repertório como sujeito de 

aprendizagem e desenvolvimento. 

 

 

 “... a criança desenvolveu um nível compreensão melhor. É 
importante  frisar a importância desse trabalho em parceria com as 
demais áreas desenvolvimento da criança, onde a escola é de 
fundamental importância.” (*suj_03 *pro_02) 
 
 
 “... hoje a criança consegue realizar pequenas tarefas que antes 
não fazia, são pequenas coisas mas que representam grandes 
avanços...essa estimulação para a independência é importante 
nesta fase que se encontram e acredito que o lúdico, juntamente 
com a parceria da escola contribua para isso, a Academia da 
Criança foi bom nesse sentido de uma estimulação mas voltada para 
esse questão” (*suj_07 *pro_06) 

 
 

Os discursos citados enfatizam a importância do trabalho em equipe onde a 

escola está envolvida como meio de fortalecer os estímulos proporcionados pelo 

LAM.  Davis et al. (2010) reforçam a importância da família e da escola como 

ambientes de desenvolvimento e aprendizagem humana que podem funcionar como 

propulsores ou inibidores do mesmo. 

Na mesma óptica, Daunhauer, Fidler e Will (2014) reforçam que a escola 

tem sua parcela de contribuição no desenvolvimento do indivíduo, mais 

especificamente na aquisição do saber culturalmente organizado em suas distintas 

áreas de conhecimento. É nesse espaço físico, psicológico, social e cultural que os 

indivíduos processam o seu desenvolvimento global. 

Corroborando com este fato, pesquisas de Finni et al.(2011),  Kordi et al., 

(2012), Potharst et al. (2012), ao analisaram os laços afetivos, estruturados e 

consolidados, tanto na escola como na família, concluíram que os indivíduos que 
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lidam com situações de conflito, aprendem a resolver os problemas de maneira 

conjunta ou separada. 

Os resultados de Purgato et al. (2014) assemelham-se aos nossos, pois em 

seu estudo referente ao apoio da família junto a programas de intervenção a criança 

aprendeu a administrar e resolver conflitos, bem como a controlar emoções no 

ambiente familiar. 

Outro aspecto a ser considerado nos programas de estimulação é a 

formação dos vínculos sociais. Deve-se, então, caracterizar as dimensões distintas 

de envolvimento, independente dos microssistemas envolvidos, e explorar o quanto 

esse suporte social pode ser benéfico para o desenvolvimento global do infante. 

Corroborando com nosso estudo, Warlaumont et al. (2014) consideram 

relevante as redes de apoio e destacam que elas são constituídas pela diversidade 

de interações entre as pessoas, permitindo a construção de repertórios para o 

desenvolvimento. 

Em linhas gerais, as estratégias adotadas no programa de alfabetização 

motora foram adaptadas às reais necessidades dos envolvidos, considerando as 

condições e peculiaridades dos mesmos, estas ações permitiram analisar, identificar 

e realizar uma intervenção eficaz que oportunizou ganhos no processo de 

desenvolvimento e aprendizagem dos homozigotos. Tendo como suporte outros 

contextos que, conforme apresentado, influenciaram tanto quanto a estimulação 

lúdica oferecida na Academia da Criança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

V  CONCLUSÃO  E SUGESTÕES 

 

Observa-se, então, que ambas as crianças envolvidas no estudo 

apresentaram níveis satisfatórios de desenvolvimento durante os noves meses de 

intervenção, ou seja, o Programa de Estimulação os aproximou a condição de 

gêmeos monozigóticos, porém cada uma apresentou respostas diferentes ao 

estimulo tendo magnitudes de respostas em dimensões diferentes.   

Com relação a percepção dos cuidadores dos diferentes contextos 

analisados percebeu-se grandes avanços referentes às dimensões avaliadas, 

destacando entre elas a linguagem. Desta forma é possível dizer, que a redes 

sociais geradas pela intercomunicação dos microssistemas forneceram suporte para 

que as pessoas envolvidas com as crianças pudessem melhor compreender as 

mudanças e estabilizações no processo de aprendizagem e desenvolvimento. 

Sendo assim, as mudanças de comportamento referem-se a melhoras na 

comunicação, na concentração, nos relacionamentos sociais, na afetividade, na 

cognição, na parte motora e nas atividades de vida diária. 

Para tanto, nossos resultados indicaram que o programa de alfabetização 

motora planejado provavelmente possa estar contribuindo no desenvolvimento 

global de crianças com Síndrome de Sotos. 

Sugere-se então, a realização de estudos futuros que possam acompanhar a 

influência de fatores maturacionais dentro do processo de desenvolvimento infantil 

que não foram abordados neste estudo, em particular de crianças com síndromes 

genéticas, tendo a preocupação de disponibilizar condições ambientais para o 

mesmo. 
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                                 Motricidade 0 a 1 ano  

 
Acertos Data Observações 

1 Alcança um objeto colocado a sua frente (distância de 

15 a 20 cm). 

   

2 Apanha um objeto colocado a sua frente (8 cm).    

3  Estende os braços em direção ao um objeto colocado á 

sua frente e o apanha. 

   

4  Alcança um objeto preferido.    

5 Coloca objetos na boca.    

6 Eleva cabeça e tronco, apoiando-se nos braços deitado 

de barriga para baixo. 

   

7  Levanta a cabeça e tronco apoiando-se em um só 

braço. 

   

8 Toca e explora objetos com a boca.    

9  Estando de barriga para baixo, vira de lado, matem 

posição em 50% das vezes. 

   

10 Estando de barriga para baixo, vira de costas.    

11 De barriga para baixo, move-se para frente (o 

equivalente a altura de seu corpo). 

   

12 Deitado de costas, rola para o lado.    

13 Deitado de costas, vira de barriga para baixo.    

14 Faz esforço para sentar-se, segurando-se nos dedos de 

um adulto. 

   

15 Vira a cabeça com facilidade, quando o corpo esta 

apoiado. 

   

16 Mantem-se sentado por dois minutos.     

17 Solta um objeto deliberadamente para apanhar outro.    

18 Apanha e deixa cair um objeto propositalmente.    

19 Fica em pé com o máximo de apoio.    

20 Estando de pé, com apoio, pula para cima e para baixo.    

21 Engatinha para apanhar um objeto (distância igual á 

altura do corpo). 

   

22 Senta-se apoiando-se sozinho.    

23 Estando sentado, vira de gatinhas.    

24 Estando de barriga para baixo, consegue sentar-se.    

25 Senta-se sem apoiar as mãos.    

26 Atira objetos ao acaso.    

27 Balança para frente e para trás, estando de gatinhas.    

28 Transfere objetos de uma mão para outra, estando 

sentado. 

   

29 Retêm em uma das mãos dois cubos de 2,5 cm.    

30 Fica de joelhos.    

31  Fica em pé, apoiando-se em algo.    

32 Usa preensão de pinça para pegar objetos.    

33 Engatinha.    

34 Estando de gatinhas, estende uma das mãos para o alto, 

tentando alcançar algo. 

   

35 Fica em pé com o mínimo de apoio.    

36 Lambe a comida ao redor da boca.    

37 Mantem-se em pé, sozinho, por um minuto.    

38 Derruba um objeto q esta dentro de um recipiente.    

39 Vira paginas de um livro (varias ao mesmo tempo).    

40 Escava com uma colher ou pá.    
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                           Motricidade 1 a 2 anos  

 

Acertos Data Observações 

46 Sobe escadas engatinhando.    

47 Coloca-se em pé, estando sentado.    

48 Rola uma bola imitando um adulto.    

49 Sobe em uma cadeira de adulto, vira-se e senta-se.     

50 Coloca quatro aros em uma pequena estaca.    

51 Retira pinos de 2,5 de uma prancha ou tabuleiro de 

encaixe. 

   

52 Encaixa pinos de 2,5 em uma prancha de encaixe.    

53 Constrói uma torre de três blocos.    

54 Faz traços no papel com lápis de cera    

55 Anda sozinho.    

56 Desce escadas sentado, colocando primeiro os pés.    

57 Senta-se em uma cadeirinha.    

58 Agacha-se e volta a ficar em pé.    

59 Empurra e puxa brinquedos ao andar.    

60 Usa cadeira ou cavalo de balanço.    

61 Sobe escadas com ajuda.    

62 Dobra o corpo, sem cair, para apanhar objetos.    

63  Imita o movimento circular.    

 

                          Motricidade 2 a 3 anos  

 

Acertos Data Observações 

64 Enfia quatro contas grandes em um cordão, em dois 

minutos. 

   

65 Vira trinco ou maçanetas em portas.    

66 Salta no mesmo local com ambos os pés.    

67 Anda de costas.    

68 Desce escadas sem ajuda.    

69 Atira uma bola a um adulto q se encontra parado a 1,5 

m de distância. 

   

70 Constrói uma torre de cinco a seis blocos.    

71 Vira paginas de um livro, uma por vez.    

72 Desembrilha um pequeno objeto.    

73 Dobra um papel ao meio, imitando um adulto.    

74 Desmancha e reconstrói um brinquedo de encaixe Poe 

pressão. 

   

75 Desenrosca brinquedos q se encaixam por sistema de 

rosca. 

   

76 Chuta uma bola grande q esta imóvel.    

77 Faz bolas de argila, barro ou massinha.    

78 Segura o lápis entre o polegar e o indicador, apoiando-

s sobre o dedo médio. 

   

79 Dá cambalhotas para frente com ajuda.    

80 Dá marteladas, de forma a encaixar cinco pinos em 

seus respectivos orifícios. 

   

 

41 Coloca pequenos objetos dentro de um recipiente.    

42 Estando em pé, abaixa-se e senta-se.    

43 Bate palmas.    

44 Anda com um mínimo de apoio.    

45 Dá alguns passos sem apoio.    
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                                 Motricidade 3 a 4 anos  

 

Acertos Data Observações 

81 Faz um quebra cabeça de três peças (ou um tabuleiro 

de encaixe de figuras). 

   

82 Corta algo em pedaços com a tesoura.    

83 Pula de uma altura de 20 cm.    

84 Chuta uma bola grande, quando enviada para si.    

85 Anda na ponta dos pés.    

86 Corre dez passos, coordenando e alternando o 

movimento dos braços e pés. 

   

87 Pedala um triciclo, uma distância de 1,5m.    

88 Balança em um balanço, quando este é colocado em 

movimento. 

   

89 Sobe em um escorredor de 1,2m e 1,8m e escorrega.     

90 Dá cambalhotas para frente.    

91 Sobe escadas, alternando os pés.    

92 Marcha.    

93 Apanha a bola com ambas as mãos.    

94 Desenha figuras seguindo contornos ou pontilhados.    

95 Recorta ao longo de uma linha de 20 cm, sem afastar-

se mais que 6 mm da linha. 

   

 

                              Motricidade 4 a 5 anos  

 

Acertos Data Observações 

96 Fica em um só pé, sem apoio por 4 a 6 segundos.    

97 Muda de direção ao correr.    

98 Anda sobre uma viga ou tábua mantendo o 

equilíbrio.  

   

99 Pula para frente dez vezes sem cair.    

100 Salta sobre uma corda, suspensa a 5 cm do solo.    

101 Pula de costas sei vezes.    

102 Rebate e apanha uma bola grande.    

103 Une dois a três pedaços de massa de modelar.    

104 Recorta em torno de linhas curvas.    

105 Salta de um só pé.    

106 Desce escadas alternando os pés.    

107 Pedala um triciclo, fazendo curvas.    

108 Salta de um só pé cinco vezes consecutivas.    

109 Recorta um circulo de 5 cm.    

110 Desenha figuras simples, facilmente identificáveis 

como casa, árvore.  

   

111 Recorta e cola formas simples.    

 
                               Motricidade 5 a 6 anos  

 

Acertos Data Observações 

112 Escreve letras de imprensa maiúsculas, isoladas e 

grandes em qualquer lugar do papel. 

   

113 Anda sobre uma tábua para trás, para frente e para os 

lados, mantendo o equilíbrio. 

   

114 Caminha saltitando.    

115 Balança em um balanço iniciando e mantendo o 

movimento. 

   

116  Estica os dedos, tocando o polegar em cada um 

deles. 
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117 Copia letras minúsculas.    

118 Sobe em escadas de mão ou na escada de um 

escorregador de três metros.  

   

119 Bate um prego com martelo.    

120 Rebate uma bola á medida que anda, com direção.    

121 Consegue colorir sem sair da margem 95% das vezes.    

122 Recorta figuras de revistas sem sair mais do que 6 

mm da margem. 

   

123 Usa apontador de lápis.    

124 Copia desenhos complexos.    

125 Rasga figuras simples de um papel.    

126 Dobra um papel quadrado duas vezes em diagonal, 

imitando um adulto. 

   

127 Apara uma bola leve (de meia, por exemplo) com 

uma mão só. 

   

128 Pula corda sozinho.    

129 Golpeia uma bola com um bastão ou pedaço de pau.    

130 Apanha um objeto do chão enquanto corre.    

131 Patina uma distancia de três metros (ou usa „skate‟)    

132 Anda de bicicleta.    

133 Escorrega descendo um monte de areia ou terra    

134 Anda ou brinca em piscina tendo água até a cintura.    

135 Conduz um patinete (ou carrinho de rolema ) dando 

impulso com um só pé. 

   

136 Salta e gira em um só pé.    

137 Escreve seu nome com letra de forma em um caderno 

pautado. 

   

138 Salta em uma altura de 30 cm e “aterrisa”na ponta 

dos pés. 

   

139 Pára em um só pé, sem apoio, com os olhos fechados, 

por dez segundos. 

   

140 Dependura-se por dez segundos em uma barra 

horizontal. 

   

 

                                         Cognição – 0 a 1 ano 

 

Acertos Data           Observações  

1 Remove um pano do rosto que obscurece sua visão.    

2 Procura, com o olhar, um objeto q foi retirado de seu 

campo visual. 
   

3 Remove um objeto de um recipiente imitando um 

adulto. 
   

4 Coloca um objeto em um recipiente imitando um 

adulto. 
   

5 Toca um objeto em um recipiente quando recebe 

instruções. 
   

6 Balança um brinquedo que produz som, pendurado em 

um barbante. 
   

7 Coloca três objetos em um recipiente e o esvazia.    

8 Transfere um objeto de uma mão á outra para apanhar 

outro objeto. 
   

9 Deixa cair e apanha um brinquedo.    

10 Descobre um objeto escondido em um recipiente.    

11 Empurra três blocos como se fossem trem.    
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12 Remove um circulo de uma prancha.    

13 Coloca um pino redondo em uma prancha de pinos, 

dada a ordem. 
   

14 Executa gestos simples quando requisitado.    

 

                    Cognição 1 a 2 anos                  Acertos Data Observações 

 

15 Retira seis objetos de um recipiente, um de cada vez.    

16 Aponta para uma parte do corpo.    

17 Empilha três blocos dada a ordem.    

18 Emparelha objetos semelhantes.    

19 Faz rabisco no papel.    

20 Aponta para si mesmo frente a pergunta “Cadê 

o...(nome)? “. 

   

21 Coloca cinco pinos redondos em uma prancha, dada a 

ordem. 

   

22 Emparelha objetos com a figura do mesmo objeto.    

23 Aponta para a figura nomeada.    

24 Vira as paginas de um livro (duas a três de cada vez) 

para encontrar a figura nomeada. 

   

 

                             Cognição 2 a 3 anos Acertos  Data  Observações  

 

25 Encontra um determinado livro quando determinado.    

26 Completa um quebra-cabeça de encaixe de três peças.    

27 Nomeia quatro objetos comuns em figuras.     

28 Desenha uma linha vertical imitando um adulto.    

29 Desenha uma linha horizontal imitando um adulto.    

30 Copia um circulo.    

31 Emparelha objetos com a mesma textura.    

32 Aponta para o “pequeno ”e o “grande”quando 

requisitado. 

   

33 Desenha (+) imitando um adulto.    

34 Emparelha três cores.    

35 Coloca objetos dentro, em cima e embaixo de um 

recipiente dada a ordem. 

   

36 Nomeia objetos q fazem barulho.    

37 Monta um brinquedo de encaixe de quatro peças.    

38 Nomeia ações em figuras.    

39 Emparelha uma forma geométrica com a sua figura.    

40 Empilha cinco ou mais argolas em uma vara na ordem 

correta. 

   

 

          Cognição 3 a 4 anos  Acertos  Data  Observações  

 

41 Nomeia objetos como sendo “grandes ou pequenos”.    

42 Aponta para dez partes do corpo, quando requisitado.    

43 Aponta para um menino e uma menina, dada uma 

ordem. 

   

44 Diz se um objeto é pesado ou leve.    

45 Une duas partes de uma figura para formar o todo.    

46 Descreve 2 eventos ou personagens de uma história 

familiar ou programa de televisão.  

   

47 Repete brincadeiras (rimas canções) que pedem    
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movimentos ou gestos coordenados. 

48 Emparelha três ou mais objetos.    

49 Aponta para objetos compridos e curtos.    

50 Diz quais objetos aparecem freqüentemente juntos.    

51 Conta até três imitando um adulto.    

52 Agrupa objetos em categorias.    

53 Traça (v) em imitação.     

54 Traça uma linha diagonal ligando os dois cantos de um 

papel de 10 cm. 

   

55 Conta até dez objetos imitando um adulto.    

56 Constrói uma ponte com três blocos imitando um 

adulto. 

   

57 Emparelha uma seqüência ou padrão (tamanho, cor) de 

blocos ou contas. 

   

58 Copia uma série de (Vs) interligados.    

59 Acrescenta perna ou braço em um desenho incompleto 

de figura humana. 

   

60 Completa um quebra-cabeça de seis peças sem ensaio 

e erro. 

   

61 Indica se os objetos são iguais ou diferentes.    

62 Desenha um quadrado imitando um adulto.    

63 Nomeia três cores, quando requisitado.    

                   Cognição 4 a 5 anos  

 

Acertos  Data  Observações  

65 Apanha um determinado numero de objetos ao ser 

requisitado (de um a cinco) 

   

66 Nomeia cinco texturas diferentes.    

67 Copia um triangulo ao ser requisitado.    

68 Recorda-se de quatro objetos que haviam sido vistos 

em uma figura. 

   

69 Diz o momento do dia associado a cada atividade.    

70 Repete rimas familiares.    

71 Diz se um objeto é mais pesado ou mais leve 

(diferença de menos de 0,5 quilo). 

   

72 Diz o que está faltando quando um objeto for retirado 

de um grupo de três. 

   

73 Nomeia oito cores.    

74 Identifica o valor de três moedas.    

75 Emparelha símbolos (letras e números).    

76 Diz a cor de objetos nomeados.    

77 Relata cinco principais fatos de uma história contada 

três vezes. 

   

78 Desenha a figura humana (cabeça, tronco, quatro 

membros). 

   

79 Canta cinco estrofes de uma canção.    

80 Constrói uma pirâmide de dez blocos imitando um 

adulto. 

   

81 Nomeia objetos como sendo compridos ou curtos.    

80 Coloca objetos “atrás,”ao lado”e “junto”a um outro 

objeto. 

   

83 Faz conjuntos iguais de um a dez objetos, segundo o 

modelo. 

   

84 Nomeia ou aponta para a parte ausente da figura de um    
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objeto. 

85 Conta de um a 20.    

86 Identifica o objeto q está colocado no meio, em 

primeiro e em último lugar. 

   

 
              Autocuidados  0 a 1ano 

 

Acertos  Data  Observações  

1 Suga e deglute líquido.    

2 Toma mingau / sopinha.    

3 Estende ás mãos em direção a mamadeira, tentando pegá-la.    

4 Come alimento peneirado (papinha) dado pelos pais.    

5 Segura mamadeira, sem ajuda, enquanto bebe.    

6 Leva a mamadeira até a boca ou a recusa, empurrando-a.    

7 Come alimentos amassados, dados pelos pais.    

8 Bebe em uma xícara, segurada pelos pais.    

9 Come alimentos semi-sólidos dados pelos pais.     

10 Alimenta-se sozinho, usando os dedos.    

11 Segura a xícara com ambas as mãos e bebe.    

12 Leva a colher cheia de comida até a boca, com ajuda.    

13 Estica os braços e pernas ao ser vestido.    

 

         Autocuidados 1 a 2 anos 
 

Acertos  Data  Observações  

14 Come de colher de modo independente.    

15 Segura a xícara com uma só mão e bebe.    

16 Coloca a mão na água e da tapinha no rosto (c/ mãos 

molhadas) imitando alguém. 

   

17 Senta-se em um piniquinho ou privada infantil por cinco 

minutos. 

   

18 Coloca um chapéu na cabeça e o remove.    

19 Tira as meias.    

20 Empurra os braços pelas mangas e os pés pelas pernas das 

calças. 

   

21 Tira o casaco quando desabotoado.    

22 Tira a calça quando desabotoada.    

23 Puxa um zíper grande, para cima e para baixo, que esteja 

encaixado. 

   

24 Utiliza palavras e gestos indicando necessidade de ir ao 

banheiro. 

   

 

                Autocuidados 2 a 3 anos 
 

Acertos  Data  Observações  

26 Alinha-se sozinho, c/ colher e xícara, derrubando 

pouca comida ou liquido. 

   

27 Recebendo uma toalha de um adulto, enxuga mãos e rosto.    

28 Suga liquido de copo ou xícara, usando canudinho.    

29 Dá garfadas.    

30 Mastiga e engole apenas substâncias comestíveis.     

31 Enxuga as mãos sem ajuda, ao lhe darem uma toalha.    

32 Avisa que quer ir ao banheiro, mesmo sendo tarde demais.    

33 Controla a baba.    

34 Urina ou defeca quando colocado no pinico, pelo menos 3 

vezes por semana. 

   

35 Calça os sapatos.    

36 Escova os dentes imitando um adulto.    
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37 Retira roupas simples que foram desabotoadas.    

38 Usa o banheiro para defecar, apenas um acidente por 

semana. 

   

39 Obtém água de torneira (ou filtro) sem ajuda.    

40 Lava as mãos ou rosto com sabonete, quando um adulto 

regula a água.  

   

41 Avisa que quer ir ao banheiro, durante o dia a tempo.    

42 Pendura o casaco em um gancho colocado a sua altura.    

43 Permanece seco ao dormir durante o dia.    

44 Evita riscos, como ponta de mobílias, escadas sem 

corrimão. 

   

45 Usa guardanapo quando assim aconselhado.    

46 Espeta o garfo na comida levando-a á boca.    

47 Despeja liquido de uma pequena jarra (1/4 litro) para o 

copo, sem ajuda. 

   

48 Desprende roupas presas com o fecho de pressão.    

49 Lava seus braços e pernas ao lhe darem banho.    

50 Coloca meia.    

51 Veste casaco, malha ou camisa.    

52 Identifica qual é a parte dianteira da roupa.    

 

                       Autocuidados 3 a 4 anos 
 

Acertos  Data  Observações  

53 Alimenta-se sozinho por toda a alimentação.    

54 Veste-se sozinho, com ajuda apenas para malhas/ camisetas 

com golas 

   

 Cerradas ou roupas com botões ou fechos.    

55 Enxuga o nariz quando lembrado.    

56 Acorda seco duas manhãs em uma semana.    

57 Se do sexo masculino, urina na privada, em pé.    

58 Veste e desveste-se sozinho, exeto botões e fechos, em 75% 

das vezes. 

   

59 Fecha a roupa com fechos de pressão ou gancho.    

60 Assoa o nariz quando lembrado.    

61 Evita perigos corriqueiros (por exemplo, cacos de vidro).    

62 Coloca agasalho em cabide e pendura o cabide em barra 

baixa, com instrução. 

   

63 Escova os dentes quando recebe instruções.    

64 Coloca luvas.    

65 Desabotoa botões grandes em agasalho ou em prancha de 

botões, na mesa. 

   

66 Abotoa botões grandes em agasalho ou prancha de botões 

colocada em mesa. 

   

67 Calça botas.    

 

                         Autocuidados 4 a 5 anos 

 

Acertos  Data  Observações  

68 Limpa o que derramo, buscando um pano por conta 

própria. 

   

69 Evita  veneno e todas as substâncias prejudiciais.    

70 Desabotoa sua roupa.    

71 Abotoa sua roupa.    

72 Retira pratos e talheres da mesa.    

73 Encaixa zíper em sua terminação.    

74 Lava as mãos e rosto.    
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75 Usar talher apropriado para se alimentar.    

76 Acorda durante a noite para ir ao banheiro, ou 

permanece seco toda à noite. 

   

77 Limpa e assoa o nariz 75% das vezes, sem lembretes.    

78 Toma banho sozinho, com ajuda só para lavar as 

costas, pescoço e orelha. 

   

79 Usa faca para espalhar manteiga no pão.     

80 Aperta e afrouxa cintos ou fivelas nos vestidos ou 

calças e sapatos. 

   

81 Veste-se sozinho, incluindo botões.     

82 Serve-se á mesa, enquanto um dos pais segura a 

travessa d comida. 

   

83 Ajuda a pôr a mesa, colocando corretamente pratos, 

talheres e guardanapos, quando recebe instruções. 

   

84 Escova os dentes.    

85 Vai ao banheiro a tempo, retira a roupa, usa papel 

higiênico, dá descarga e veste-se sem ajuda. 

   

86 Penteia ou escova cabelos compridos.    

87 Pendura roupas em cabides.    

88 Anda pela vizinhança sem supervisão constante.    

89 Enfia cordões em sapatos/tênis.    

90 Amarra ou dá laços nos cordões dos sapatos/ tênis.    

 

                       Autocuidados 5 a 6 anos 

 

Acertos  Data  Observações  

91 É responsável por uma tarefa semanal em casa e 

executa ao ser lembrado. 

   

92 Seleciona roupas apropriadas ao clima e á ocasião.     

93 Para na calçada, olha para ambos os lados e atravessa 

a rua, sem precisar ser lembrado. 

   

94 Serve-se á mesa e passa os demais a travessa de 

comida. 

   

95 Prepara sua própria xícara de café com leite.    

96 É responsável por uma tarefa diária em casa (pôr a 

mesa, levar lixo pra fora). 

   

97 Ajusta a temperatura da água para o banho.    

98 Prepara seu próprio sanduíche ou merenda.    

99 Anda sozinho para a escola, parque ou mercearia a 

duas quadras da casa. 

   

100 Corta alimentos tenros com a faca (por ex: salsicha, 

banana, batata cozida). 

   

101 Encontra o banheiro correto em local publico.    

102 Abre a embalagem d leite.    

103 Apanha uma bandeja com comida, levando-a e 

colocando sobre a mesa. 

   

104 Amarra os cordões em agasalho com capuz.    

105 Aperta o cinto d segurança em automóvel.    

 

                       Socialização 0 a 1 ano Acertos  Data  Observações  

 

1 Observa uma pessoa se movimentando diariamente em 

seu campo visual. 

   

2 Sorri em resposta á atenção do adulto.    

3 Vocaliza em resposta á atenção.    
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4 Olha para a própria mão, freqüentemente, sorrindo ou 

vocalizando. 

   

5 Responde ao seu circulo familiar, sorrindo, 

vocalizando ou parando de chorar. 

   

6 Sorri em resposta á expressão facial dos outros.    

7 Sorri e vocaliza ao ver sua imagem no espelho.    

8 Acaricia e toca no rosto de adultos (puxa cabelo, nariz, 

óculos, etc...). 

   

9 Estende a mão em direção a um objeto que lhe é 

oferecido. 

   

10 Estende os braços em direção a pessoas familiares.    

11 Estende a mão e toca sua imagem refletida no espelho 

ou  á estende e toca outra criança. 

   

12 Segura e examina, pelo menos por um minuto, um 

objeto que lhe foi dado. 

   

13 Sacode ou aperta um objeto colocado em sua mão, 

produzindo sons involuntários. 

   

14 Brinca sozinho por dez minutos.    

15 Procura contato visual, com freqüência, quando 

alguém lhe da atenção por 2 a 3 minutos.  

   

16 Brinca sozinho sem reclamar por 15-20 min., próximo 

de adulto executando atividade. 

   

17 Vocaliza para obter atenção.    

18 Imita adulto em brincadeira de esconde-esconde.    

19 Bate palmas imitando um adulto.    

20 Acena com a mão, dizendo adeus, imitando um adulto.    

21 Ergue os braços para expressar “grande”, imitando um 

adulto. 

   

22 Oferece brinquedo, objeto ou pedaço de comida a um 

adulto, mas nem sempre entrega. 

   

23 Abraça, acaricia ou beija familiares.    

24 Responde ao próprio nome, olhando ou estendendo os 

braços para ser pego. 

   

25 Aperta ou sacode um brinquedo para produzir sons, em 

imitação. 

   

26 Manipula brinquedos ou objeto.    

27 Estende um brinquedo ou objeto a um adulto e o 

entrega. 

   

28 Imita movimentos de outra criança ao brincar.    

 

                Socialização  1 a 2 anos 

 

Acertos  Data  Obsevaçoes  

29 Imita um adulto em tarefas simples (p.ex. sacudir 

roupa, estende lençóis na cama, segura talheres). 

   

30 Brinca ao lado de outra criança, cada uma realizando 

uma tarefa diferente. 

   

31 Toma parte de brincadeira com outra criança 2-5min 

(p.ex. empurra carrinho ou rola bola). 

   

32 Aceita ausência dos pais, continua atividade, embora 

possa reclamar momentaneamente. 

   

33 Explora ativamente o seu meio ambiente.    

34 Toma parte de atividade manipulada com outra pessoa 

(p.ex. puxa barbante, vira maçaneta). 

   

35 Abraça e carrega uma boneca ou um brinquedo macio.    



90 

 

36 Repete ações que produzem risos e atenção.    

37 Dá um livro para que o adulto o leia para que ambos o 

compartilhem.  

   

38 Puxa uma pessoa para mostrar-lhe alguma ação ou 

objeto. 

   

39 Retira mão ou diz “não” quando está próximo de objeto 

e alguém lhe lembra disso. 

   

40 Quando colocado em cadeira ou trocador, espera de 2-5 

min. Para ser atendido. 

   

41 Brinca com duas ou três crianças de sua idade.    

42 Compartilha um objeto ou alimento  com outra criança, 

quando solicitado. 

   

43 Cumprimenta colegas ou adultos familiares quando 

lembrado. 

   

 

                      Socialização 2 a 3 anos Acertos  Data  Observações  

 

44 Obedece a ordem dos pais pelo menos 50% das vezes.    

45 Busca ou leva um objeto ou vai buscar uma pessoa 

em outra sala que lhe dão instruções. 

   

46 Presta atenção á estória ou musica por 5 a 10 minutos.    

47 Diz “por favor”ou “obrigado” quando lembrado.    

48 Tenta ajudar os pais a executar uma tarefa realizando 

parte dela (segurando uma pá de lixo). 

   

49 Brinca de usar roupas de adultos.    

50 Faz uma escolha quando ligado.    

51 Demonstra entender sentimentos, expressando amor, 

tristeza, raiva, alegria, etc. 

   

 

                     Socialização 3 a 4 anos 

 

Acertos  Data  Observações  

52 Canta e dança ao ouvir musica.    

53 Segue regras de um jogo imitando ações de outras 

crianças. 

   

54 Cumprimenta pessoas familiares sem ser lembrado.    

55 Segue regras em jogos de grupo dirigidos por adultos.    

56 Pede permissão para brincar com um brinquedo que 

está sendo usado por outra criança. 

   

57 Diz “por favor”ou “obrigado” sem ser lembrado 50% 

das vezes. 

   

58 Atende ao telefone, chamando um adulto ou falando 

com pessoa familiar. 

   

59 Espera sua vez.    

60 Segue regras em jogos dirigidos por uma criança mais 

velha. 

   

61 Obedece ás ordens de um adulto 75% das vezes.    

62 Permanece em seu quintal ou jardim.    

63 Brinca perto de outras crianças, conversa com elas, 

trabalhando em projeto próprio (30min). 

   

 

             Socialização 4 a 5 anos Acertos  Data  Observações  

 

64 Pede ajuda quando tem dificuldades (p.ex. ir ao 

banheiro ou conseguir algo para beber). 
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65 Contribui para a conversa de adulto.    

66 Repete rimas, canções ou danças para adultos.    

67 Faz uma tarefa sozinho por 20 a 30 minutos.    

68 Pede desculpas (sem ser lembrado) 75% das vezes.    

69 Espera sua vez numa brincadeira que envolva de 8 a 9 

crianças. 

   

70 Brinca com 2-3 crianças por 20 min. Em atividade 

(projeto ou jogo) que envolva cooperação. 

   

71 Quando em publico, apresenta comportamento 

socialmente aceitável. 

   

72 Pede permissão para usar objetos dos outros 75% das 

vezes. 

   

 

                        Socialização 5 a 6 anos  Acertos  Data  Observações  

 

73 Manifesta seus sentimentos: raiva,felicidade, amor.    

74 Brinca com 4 a 5 crianças, em uma atividade de 

cooperação, sem supervisão constante. 

   

75 Explica aos outros as regras do jogo ou atividade.    

76 Imita papeis de adulto.    

77 Colabora para as conversas durante as refeições.    

78 Segue regras de um jogo que envolva raciocínio 

verbal. 

   

79 Conforta colegas quando estes estão tristes.    

80 Escolhe os próprios amigos.    

81 Planeja e constrói, usando ferramentas simples (p.ex. 

plano inclinado, alavanca. Roldana). 

   

82 Estabelece metas para si próprio e executa atividades 

para atingi-las. 

   

83 Dramatiza trechos de história, desempenhando um 

papel ou lidando com fantoches. 

   

 

                     Linguagem 0 a 1 ano Acertos  Data  Observações  

 

1 Repete sons emitidos por outras pessoas.    

2 Repete a mesma silaba duas a três vezes (ma, ma, ma).    

3 Responde a gestos com gestos.    

4 Obedece a uma ordem simples, quando acompanhada 

de gestos indicativos. 

   

5 Interrompe a atividade, pelo menos momentaneamente, 

quando lhe dizem “não”, 75% das vezes. 

   

6 Responde perguntas simples com respostas não 

verbais. 

   

7 Combina duas silabas diferentes em suas tentativas de 

verbalização. 

   

8 Imita padrão de entonação de voz de outras pessoas.    

9 Usa uma palavra funcionalmente para indicar objeto ou 

pessoa. 

   

10 Vocaliza em resposta á fala de outra pessoa.    

 

               Linguagem 1 a 2 anos Acertos  Data  Observações  

 

11 Diz cinco palavras diferentes (pode usar a mesma 

palavra para se referir a diferentes objetos). 
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12 Pede “mais”.    

13 Diz “acabou” ( “cabo”).    

14 Obedece a três ordens diferentes, que não são 

acompanhadas de gestos indicativos. 

   

15 Consegue “dar” ou “mostrar”, quando solicitado.    

16 Aponta para 12 objetos conhecidos, quando nomeados.    

17 Aponta para 3 a 5  figuras de um livro quando 

nomeado. 

   

18 Aponta para três partes do seu corpo.    

19 Diz seu nome ou apelido, quando solicitado.    

20 Responde á pergunta “o que é isto?” com o nome do 

objeto. 

   

21 Combina palavras e gestos para indicar seus desejos.    

22 Nomeia cinco outros membros da família incluindo 

animais domésticos. 

   

23 Nomeia quatro brinquedos.    

24 Produz sons de animais ou usa os sons para nomear 

animais (cachorro é “au au”). 

   

25 Pede alimentos conhecidos pelo nome, quando 

mostrados (leite, bolacha ou biscoito, pão). 

   

26 Faz perguntas variando entonação da voz.    

27 Nomeia três partes do corpo em uma boneca ou outra 

pessoa. 

   

28 Responde a pergunta do tipo sim/ não com respostas 

afirmativas ou negativas.  

   

 

                     Linguagem 2 a 3 anos Acertos  Data  Observações  

 

29 Combina substantivos ou adjetivos em frases de 2 

palavras (bola cadeira), (minha bola) 

   

30 Combina substantivo e verbo em frases de duas 

palavras (papai vai). 

   

31 Usa uma palavra que quer ir ao banheiro.    

32 Combina verbo ou substantivo com “lá” ou  “aqui”em 

uma frase de 2 palavras (cadeira aqui). 

   

33 Combina duas palavras para expressar posse (carro 

papai). 

   

34 Emprega “não” na fala.    

35 Responde a pergunta “o que....esta fazendo?”para 

atividades habituais. 

   

36 Responde a pergunta do tipo: “onde?”.    

37 Nomeia sons ambientais familiares.    

38 Dá mais de um objeto quando se usa a forma plural na 

solicitação (blocos). 

   

39 Ao falar, refere-se a si próprio pelo nome.    

40 Aponta para figuras de objetos comuns descritos pelo 

uso (até dez objetos). 

   

41 Mostra a idade pelos dedos.    

42 Diz seu sexo quando solicitado.    

43 Obedece á seqüência de duas ordens relacionadas.    

44 Usa a forma do verbo no gerúndio (correndo, 

comendo). 

   

45 Emprega formas regulares do plural (livro/ livros).    

46 Emprega algumas formas irregulares de verbos no    
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passado, de forma sistemática (foi, fez, era). 

47 Faz pergunta do tipo: “O que é isto (isso)?”.    

48 Controla o volume da voz 90% das vezes.    

49 Usa “este/ esta”( “esse/ essa”) e “aquele/ aquela”na 

fala. 

   

50 Emprega “é”e “está”em frases simples (isto é uma 

bola; a bola está aqui). 

   

51 Diz “eu”, “mim”, “meu” ao invés do próprio nome.    

52 Aponta para o objeto que “não” é...(não é uma bola).    

53 Responde á pergunta “quem” dando um nome.    

54 Emprega a forma possessiva dos substantivos (do pai).    

55 Usa um artigo ao falar: o, a, os, as, um, uns, umas.    

56 Usa uns substantivos que indicam grupo ou categoria 

(brinquedo, animal, comida). 

   

57 Usa os verbos “ser”, “estar”, e “ter” no presente, 

cometendo poucos erros. 

   

58 Diz se objetos estão “abertos”ou “fechados”.    

 

                 Linguagem 3 a 4 anos Acertos  Data  Observações  

 

59 Expressa diminutivos e aumentativos quando fala?    

60 Presta atenção durante cinco minutos a uma história 

lida. 

   

61 Obedece a uma seqüência de duas ordens não 

relacionadas. 

   

62 Diz seu nome completo quando soado.    

63 Responde a perguntas simples envolvendo “Como?”.    

64 Emprega verbos regulares no passado (pulou, pulava).    

65 Relata experiências imediatas.    

66 Diz como são usados objetos comuns.    

67 Expressa ações futuras empregando os verbos “ir”, 

“ter”, “querer”(vou comer). 

   

68 Utiliza adequadamente masculino e feminino na fala.    

69 Usa formas imperativas de verbos ao pedir favores.    

70 Conta dois fatos na ordem de ocorrência.     

 

              Linguagem 4 a 5 anos 

 

Acertos  Data  Observações  

71 Obedece a seqüência envolvendo três ordens.    

72 Demonstra compreensão elementar de verbos 

reflexivos, usando-os ocasionalmente (ela se 

machuco). 

   

73 Consegue identificar objetos/ figuras que formam par, 

sob solicitação.   

   

74 Emprega o futuro ao falar.    

75  Usa orações compostas por coordenação (“chutei a 

bola e ela foi parar na rua”). 

   

76 Consegue identificar a parte de cima e de baixo de 

objetos, quando solicitado. 

   

77 Emprega, ocasionalmente, o condicional, ao falar 

(poderia, pudesse, iria, seria, faria). 

   

78 Consegue identificar absurdos em figuras.    

79 Emprega as seguintes palavras: irmão, irmã, avô, avó.    

80 Completa frases com antônimos (o irmão é homem, a    
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irmã é...). 

81 Relata uma história conhecida, sem ajuda de figuras.    

82 Em uma figura, nomeia o objeto que não permanece a 

uma determinada categoria (o que não é bicho, etc...). 

   

83 Dez se duas palavras rimam ou não.    

84 Usa frases complexas, compostas por suordinaçao 

(“Ela quer que eu entre porque...”). 

   

85 Diz se um som é forte ou fraco.    

 

                  Linguagem 5 a 6 anos  Acertos  Data  Observações  

 

86 Consegue indicar alguns, muitos, vários elementos.    

87 Diz seu endereço.    

88 Diz o numero de seu telefone.    

89 Aponta para o conjunto que tem mais, menos, poucos 

elementos. 

   

90 Conta piada simples.    

91 Relata experiências diárias.    

92 Descreve um local ou movimento: entre, longe de, por 

cima de, até... 

   

93 Responde á pergunta “por que” com uma explicação.    

94 Ordena e conta uma estória de dois a cinco episódios 

na seqüência correta.  

   

95 Define palavras.    

96 Responde adequadamente á pergunta: “Qual o contraio 

de...?”. 

   

97 Responde á pergunta “o que acontece se (“ você deixar 

cair um ovo?”). 

   

98 Usa “ontem” e “amanhã” corretamente.    

99 Pergunta o significado de palavras desconhecidas.    
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Governo do Estado do Rio Grande do Norte 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – 

UERN 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPEG 

FACULDADE DE ENFERMAGEM-FAEN 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE E SOCIEDADE 

– PPGSS 

MESTRADO EM SAÚDE E SOCIEDADE - MASS 
Rua Dionísio Filgueira 383, Centro - CEP: 59.610-090 - Mossoró-RN 

Telefone: (84) 3317-5337 - Email: saudesociedade@mestrado.uern.br 

Site:  http://propeg.uern.br/ppgss 

 

 

1) No que se refere à socialização neste período de participação no programa, 
você percebeu alguma alteração nos participantes? 
 

2)  Com relação à  linguagem, você pode perceber alguma alteração? 
 

3)  No que diz respeito à cognição, você percebeu alterações? 
 

4) No que se refere aos autocuidados neste período de participação no 
programa, você percebeu alguma modificação? 
 

5) No que se refere ao aspecto do desenvolvimento motor, você percebeu 
alterações? 
 

 

 

 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA 

mailto:saudesociedade@mestrado.uern.br
http://propeg.uern.br/ppgss/default.asp?item=ppgss-apresentacao#_blank

