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DIEGUES, D. O Modelo Lúdico na análise do brincar de crianças com Síndrome de Down. 

Dissertação de Mestrado em Distúrbios do Desenvolvimento. São Paulo: Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, 2015.  

 

O MODELO LÚDICO NA ANÁLISE DO BRINCAR DE CRIANÇAS COM SÍNDROME  

DE DOWN. 

 

 

Na literatura de psicologia existe considerável acervo sobre o desenvolvimento do brincar, 

em seu conceito universal, porém, o mesmo não tem acontecido quando se pensa em estudos sobre 

o brincar de crianças com deficiência, mais especificamente a Síndrome de Down (SD). Criado em 

1994 o Modelo Lúdico (ou Modéle Ludique) é um referencial teórico para intervenção clínica, 

desenvolvido por Francine Ferland, terapeuta ocupacional, que tem como foco de investigação o 

brincar na prática clínica com crianças com deficiência física. Com base neste referencial, Ferland 

propõe dois protocolos de avaliação: “Entrevista Inicial com os Pais” (EIP) e “Avaliação do 

Comportamento Lúdico” (ACL) da criança com deficiência física em idade pré-escolar. Assim, o 

seguinte estudo tem como objetivo verificar possíveis contribuições destes protocolos para análise e 

caracterização do brincar de crianças com SD, que apresentam como característica principal o 

atraso global no desenvolvimento. Participaram do estudo oito crianças de ambos os sexos com 

diagnóstico de SD, com idade entre seis e dez anos, além de seus responsáveis legais. Os 

procedimentos de análise dos dados tiveram como base o Modelo Lúdico, traduzido e adaptado para 

o português. Os resultados indicam que as crianças apresentaram interesse principalmente por 

estímulos sonoros, espontaneidade e prazer ao brincar. No entanto, nem todas as crianças 

apresentaram senso de humor, gosto por desafios e iniciativa, demonstrando uma forma de brincar 

mais passiva. Concluiu-se como uma das possibilidades, intervenção em “Atitude Lúdica”. 

Finalmente, o presente estudo oferece subsídios para que o profissional de saúde possa analisar 

sessões lúdicas de crianças com SD e determinar focos de intervenção, considerando a carência de 

instrumentos com esse objetivo. 

 

Palavras-chaves/ Descritores: Síndrome de Down. Avaliação/métodos. Jogos e 

brinquedos/psicologia. Ludoterapia.  
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ABSTRACT 

 
 

 

THE LUDIC MODEL IN THE ANALYSIS OF CHILDREN PLAY WITH DOWN 

SYNDROME.  

 

 

In psychological literature there is considerable collection about the development of play, in 

its universal concept, but the same has not happened when thinking about studies on the play of 

children with disabilities, specifically the Down Syndrome (DS). Created in 1994 the Ludic Model 

(or Modéle Ludique) is a theoretical for clinical intervention, developed by Francine Ferland, 

occupational therapist, whose research focused on playing in clinical practice with children with 

physical disabilities. Based on this framework, Ferland proposes two evaluation’s protocols: "Initial 

Interview with Parents" (IIP) and "Evaluation of Ludic Behavior" (ELB) of children with 

disabilities in preschool age. Thus, the following paper aims to determine possible contributions of 

these protocols for analysis and characterization of the play of children with DS, which have the 

main characteristic global developmental delay. The study included eight children of both sexes 

diagnosed with SD, aged between six and ten years and their legal guardians. Data analysis 

procedures were based on the Ludic Model, translated and adapted to portuguese. The results 

indicate that the children showed interest mainly by hearing stimuli, spontaneity and pleasure to 

play. However, not all children showed sense of humor, taste for challenges and initiative, 

demonstrating a more passive way to play. It was concluded as one of the possibilities, intervention 

in "Playful Attitude". Finally, this study offers subsidies for the health professional can analyze play 

sessions for children with DS and determine intervention focuses, considering the lack of 

instruments for this purpose. 

 

 

Keywords / Descriptors: Down Syndrome. Evaluation / methods. Games and toys / psychology. 

Play therapy. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Síndrome de Down (SD) é a mais freqüente anomalia cromossômica, tem prevalência de 

1:700 nascimentos (SOMMER e HENRIQUE – SILVA, 2008), fato este que a torna uma das mais 

comuns e a mais conhecida de todas as síndromes de malformação (DEVLIN e MORRISON, 

2004). Foi descrita pela primeira vez em 1866 por J. Langdon Down que publicou na revista 

London Hospital Reports o primeiro estudo sobre a SD intitulado “Observations on an ethnic 

classification of idiots” (DOWN, 1866) e apenas em 1959 o francês Jerome Lejèune identificou a 

presença de um cromossomo extranumerário no cariótipo desses indivíduos (PUESCHEL, 1993).  

Pode ser causada por três tipos de comprometimento cromossômico: trissomia simples, 

translocação e mosaicismo (PUESCHEL, 1993; BRUNONI, 1999; MUSTACCHI e PERES, 2000).  

1. Trissomia simples – há um terceiro cromossomo extra no par 21, ocorre em 96% dos casos, 

os pais têm cariótipo normal, a cromossomopatia ocorre acidentalmente. 

2. Translocação – transmitida por genitores que possuem em seu cariótipo um cromossomo 15 

ou 14 com um segmento sobreposto originário no par 21, ocorre em 2 a 3% dos casos. 

3. Mosaicismo – caracterizado por duas populações de células (células normais - 46 

cromossomos, e células trissômicas - 47 cromossomos). Ocorre de 1 a 2 % dos casos 

(BRUNONI, 1999).  

A SD se associa com mais de 80 condições clinicas, dentre elas malformações cardíacas 

congênitas, hipotonia muscular, deficiências no sistema imunológico, aumento do risco de 

Demência Tipo Alzheimer, entre outras comorbidades com maior ou menor grau de severidade 

dependendo do quadro clinico (SOMMER e HENRIQUE – SILVA, 2008). Certas anomalias 

congênitas (cataratas congênitas, anomalias do trato gastrointestinal e doença cardíaca congênita) 

muitas vezes requerem atenção imediata, como algumas delas podem ser fatais (PUESCHEL, 

1990). 

Caselli et al. (1998) apontam que crianças com SD apresentam um atraso de todas as áreas 

de desenvolvimento. Durante a infância uma série de condições clínicas e doenças, tais como 

doenças infecciosas, o aumento da ingestão nutricional, periodontite, convulsões, apnéia do sono, 

deficiência visual, déficits audiológicos, disfunção da tireoide e problemas esqueléticos podem 

ocorrer com uma prevalência mais elevada (PUESCHEL, 1990). Também estão associadas à 

síndrome alterações cognitivas como déficit no processamento verbal da informação, alterações de 

linguagem expressiva, de atenção compartilhada e de alguns tipos de memória (RUGGIERI e 
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ARBERAS, 2003; FIDLER, 2005; ADAMS et. al., 2008). No entanto, Pennington et al. (2003), 

apontam que a criança com SD pode se sair relativamente bem em tarefas de memória espacial e 

visual.  

Assim, o impacto dessas alterações deve ser de conhecimento dos profissionais, para que a 

implementação de programas específicos possa ter maior alcance, considerando inclusive o 

importante papel da família na inserção da criança em seu contexto sociocultural (SILVA E 

DESSEN, 2002). 

É fundamental considerar a família como estratégia terapêutica, pois será no ambiente 

familiar que a criança fará suas primeiras aquisições e receberá influências importantes, que 

determinarão características individuais apresentadas no decorrer da vida (PEREIRA E OLIVEIRA, 

2015).  

Vygotsky (1978) explica que a interação entre pais e filhos constitui configuração principal 

para a aquisição de habilidades cognitivas e sociais. Como exemplo desta afirmação, é possível citar 

o estudo de Falco et al. (2010) que relata aumento de ocorrência de brincadeiras exploratórias em 

crianças com SD de sessões solitárias para sessões colaborativas com ambos os pais, sendo o 

brincar uma atividade importante para o desenvolvimento destes sujeitos, pois como ressaltam 

Kaufmann-Sacchetto et al. (2011), o brincar possibilita o desenvolvimento de aptidões físicas, 

mentais e emocionais.   

Winnicott (1971/1975) define o brincar como um espaço no qual se dão todas as vivências 

criativas da criança. Para Santa Roza (1999), o brincar é a linguagem comum na infância. O espaço 

lúdico seria entendido assim, como o espaço da representação, da simulação, e com isso, do 

aprendizado (ZANLUCHI, 2005).  E seria por meio da memória construída no grupo familiar que as 

lembranças da infância com relação ao brincar se renovariam e se completariam com maior 

facilidade (BENJAMIN, 1994). 

Milani e Oliveira (2003) explicam que na literatura de psicologia, existe considerável acervo 

sobre o desenvolvimento do brincar e do desenhar, em seu conceito universal, porém, o mesmo não 

tem acontecido quando se pensa em estudos sobre o brincar de crianças com deficiência, como são 

as com SD. 

Criado em 1994 o Modelo Lúdico (ou Modéle Ludique) é um referencial teórico para 

intervenção clínica, desenvolvido por Francine Ferland, terapeuta ocupacional (FERLAND, 2003), 

que tem como objeto e foco de investigação o brincar na prática clínica de terapia ocupacional com 



15 

 

 

crianças com deficiência física e o lugar que as brincadeiras ocupam em seu cotidiano (FERLAND, 

2006; SANT´ANNA et. al., 2008).  

Os conceitos teóricos do Modelo Lúdico têm como objetivo principal criar estratégias para 

estimular, desenvolver e manter a atitude e a habilidade lúdica, bem como interesses variados no 

brincar (SANT´ANNA et al., 2008). Com base nestes conceitos, Ferland (2003) propõe dois 

protocolos de avaliação com o objetivo de conhecer e compreender a criança por intermédio do seu 

comportamento no brincar (comportamento lúdico), são eles: “Entrevista Inicial com os Pais” (EIP 

– Entrevne Initiale avec les Parents) e “Avaliação do Comportamento Lúdico” (ACL – Évaluation 

du Comportement Ludique) da criança com deficiência física em idade pré-escolar (FERLAND, 

2003).  

Os dois protocolos foram traduzidos e adaptados para o português em 2006 com avaliação 

de equivalência semântica, idiomática e conceitual (FERLAND, 2006). Segundo estudo de 

Sant´Anna et al. (2008), responsável pela tradução e adaptação transcultural dos protocolos, a EIP e 

a ACL atendem à necessidade de instrumentos de avaliação validos e confiáveis, sendo 

recomendada a ampliação e aprofundamento de estudos para avançar no processo de validação dos 

dois protocolos. De acordo com a autora, o Modelo Lúdico oferece recursos úteis para a avaliação 

de crianças mais severamente comprometidas.  

Dessa forma, o presente estudo busca oferecer subsídios para que o profissional de saúde 

possa analisar sessões lúdicas de crianças com SD e determinar focos de intervenção, considerando 

a carência de estudos e instrumentos com esse objetivo para essa população. Como ressaltam Priosti 

et al. (2012), uma avaliação objetiva, como a proposta por este estudo, pode trazer contribuições de 

relevância social, pois possibilitará aplicações práticas e clínicas, proporcionando para as pessoas 

com SD um trabalho funcional mais adequado que permita melhor qualidade de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 SÍNDROME DE DOWN 

 

Down (1866) define a SD como a presença de rosto plano e largo, olhos colocados 

obliquamente, fissura palpebral muito estreita, nariz pequeno, lábios grandes e grossos com fissuras 

transversais, língua longa, grossa e muito áspera, entre a presença de outras características. Segundo 

o autor, o tipo de “idiotice Mongolian” ocorreria em mais de dez por cento dos casos que eram 

apresentados para ele. Os pacientes foram definidos como “idiotas” congênitos, e nunca resultariam 

de acidentes após a vida uterina. Down (1866) também definiu as pessoas com SD com um poder 

considerável de imitação, bem-humorados, geralmente capazes de falar, mas com capacidade de 

coordenação alterada.  

 De acordo com Brunoni (1999), a SD é uma cromossomopatia, cujo quadro clínico geral é 

explicado por um desequilíbrio na constituição cromossômica, com um cromossomo a mais no par 

21, caracterizando uma trissomia. Esta cromossomopatia é a mais encontrada em seres humanos e 

apresenta diversas alterações fenotípicas, comportamentais, de desenvolvimento, de órgãos e 

sistemas. 

Pueschel (1993) relata que a SD pode ter varias causas sendo relatadas entre elas exposições 

a Raios-X, problemas hormonais e imunológicos, infecções virais específicas e administração de 

determinadas drogas. Também são relatadas entre as causas a presença de sífilis, alcoolismo, 

consangüinidade e insultos ambientais durante a gravidez (COSTA e PATTERSON, 2005). 

O diagnóstico de SD não tem valor prognóstico, pois não determina características 

fenotípicas mais ou menos acentuadas, nem o grau de eficiência intelectual. Há um consenso na 

comunidade científica que não existem graus de SD. Considera-se, entre outros fatores, que as 

diferenças individuais de desenvolvimento resultam de herança genética, estimulação, educação, 

problemas clínicos e fatores ambientais (SILVA e KLEINHANS, 2006). 

Após o nascimento a SD pode ser detectada visivelmente devido às características 

fenotípicas como: prega palmar única, braquicefalia, pregas epicânticas, base nasal achatada, 

hipoplasia da região mediana da face, diâmetro frontooccipital menor, pescoço curto, língua 

protrusa, orelhas pequenas e subdesenvolvidas e hipotonia, além da análise dos dermatóglifos do 

bebê, porém está deverá ser confirmada por cariótipo (SCHWARTZMAN, 1999). 
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As principais alterações de comportamento e transtornos psiquiátricos em pessoas com SD 

foram caracterizadas por Dykens (2007) em três fases do desenvolvimento: infância, adolescência e 

fase adulta. O autor explica que na infância existe a prevalência de alterações que envolvem 

comportamentos externalizantes como desafio, oposição, impulsividade, comportamento 

argumentativo e dificuldades de atenção. Ainda de acordo com o autor, algumas das alterações 

melhoram na adolescência: entretanto outras dificuldades se desenvolvem nesta faixa etária, como 

isolamento e depressão. Na idade adulta ocorreria um incremento de doenças neurológicas como a 

Demência tipo Alzheimer, com sintomas de agressividade, taxas elevadas de depressão, 

passividade, insônia, diminuição do apetite, esquizofrenia e transtorno obsessivo compulsivo 

(MORGAN et al., 2008; DYKENS, 2007).  

Entre as dificuldades que podem ser apresentadas durante o desenvolvimento, Priosti et al. 

(2012) ressaltam a diminuição do tônus muscular (hipotonia), sempre presente no início do 

desenvolvimento das aquisições motoras do bebê com SD, sendo que essa diminuição interfere na 

destreza manual, atrasa a aquisição de habilidades e a exploração do ambiente, causando déficits 

sensoriais que podem interferir no desenvolvimento cognitivo. Com relação à preensão manual, a 

diminuição do tônus muscular limita as habilidades físicas de coordenação motora grossa e fina 

(PRIOSTI et al., 2012).  

Pimentel (2012) ressalta as dificuldades que crianças com SD podem apresentar na aquisição 

da linguagem, principalmente devido às características relacionadas à hipotonia dos órgãos 

fonoarticulatórios, com acréscimo do atraso no desenvolvimento cognitivo. Assim, de acordo com o 

autor, os interlocutores com quem a criança com SD interage (em casa e nas instituições) devem 

estar atentos às formas diversas com que esta criança pode manifestar sua linguagem: oral, gestual, 

gráfica, entre outras.  

Porto-Cunha e Limongi (2010) verificaram a influência de variáveis ambientais e 

contextuais nos aspectos pragmáticos da linguagem de quinze crianças com SD na interação com 

seu cuidador e com seu terapeuta. Em seguida, compararam o desempenho da criança nas duas 

situações. Dessa forma, concluíram que independente do interlocutor as crianças com SD 

apresentaram competência comunicativa. No entanto, o nível econômico e a escolaridade do 

cuidador foram os fatores que mais influenciaram os aspectos pragmáticos da linguagem, portanto, 

considerados como possíveis fatores de risco para o desenvolvimento desses aspectos.  
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Bissoto (2005), em trabalho de revisão bibliográfica, concluiu que o desenvolvimento de 

indivíduos com essa síndrome, assim como o desenvolvimento de qualquer outra pessoa resultaria 

então de influências genéticas, culturais e sociais, incluindo expectativas em relação às suas 

potencialidades e aspectos afetivo-emocionais da aprendizagem. Assim, como citam Vital et al. 

(2012), a ação educacional adotada em relação às crianças com SD deve levar em consideração a 

concepção de que há necessidades educacionais próprias de aprendizagem e que cada indivíduo 

possui um processo de desenvolvimento particular, fruto de fatores genéticos e sócio-históricos.  

Debates sobre as necessidades educacionais e sobre a inclusão de indivíduos com SD em 

escolas têm ganhado força nos últimos anos e estão cada vez mais frequentes em vários países, 

permitindo a discussão sobre sua importância e eficácia. 

Martins (1999) realizou uma pesquisa com professores de nove escolas regulares do 

município de Natal – RN (Brasil). Os resultados apontaram que a inclusão de alunos com SD foi 

percebida como construtiva para o desenvolvimento de todos na sala de aula, proporcionando maior 

grau de interação na turma e a diminuição de preconceitos e estereótipos em relação às crianças 

com a síndrome. Aragão et al. (2004) investigaram a concepção de professores, coordenadores 

pedagógicos e diretores de escolas públicas sobre inclusão escolar. No estudo, os professores 

mencionaram a importância de um trabalho coletivo, levando-se em consideração professores e 

funcionários, para que a inclusão se efetue de forma eficaz. 

O estudo de Luiz et al. (2012) buscou demonstrar que a inclusão da criança com SD na rede 

regular de ensino vem se evidenciando benéfica. Porém, de acordo com os resultados do estudo, 

existem muitos desafios a serem superados, os quais demandam tempo e compromisso para que se 

efetivem.  Os autores explicam que os profissionais de saúde que acompanham a criança com SD 

são importantes colaboradores que podem orientar escolas e professores a respeito das 

particularidades e do desenvolvimento dessas crianças, para que o diálogo entre os profissionais da 

instituição especializada e os professores possibilite a continuidade da atenção e do trabalho que já 

vem sendo desenvolvido. 

Nessa perspectiva, Holden e Stewart (2002), em estudo realizado em Nova Zelândia, 

apontam a importância de a escola realizar adaptações curriculares, de forma a oferecer sempre que 

necessário, um currículo apropriado para todos e não somente para os alunos com SD. Dessa forma, 

incluir requer modificações pedagógicas e nas relações no ambiente escolar, para que se possa 

garantir às crianças uma melhor escolarização, de forma a considerar suas capacidades e 

potencialidades individuais, seu funcionamento físico, social, cognitivo e emocional.  
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Segundo Andretta et.al. (2000), a arte pode ser facilitadora no momento da inclusão e as 

propostas criativas por meio do estímulo artístico também devem ser adaptadas às necessidades 

específicas de cada aluno. Como exemplo da eficácia do trabalho realizado por meio de estímulos 

artísticos, Scarpetta (2012) cita a musicoterapia, utilizada como uma alternativa para reduzir a 

ansiedade em diversos campos, como na psicologia, na medicina e na odontologia. Tais práticas 

podem contribuir então para o favorecimento da qualidade de vida das crianças e suas famílias.  

Por fim, de acordo com Nascimento e Schwartzman (2012), é importante ressaltar que é de 

grande importância para a formação da pessoa com deficiência intelectual poder fazer escolhas, 

desde coisas simples, como o que gostaria de comer, até as que envolvam as de maior 

independência (que podem causar maior resistência por parte da família) como namorar, fazer uma 

atividade artística, um esporte, ter um trabalho ou brincar. Finalmente, para os autores escolher faz 

com que nos apropriemos de nossas vidas, de forma a nos sentirmos respeitados.  

 

2.2 BRINCAR 

 

“Brincar é se permitir sorrisos, risos, momentos de loucura.”  

(FERLAND, 2009) 

 

De acordo com o Dicionário da Língua Portuguesa (2003) a palavra brincar do germânico 

blinkan (gracejar) significa divertir-se (com jogos), entreter-se (com brincadeiras infantis), gracejar, 

zombar ou proceder com leviandade (em relação ao algo). Como verbo intransitivo pode significar 

recrear-se, distrair-se e folgar.  

O brincar foi e ainda é tema de diversos estudos e sua definição é discutida entre 

pesquisadores. Francine Ferland (2006), terapeuta ocupacional e professora emérita da Escola de 

Terapia Ocupacional da Universidade de Montreal, explica que o brincar é um fenômeno complexo 

e holístico. Explica também que nenhum pesquisador é unânime ao definir o brincar, o que torna 

sua compreensão um processo difícil e que abordar o fenômeno do brincar na vida de uma criança 

em poucas páginas seria um empreendimento fadado ao fracasso em razão da complexidade do 

sujeito e da quantidade de pesquisas feitas até o momento sobre o tema. A autora define o brincar 

como:  
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(...) uma atitude subjetiva em que o prazer, a curiosidade, o senso de humor e a 

espontaneidade se tocam: tal atitude se traduz por uma conduta escolhida livremente, 

da qual não se espera nenhum rendimento específico (FERLAND, 2006, p. 18).  

       

Segundo Winnicott (1982/1965), a criança adquire experiência brincando. O autor explica 

que a brincadeira é a prova evidente da capacidade criadora, favorece a iniciação de relações 

emocionais, proporcionando assim, o desenvolvimento de contatos sociais (WINNICOTT, 

1982/1965).  Siaulys (2005) explica que a brincadeira é a vida da criança, brincando ela desenvolve 

os sentidos, adquire habilidades para usar as mãos e o corpo, reconhece objetos e suas 

características, textura, forma, tamanho, cor e som. A autora explica que o brincar alegra e motiva 

as crianças, juntando-as e dando-lhes oportunidade de trocarem experiências e ajudararem-se 

mutuamente “as que enxergam e as que não enxergam, as que escutam muito bem e aquelas que 

não escutam, as que correm muito depressa e as que não podem correr”. (SIAULYS, 2005, p. 5) 

De acordo com Nogueira (2013) a infância, não obstante as várias concepções e práticas de 

cada época histórica é a idade dos jogos e brincadeiras. A autora explica que mesmo na época do 

Brasil Colônia, não foi diferente: nadando, pescando no rio, cavalgando paus e cabos de vassoura, 

atirando, colhendo e ordenando pedrinhas, imitando animais e personagens históricos, empinando 

papagaio e realizando diversos outros jogos, a criança mostra que a infância é um período 

específico, que subsiste em si mesmo, desta forma não é apenas uma preparação para a idade adulta.  

   

A criança brinca com regras do jogo ou cria as próprias regras, imita e cria jogos, 

convive, socializa-se, desenvolve suas habilidades de comunicação e representação, 

movimenta-se; enfim, vive um mundo próprio, ás vezes, aberto, ás vezes fechado, 

nem sempre reconhecido e entendido pelos adultos (NOGUEIRA, 2013, p. 217). 

 

Pontes e Magalhães (2003) relatam que as brincadeiras tradicionais e populares possuem 

padrões lúdicos universais, que mesmo com suas características regionais, têm estruturas de regras 

muito semelhantes. Dessa forma, a brincadeira também pressupõe aprendizagem social, pois através 

dela “aprendem-se as formas, os vocabulários típicos, as regras e o seu momento de enunciá-las, as 

habilidades específicas requeridas para cada brinquedo, os tipos de interações condizentes, etc.” 

(PONTES E MAGALHÃES, 2003, p. 118). 

Nesta perspectiva, Walter Benjamin (1987) explica que a brincadeira está na origem de 

todos os hábitos, como comer, vestir, dormir e lavar-se. Assim, o hábito nasceria da brincadeira e 
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mesmo em sua forma mais rígida conservaria resíduos dela.  E os brinquedos seriam um mudo 

diálogo de sinais entre a criança e o povo (BENJAMIN, 2002).  

Kishimoto (1997) explica que o brinquedo e a brincadeira podem aparecer como conceitos 

opostos e muitas vezes até contraditórios. A brincadeira é relatada ora como ação livre, ora como 

atividade supervisionada pelo adulto e o brinquedo é considerado como objeto que serve de suporte 

para a brincadeira livre ou então é utilizado para o ensino de conteúdos escolares.  

Figueiró (2012) relata que brincando, a criança desenvolve potencialidades, ela compara, 

analisa, nomeia, mede, associa, calcula, classifica, compõe, conceitua, cria, deduz, estimula e 

desenvolve a capacidade de concentração, favorece o equilíbrio físico e emocional, dá oportunidade 

de expressão, desenvolve a criatividade, a inteligência e a sociabilidade, enriquece o número de 

experiências e de descobertas. Para o autor, durante o brincar é possível observar a capacidade de 

memorização da criança, suas ansiedades e seus medos, a forma como lida com os erros, seu nível 

de atenção e foco nas atividades.  

Dessa forma, é possível considerar a atividade de brincar inerente ao desenvolvimento 

humano, pois por meio de jogos e brincadeiras, a criança é capaz de simular e exercitar situações do 

dia-a-dia permeadas pelos processos de aprendizagem e socialização, permitindo que desenvolva a 

confiança em si e o aparato cognitivo (KAUFMANN-SACCHETTO et al., 2011).  

Nos estudos de terapia ocupacional percebem-se diversas correntes de pensamento sobre o 

brincar. Ferland (2006) afirma que alguns pensam que se deve utilizar o brincar para fins 

terapêuticos a fim de conter as limitações físicas e levá-la a desenvolver habilidades necessárias 

para a futura vida de adulto. Outros consideram o brincar um fim em si e uma forma de abordar a 

criança em sua globalidade. Assim, o terapeuta ocupacional deve facilitar o livre brincar e o acesso 

ao brinquedo pela criança com deficiência física (FERLAND, 2006). Entre os instrumentos que 

podem ser utilizados no Brasil pelo terapeuta ocupacional para avaliação da criança estão: A 

Adaptação Transcultural da Escala Lúdica Pré-Escolar de Knox- Revisada (ELPK-R) e a Adaptação 

Transcultural da Avaliação do Faz de Conta Iniciado pela criança (ChIPPA).   

A ELPK-R foi desenvolvida em 1968 pela terapeuta ocupacional norte americana Susan 

Knox e consiste em uma ferramenta de avaliação baseada na observação, elaborada para fornecer 

uma descrição evolutiva do comportamento típico de crianças pré-escolares em períodos de seis 

meses (do zero aos três anos de idade) e em períodos anuais (até os seis anos de idade) apresentada 

em quatro dimensões: domínio espacial, domínio material, “faz de conta” ou jogo simbólico e 

participação (SPOSITO et al., 2012) 
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Já a ChIPPA foi desenvolvida por Karen Stagnitti para crianças de 3 a 7 anos de idade e 

avalia por meio de material padronizado o brincar simbólico e o brincar imaginativo convencional, 

sendo  uma ferramenta útil para compreender como as crianças estão desenvolvendo suas 

habilidades em iniciar e organizar seu brincar (QUEIROZ e PFEIFER, 2008). 

No entanto, Mieto et al. (2013) investigaram como terapeutas ocupacionais têm realizado 

avaliações que procuram compreender a qualidade do brincar de crianças. Os dados foram coletados 

por meio da aplicação de questionário semi-estruturado em 10 terapeutas ocupacionais que 

trabalhavam com crianças em diferentes serviços e propostas de intervenção na cidade de São 

Paulo. Como resultados observou-se que nenhuma das participantes aplicava avaliação padronizada 

da qualidade do brincar em sua prática clínica, as participantes avaliavam a qualidade do brincar 

da criança por meio da observação direta da atividade lúdica e entrevista não estruturada com os 

pais.  

Nos estudos de psicologia percebem-se também diversas denominações utilizadas para o 

aporte inicial com a criança. A seguir encontram-se algumas denominações de acordo com Affonso 

(2012): 

1. Hora Lúdica: A denominação é utilizada por vários profissionais da área da saúde e da 

educação (fonoaudiólogos, professores e psicopedagogos), e trata-se do recurso utilizado 

com a função de estabelecer contato com a criança para uma observação. 

2. Observação Lúdica: Neste caso existe um objetivo específico, que é a análise do 

comportamento da criança. Também pode ser utilizado por outros profissionais além do 

psicólogo, mas no caso da psicologia vai ter influência da abordagem escolhida pelo 

profissional, como a abordagem comportamental, existencial ou psicanalítica.  

3. Ludodiagnóstico: Instrumento de investigação psicológica, incluído nas técnicas projetivas 

expressivas, fundamentado nos princípios da associação livre desenvolvidos por Freud 

(1900), nas quais o sujeito fica livre na sua forma de expressão.  

 

A proposta de avaliação do brincar descrita por Efron et al. (1999) é a mais utilizada como 

referencial teórico-técnico dentro da abordagem psicanalítica no ensino da técnica ludodiagnóstica. 

Os autores elaboraram um guia de pautas que oferecem critérios sistematizados e coerentes para 

orientar a análise do brincar. Os indicadores propostos são: escolha de brinquedos, modalidade de 

brinquedo, psicomotricidade, personificação, criatividade, capacidade simbólica, tolerância à 

frustração e adequação à realidade. Ao abordar o indicador escolha de brinquedos os autores 
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relatam que se deve levar em conta o tipo de brinquedo escolhido para o primeiro contato, é 

necessário verificar se a brincadeira possui principio, meio e fim, se é uma unidade coerente em si 

mesma e se correspondem ao estágio de desenvolvimento intelectual correspondente a sua idade 

cronológica. Assim explicam que: 

 De uma criança de três anos é possível esperar o brincar egocêntrico, a criança pode fazer 

perguntas sobre os objetos, mas não toma o entrevistador como participante ativo da 

brincadeira. Sua atividade é espontânea e lábil, sem planejamento prévio, o que faz com que 

caminhe de uma brincadeira para outra sem terminar nenhuma. A atenção está centrada no 

objeto, em suas funções e no prazer que lhe proporciona o exercício e a manipulação deste 

objeto.  

 De quatro a sete anos há maior aproximação do real, com crescente preocupação pela 

veracidade da imitação exata. Isto pode ser apreciado na produção gráfica e nas construções 

verbais. Aos cinco/seis anos a criança começa a incluir intencionalidade: o propósito 

explícito de realizar uma determinada tarefa.  

 De sete a onze anos encontram-se esboços de regras estabelecidos. Pode atribuir e assumir 

papéis próximos à realidade (vendedor, professor, aluno, entre outros). Tem noção da 

brincadeira mútua e consciência da alteração das regras. 

 

A observação das pautas (indicadores) é realizada em um uma hora lúdica ou hora de jogo 

diagnóstica, recurso ou instrumento técnico que o psicólogo utiliza dentro do processo de avaliação 

psicológica com a finalidade de conhecer a criança que foi trazida à consulta, assim não há um 

roteiro padronizado. Dessa forma, os indicadores contribuem para uma sistematização, apenas para 

guiar a análise com fins diagnósticos (EFRON et al., 1999).  

Aberastury (1982), Efron et al. (1999) e Affonso (2012) recomendam  a utilização de uma 

caixa para guardar os materiais e que se utilizem materiais estruturados e não estruturados. Affonso 

(2012) propõe o uso de uma caixa lúdica, que possui como tamanho ideal 50 cm de comprimento, 

35 cm de largura e 30 cm de altura. Não há ainda uma padronização para a caixa lúdica, mas a 

autora alerta para a importância do cuidado com os materiais utilizados como a importância dos 

materiais serem pequenos, de forma a permitir que a criança os manipule, mas sem colocar em risco 

sua integridade física (AFFONSO, 2012). Segundo Aberastury (1982), papel, lápis (grafite) e lápis 

de cor são os materiais com os quais preferencialmente se comunica uma criança entre seis e doze 

anos, devendo estar sempre à disposição. A autora também explica que existe um material standard 
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que satisfaz as necessidades de uma criança de até quatro ou cinco anos e com poucas modificações 

poderia ser usado para crianças com mais idade: cubos, massas de modelar, apontador, lápis, papel, 

lápis de cor, borracha, cola, alguns bonecos, paninhos, tesoura, barbante, autos (carrinhos), tacinhas, 

pratinhos e talheres (ABERASTURY, 1982).  

A seguir encontram-se materiais recomendados pelos autores e que podem ser utilizados em 

uma realidade urbana brasileira: 

  

Materiais estruturados: família de bonecos, animais selvagens e domésticos, móveis (sala, 

quarto, cozinha e banheiro), posto de gasolina, carros (bombeiro, polícia e passeio), caminhões, 

caminhão-cegonha, bola, arma de brinquedo, soldados ou policiais, índios, equipamentos de 

cozinha, de enfermagem ou ferramentas, telefone, aviões e barcos. 

Materiais não estruturados: lápis preto, caixa de lápis coloridos, borracha, guaches 

coloridos, um pincel n°6 e outro n°12, apontador, cola e fita adesiva, tesoura, massa de modelar, 

barbante, papéis coloridos (espelho e laminado), papel sulfite, blocos de madeira coloridos, 

brinquedos de construção (ligue-ligue, monta-tudo ou outros tipos de encaixes), panos e pote com 

água.  

 

Por fim, Oliveira (1998) propõe o Inventário Interação-Brinquedo-Desenho (IBD) que 

consiste em um roteiro de observação lúdica e gráfica, que se baseia na curva de desenvolvimento 

da complexidade da brincadeira, segundo Piaget, e no processo evolutivo da expressão gráfica em 

crianças de um a seis anos. A observação dura 40’ e é registrada de forma contínua por dois 

observadores. A atividade é totalmente livre, sendo que o único controle diz respeito ao material 

lúdico e gráfico, selecionado com especificidade para a faixa etária, estimulando, assim, a 

criatividade e a representação simbólica.  

 

2.3 BRINCAR DA CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA: O MODELO LÚDICO 

 

Após demonstrar a importância do brincar na vida da criança, é relevante abordar o que este 

fenômeno representa para a criança com deficiência.  

A Organização Mundial de Saúde tem hoje duas classificações de referência para a descrição 

dos estados de saúde: a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 
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Relacionados à Saúde, que corresponde à décima revisão da Classificação Internacional de Doenças 

(CID-10) e a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF).  

De acordo com a Classificação das Deficiências, Incapacidades e Desvantagens ou 

Handicaps (CIDID, 1989), a deficiência está no domínio da saúde e representa qualquer perda ou 

anormalidade da estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica. Nesta classificação, o 

termo incapacidade também está no domínio da saúde e corresponde a qualquer redução ou falta 

(resultante de uma deficiência) de capacidades para exercer uma atividade de forma ou dentro dos 

limites considerados normais para o ser humano. Já o termo desvantagem, presente no domínio da 

saúde, representa um impedimento sofrido por um dado individuo resultante de uma deficiência ou 

de uma incapacidade, que lhe limita ou lhe impede o desempenho de uma atividade considerada 

normal para esse indivíduo, tendo em atenção, a idade, o sexo e os fatores sócio culturais 

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 1989, p. 35-37).  

O presente estudo adotará o conceito de deficiência a partir da classificação proposta pelo 

sistema de Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF, 2003), 

desenvolvido pela Organização Mundial de Saúde (OMS) com o objetivo de padronizar uma 

linguagem comum que proporcione um diálogo unificado entre os profissionais de saúde. Sendo 

assim, a CIF (2003) define de forma ampla a deficiência como “problemas nas funções ou nas 

estruturas do corpo, tais como, um desvio importante ou uma perda” (CIF, 2003, pg. 11).  

 Será considerado também o conceito de deficiência intelectual desenvolvido pelo DSM-5: 

Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais:  

 

“Deficiência intelectual (transtorno do desenvolvimento intelectual) é um transtorno 

com inicio no período do desenvolvimento que inclui déficits funcionais, tanto 

intelectuais como adaptativos, nos domínios conceitual, social e prático. Os três 

critérios a seguir devem ser preenchidos: A. Déficits em funções intelectuais como 

raciocínio, solução de problemas, planejamento, pensamento abstrato, juízo, 

aprendizagem acadêmica e aprendizagem pela experiência confirmados tanto pela 

avaliação clínica quanto por testes de inteligência padronizados e individualizados.  

B. Déficits em funções adaptativas que resultam em fracasso para atingir padrões de 

desenvolvimento e socioculturais em relação à independência pessoal e 

responsabilidade social. Sem apoio continuado, os déficits de adaptação limitam o 

funcionamento em uma ou mais atividades diárias, como comunicação, participação 

social e vida independente, e em múltiplos ambientes, como em casa, na escola, no 

local de trabalho e na comunidade. C. Início dos déficits intelectuais e adaptativos 
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durante o período de desenvolvimento.” (DSM-5 – Manual Diagnóstico e Estatístico 

de Transtornos Mentais., 2014, p.31).    

 

O termo diagnóstico deficiência intelectual equivale ao diagnóstico da CID-11 de 

transtornos do desenvolvimento intelectual. A gravidade pode ser classificada em leve (F70), 

moderada (F71), grave (F72) e profunda (F73). 

Zen e Omairi (2009) explicam que as crianças com deficiência apresentam dificuldades em 

diversas atividades, inclusive em sua principal: o brincar. As dificuldades no brincar podem ocorrer 

devido às barreiras físicas, sociais, pessoais e ambientais. Assim, cabe ao adulto possibilitar a 

acessibilidade, ou seja, estruturar o meio da atividade para a criança que apresenta dificuldade de 

locomoção, facilitar o posicionamento ou acesso ao brinquedo, de forma que ela realize a atividade 

do brincar (ZEN e OMAIRI, 2009) e tenha acesso à exploração, exteriorização de seus sentimentos 

e contato com outras crianças, outros adultos e objetos (CRUZ e EMMEL, 2007; FERLAND, 

2006).  

No entanto, é relevante citar que, para Blascovi-Assis (2001), o direito de acesso ao lazer 

para esse segmento da população é interpretado muitas vezes como de pouca importância ou sob o 

prisma da superficialidade diante de outras necessidades apresentadas por tais pessoas, como 

tratamentos de saúde e educação tidos como necessários. Porém, o brincar é uma experiência 

importante para a criança, pois poderia possibilitar inclusive melhora das capacidades motoras, por 

meio de manipulação de brinquedos de diferentes formas, texturas, tamanhos e pesos (CRUZ e 

EMMEL, 2007; ALMEIDA e TAVARES, 2009; FERLAND, 2006).  

O estudo de Milani e Oliveira (2003) investigou a forma como a criança com SD organiza 

sua brincadeira e seu desenho em situação não estruturada. Para isso, dois grupos foram analisados 

(o grupo experimental, integrado por crianças com essa síndrome, e o grupo controle, composto por 

crianças de desenvolvimento padrão), ambos com quatro crianças, duas de quatro anos de idade e 

duas de sete. Como instrumento psicológico foi utilizado na coleta e interpretação dos dados o 

inventário Interação-Brinquedo-Desenho (IBD), de Oliveira (1998).  

De acordo com os resultados, as crianças com SD de quatro anos tiveram produção 

equiparada, em grandes linhas, ás de dois anos com desenvolvimento padrão e as de sete anos às de 

três anos com tal desenvolvimento (MILANI E OLIVEIRA, 2003).  

Segundo as autoras, a brincadeira organizada pelas crianças de quatro anos com SD 

caracterizou-se pelos seguintes comportamentos lúdicos: presença de movimentos pendulares e 
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rítmicos, brincadeira de exercício ou brincadeira sensório-motora e emergência de número reduzido 

de brincadeiras simbólicas, construídas com a combinação de material figurativo e não figurativo. 

Já os resultados relativos ás crianças de sete anos com SD revelaram que estas organizaram uma 

brincadeira mais estruturada e sequencial do que as de quatro anos com a síndrome, havendo sido 

registrado que: o número de brincadeiras de exercícios diminuiu e as brincadeiras simbólicas se 

encontravam mais estruturadas, havendo agora a definição do tema central, criação de cenas 

articuladas entre si, inserção de novos materiais e combinação de diversos elementos. 

Outro estudo que abordou o brincar de crianças com SD foi o de Solai e Pfeifer (2206), que 

se propôs a avaliar o comportamento lúdico de seis crianças de dois a quatro anos com SD, sendo 

que a coleta de dados contou com dois grupos de três crianças filmadas em duas sessões de quarenta 

minutos utilizando a ELPK-R. Os resultados apontam atraso significativo em todas as dimensões 

avaliadas pela escala e escores menores do que o esperado para crianças com desenvolvimento 

típico (SOLAI e PFEIFER, 2006).  

As pesquisas evidenciaram a capacidade da criança com essa síndrome criar brincadeiras e 

desenhos de forma espontânea, registrando que tais atividades contribuem para sua adequação tono-

postural, autonomia e capacidade de comunicação, o que tem importantes implicações nos campos 

educacional e clínico. 

No entanto, assim como Milani e Oliveira (2003), Ferland (2006) também pontua que as 

pesquisas realizadas sobre o brincar de crianças com deficiência são pouco numerosas. A autora 

iniciou seus estudos a partir de um projeto de pesquisa na Universidade de Montreal, que tinha 

como objetivo investigar o brincar na prática da clínica de terapia ocupacional de crianças com 

deficiência física e o lugar que ocupam as brincadeiras no cotidiano destas crianças (FERLAND, 

2006).  

Em 1994 criou o Modelo Lúdico, procedimento de intervenção clínica que considera o 

brincar como a atividade própria da criança, por meio da qual consegue desenvolver suas 

capacidades de adaptação e de interação, conquistando assim sua autonomia (FERLAND, 2006). 

Dessa forma, propõe utilizar o brincar na prática da terapia ocupacional, contribuindo para que a 

criança aprenda a brincar com as dificuldades que possui (FERLAND, 2005).   

Ferland (2006) cita algumas de suas pesquisas que abordam o fenômeno do brincar em 

crianças com deficiência. A primeira foi um estudo exploratório realizado com Simard e Gilbert 

(1994), com crianças com deficiência física e idade de três a cinco anos. Como resultados os autores 

apontam que o brincar dessas crianças tem um desenvolvimento sequencial comparável àquele da 
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criança com desenvolvimento típico, mas apresentam algumas características particulares como 

aparecimento tardio da imitação e grande interesse por histórias (SIMARD et al, 1994).  

A segunda pesquisa realizada com Rome-Flanders (1997) chegou a resultados similares. 

Compararam-se os interesses de 30 crianças portadoras de deficiência física (principalmente com 

enfermidade motora de origem cerebral) com os de 20 crianças normais. Neste estudo muitas 

similaridades foram observadas: de acordo com as mães todas tinham muito interesse por contatos 

físicos, situações engraçadas, histórias, livros de imagem e animais. Porém, aquelas com deficiência 

se interessavam mais por atividades sensoriais e por crianças de sua idade, sendo suas parceiras 

preferidas de brincadeiras, mesmo que a parceira habitual seja sempre a mãe (ROME-FLANDERS 

e FERLAND, 1997).  

No Modelo lúdico o brincar é definido e resulta da interação de três elementos: atitude, ação 

e interesse. Assim, o brincar pode favorecer a emergência do prazer da ação e o desenvolvimento da 

capacidade de agir, levando à autonomia e a um sentimento de bem estar (FERLAND, 2006). A 

seguir encontram-se os conceitos fundamentais desenvolvidos e que integrados formarão o quadro 

conceitual do Modelo Lúdico: 

 Brincar: atitude em que o prazer, o interesse e a espontaneidade se encontram. É uma 

conduta escolhida livremente sem um rendimento específico; 

 Atitude lúdica: é caracterizada por prazer, curiosidade, senso de humor e espontaneidade. 

Também é caracterizada pela iniciativa e pela superação de desafios; 

 Ação do brincar: são os componentes instrumentais (motores, sensoriais, perceptuais e 

cognitivos) que possibilitam a atividade do brincar; 

 Prazer da ação: sensação agradável que nasce do interesse para determinada atividade;  

 Interesse pelo brincar: é a atração pelo brincar;  

 Capacidade de agir: conceito central relacionado à capacidade de realizar a atividade de 

forma habitual, de adaptar se necessário e reagir frente a uma impossibilidade; 

 Autonomia: significa determinar livremente as regras de sua ação; 

 Bem-estar: trata-se da sensação agradável proporcionada pela satisfação das necessidades 

físicas e ausência de tensões psicológicas. 

 

Com base nestes conceitos, Ferland (2003) propõe dois protocolos de avaliação: Entrevista 

Inicial com os Pais (EIP) e Avaliação do Comportamento Lúdico (ACL) da criança com deficiência 

física em idade pré-escolar. A ACL é composta por 90 itens que pontuam de forma individualizada 
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cinco dimensões do comportamento lúdico: interesse geral pelo ambiente humano e sensorial; 

interesse pelo brincar, capacidades lúdicas para utilizar os objetos e espaços (participação); atitude 

lúdica (curiosidade, iniciativa, espontaneidade); comunicação de suas necessidades e sentimentos 

como expressões, gestos e vocalizações (ZUTTIN, 2011).  

Os dois protocolos foram traduzidos e adaptados para o português em 2006 com avaliação 

de equivalência semântica, idiomática e conceitual (FERLAND, 2006). Segundo estudo de 

Sant´Anna et al. (2008), responsável pela tradução e adaptação transcultural dos protocolos, a EIP e 

a ACL atendem à necessidade de instrumentos de avaliação validos e confiáveis, sendo 

recomendada a ampliação e aprofundamento de estudos para avançar no processo de validação dos 

dois protocolos. 

Sant’anna e Blascovi-Assis (2009) explicam que o processo para a aplicação da ACL 

acontece por meio da observação do brincar livre da criança, enfocando sua atitude e seu interesse 

pelo brincar. Assim, não necessita de nenhum material específico e sim de brinquedos interessantes 

para a faixa etária envolvida. De acordo com as autoras, para a aplicação é necessário em torno de 

uma hora, é fundamental o conhecimento dos dados clínicos que relatam as características motoras 

e sensoriais das sequelas que cada criança apresenta e o avaliador (a) deve buscar ter uma atitude 

espontânea, expressando prazer em relação à ação da criança e ao fato de estar com ela. O avaliador 

pode considerar as ideias da criança e motivá-la, pode fazer sugestões, sem intervir na escolha, 

enriquecendo a situação da brincadeira (BELTRAMI; FERREIRA, 2006). 

Poucos estudos brasileiros foram encontrados sobre o instrumento. Entre eles encontra-se o 

de Zaguini et al. (2011), que apresentou como objetivo avaliar o comportamento lúdico de quarenta 

crianças (de dois a seis anos) com paralisia cerebral e verificar a percepção dos cuidadores em 

relação à ação lúdica da criança, para posteriormente, oferecer tratamento terapêutico ocupacional. 

Por meio da entrevista com os cuidadores o estudo conclui que 90% dos participantes se interessam 

pela presença de outras crianças, que os materiais mais utilizados são os estímulos sonoros (90%) e 

31,5% dos participantes apresentam gestos como formas de expressão de suas necessidades 

(fisiológicas, de atenção e segurança), seguidos por frases/palavras (28,25%). 42,5% expressam 

interesses por palavras e 55% sempre apresentam atitudes para o brincar. Na avaliação com o 

participante, 69,1% têm atitude no brincar e apenas 46,64% tem capacidade para o lúdico 

(ZAGUINI et al., 2011). Este estudo conclui que a Entrevista Inicial com os pais foi fundamental 

para auxiliar na avaliação do Comportamento Lúdico e que a capacidade lúdica da criança com 

paralisia cerebral é limitada, mas não interfere no interesse e na atitude lúdica da criança.  
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Já o estudo de Ramos (2008) aborda a aplicação dos protocolos de avaliação do Modelo 

Lúdico em crianças com deficiência física, também de dois a seis anos, a fim de colher as 

informações possíveis por meio do seu comportamento lúdico durante o brincar, como as 

habilidades e dificuldades apresentadas. A autora concluiu que foi possível observar o 

comportamento lúdico da criança com relação ás suas ações, atitudes e interesses lúdicos apesar das 

diferentes dificuldades e limitações apresentadas devido aos diferentes graus de comprometimento 

físico destas crianças.  

O trabalho aponta também a necessidade dos Terapeutas Ocupacionais voltarem seus 

estudos à formalização dos protocolos para o registro de seus procedimentos clínicos, tanto no meio 

acadêmico quanto no clínico, para poder propor um trabalho mais integrado, principalmente, com 

mais clareza de objetivos, pois é a partir de dados como estes que se faz possível intervir no 

cotidiano da criança, propiciando seu desenvolvimento e melhora da qualidade de vida (RAMOS, 

2008).  

Entre os estudos realizados também se encontra o de Omairi e Zen (2009), cujo objetivo foi 

discutir o Modelo Lúdico e o brincar das crianças com deficiência física a partir de levantamento 

bibliográfico. Os autores apontam uma escassez de referências nacionais sobre o Modelo Lúdico e 

infere que este fato ocorre devido a recente edição desta abordagem em âmbito nacional.  Também 

ressaltam a importância do brincar como recurso terapêutico ou visando à ação do brincar e a 

contribuição que a Terapia Ocupacional apresenta para uma possível abordagem multidisciplinar do 

brincar.  

Assim, é relevante salientar que, segundo SANT’ANNA e BLASCOVI-ASSIS (2009), o 

quadro conceitual e os instrumentos de avaliação do Modelo Lúdico na versão brasileira poderão 

ser utilizados por terapeutas ocupacionais e por outros profissionais cujo foco de atuação esteja 

centrado no brincar.  Desta forma, este trabalho busca contribuir do ponto de vista interdisciplinar, 

pois apresenta um recurso terapêutico a ser utilizado por profissionais de saúde em benefício do 

tratamento e desenvolvimento da criança com deficiência.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral:  

 Verificar possíveis contribuições dos protocolos do Modelo Lúdico (Entrevista com os Pais - 

EIP e Avaliação do Comportamento Lúdico - ACL) propostos por Francine Ferland (2006) 

para análise e caracterização do brincar de crianças com SD.  

 

3.2 Objetivos Específicos: 

 Descrever, analisar e caracterizar o brincar de crianças com SD de 6 a 10 anos a partir dos 

protocolos EIP e ACL, do Modelo Lúdico (Quadro conceitual), de autores da literatura da 

Psicologia e áreas afins. 

 Apresentar proposta de caixa lúdica com possíveis materiais para utilização durante sessão 

lúdica e Avaliação do Comportamento Lúdico (ACL) da criança.  

 Discutir a utilização dos protocolos sob o ponto de vista interdisciplinar. 
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4. MÉTODO  

 

 4.1 Tipo de Pesquisa:  

 

Este trabalho utilizou uma abordagem qualitativa de pesquisa, pois esta permite que a 

interpretação aconteça a partir da descrição dos fatos, tornando-se o pesquisador um dos principais 

instrumentos, visto que cabe a ele captar as sutilezas do fenômeno estudado, atribuindo-lhes 

significados (SANTOS, 2005). A pesquisa qualitativa pode ser caracterizada como a tentativa de 

compreensão detalhada dos significados e das características situacionais apresentadas pelos 

entrevistados (RICHARDSON, 1999).   

É relevante dizer que a pesquisa qualitativa não se restringe a organizar de forma simplista 

citações literais unidas às respostas dos sujeitos que responderam questionários, ela deve buscar no 

fenômeno investigado os seus significados e representações psíquicas e sociais para aquela pessoa 

ou grupo (SOUZA-SILVA e BLASCOVI-ASSIS, 2010).  

 

4.2 Participantes e Critérios de Seleção:  

 

O estudo envolveu oito crianças de ambos os sexos com diagnóstico de SD além de seus 

responsáveis legais. O número reduzido de sujeitos foi determinado dada a especificidade dos casos, 

o que permite a obtenção de informações mais precisas e detalhadas. 

A amostra apresentou como critério de inclusão a idade cronológica de seis a dez anos, a 

criança estar devidamente matriculada, frequentando escola regular entre o primeiro e o quinto ano 

(Fundamental I) e não ter diagnóstico médico de comorbidades psiquiátricas ou neurológicas. 

Durante a avaliação pela psicóloga, se fossem percebidas quaisquer alterações, que poderiam 

comprometer a participação no estudo, a criança seria excluída da amostra e encaminhada para 

serviço especializado. A amostra foi selecionada por conveniência, ou seja, foram incluídos no 

estudo voluntários interessados em participar da pesquisa.  
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4.3 Local:  

 

A coleta dos dados foi realizada em uma instituição especializada no atendimento de pessoas 

com deficiência localizada na região metropolitana de São Paulo. A instituição participante foi 

contatada para apresentação do projeto e a pesquisadora se colocou à disposição para o 

agendamento da coleta de dados de acordo com a conveniência da instituição e dos participantes.  

 

4.4 Procedimentos e Instrumentos de Avaliação:  

 

Após o aceite do responsável pela instituição, a pesquisadora identificou os possíveis 

participantes. Foi realizado primeiro contato com os responsáveis legais com o objetivo de convidá-

los a participar do estudo, esclarecer suas finalidades, bem como seus procedimentos, riscos e 

benefícios. O responsável pela instituição e os responsáveis legais dos participantes de pesquisa 

receberam uma cópia do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e a pesquisadora ficou à 

disposição em caso de dúvidas.  

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Presbiteriana Mackenzie 

(CAAE 27372114.3.0000.0084, Parecer: 575.237) e realizado de acordo com princípios éticos 

propostos pelo Conselho Nacional de Saúde na Resolução nº196 de Outubro de 1996 para pesquisas 

com seres humanos. A coleta de dados contou com uma aplicação experimental da adaptação 

transcultural dos protocolos para avaliação do comportamento lúdico do Modelo Lúdico 

desenvolvidos por Francine Ferland (2006) e foi dividida em duas etapas:  

Na primeira etapa foi realizada a EIP (Anexo 3) com duração de 60 minutos, que incluiu 

perguntas de identificação e questões relacionadas à saúde da criança e abrange nove áreas 

avaliadas descritas a seguir:  

1. O que atrai particularmente a atenção da criança. 

2. Como a criança se expressa e como os responsáveis se comunicam com a criança. 

3. Como alguns elementos suscitam a atenção da criança. 

4. Brinquedos. 

5. Características do brinquedo. 

6. Resumo dos interesses da criança. 

7. Parceiros de brincadeiras habituais e preferidos. 

8. Atitude em brincadeiras. 
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9. Rotina da criança. 

Além disso, a primeira etapa também contou com a aplicação do questionário de nível 

socioeconômico da ABEP (Critérios de Classificação Econômica no Brasil da Associação Brasileira 

de Empresas de Pesquisa, sendo os dados com base no levantamento do IBOPE de 2008). Já na 

segunda etapa foi realizada a ACL (Anexo 3), que abrange cinco áreas de avaliação: interesse geral 

da criança, interesses lúdicos básicos, capacidades lúdicas básicas, atitude lúdica e expressão das 

necessidades e dos sentimentos. Deste modo, os dois protocolos apresentam ao todo quatorze áreas 

(categorias) para avaliação. A ACL também foi realizada em sessões de 60 minutos, com 

observação do brincar livre da criança, assim como de situações colocadas (dirigidas), se necessário 

como, por exemplo, a proposta de brincadeiras com uma bola para avaliar interesse e capacidade de 

utilização deste brinquedo.  

A pesquisadora deu instruções para a criança sobre os procedimentos que ocorreriam no 

encontro, explicou que ela e a pesquisadora iriam brincar durante uma hora com os brinquedos e 

materiais que estariam dentro da caixa para se conhecerem e que quando o tempo estivesse 

acabando a pesquisadora avisaria para que guardassem o material. Para avaliar a capacidade de 

utilização da tesoura, caso a criança não a utilizasse espontaneamente, a pesquisadora propôs, como 

sugestão de atividade dirigida, a utilização de duas folhas A4, uma com figuras geométricas e uma 

com linhas retas, com a instrução de recortá-las da melhor forma que conseguisse. Para avaliar a 

capacidade de usar o lápis, caso a criança também não o usasse de forma espontânea, a avaliadora 

solicitou um desenho livre.  

Na ACL os interesses (gerais e lúdicos) foram avaliados segundo os seguintes critérios que 

podem ser transformados em uma escala de valores: nenhum interesse manifestado (zero), interesse 

médio (um ponto – quando a criança não manifesta espontaneamente, mas atende a uma atividade 

solicitada com o material avaliado ou quando a criança manifesta interesse pelo material avaliado, 

mas não de forma significativa), grande interesse (dois pontos) e não observado (N.O.). A 

capacidade lúdica foi avaliada segundo a escala de valores: a criança não consegue realizar a 

atividade sozinha (zero), a criança realiza sozinha a atividade, mas com dificuldade (um ponto) e a 

criança realiza sozinha a atividade e o faz com eficácia (dois pontos). Já as características da 

atitude lúdica foram avaliadas em sua presença/ausência segundo a escala de valores: ausência 

(zero), às vezes (um ponto) e totalmente presente (dois pontos). Finalmente, a expressão das 

necessidades e sentimentos foi avaliada segundo a seguinte escala: expressão do rosto (um ponto), 

gestos (dois pontos), gritos/sons (três pontos), palavras (quatro pontos) e não observado (N.O).  
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Os materiais foram escolhidos pela pesquisadora e seguem as recomendações de Ferland 

(2006) e de autores da Psicologia, como Efron et al. (1999), Aberastury (1982) e Affonso (2012). 

Todos os materiais foram guardados em uma caixa lúdica como proposto por estes autores. A seguir 

se encontra uma lista com os materiais propostos pela pesquisadora, as imagens estão em Anexo 5: 

- Estruturados: carrinhos (bombeiro, passeio e de polícia), caminhão, avião, ferramentas, 

bola e bolinha, telefone, um instrumento musical (pandeiro), objetos que envolvem alimentação 

(panelas, pratos, xícaras, talheres e alimentos de brinquedo), objetos de uso pessoal (secador de 

cabelos de brinquedo, escova, pente e espelho sem vidro), utensílios da casa (fogão e batedeira), 

móveis da casa (mesa e quatro cadeiras), uma família de bonecos (mãe, pai, filho, filha e bebê), uma 

boneca, um conjunto de soldados, um boneco representando um herói, um boneco representando 

um vilão, um conjunto de animais domésticos e selvagens.   

- Não estruturados: folhas de papel branco, lápis 2B, borracha, tesoura sem ponta, cola de 

bastão, apontador, lápis de cor, giz de cera, uma pasta para guardar os materiais gráficos, potes para 

encaixar e rosquear e brinquedos de construção (peças de encaixe e blocos de madeira em forma de 

cubos). 

 

É importante dizer que os seguintes materiais foram escolhidos, pois apresentam baixo custo 

e podem ser encontrados com facilidade no mercado. Além disso, durante EIP a pesquisadora 

perguntou para os pais com o que a criança costumava brincar para que alguns materiais, após 

análise, pudessem ser incluídos na proposta de caixa lúdica.   

Os materiais escolhidos apresentam estímulos sensoriais como texturas, materiais (plástico, 

metal, madeira e etc.), aromas, sons, tamanhos e características diferentes. A boneca apresenta 

aroma leve de essências frequentemente usadas em produtos para bebês e alguns brinquedos 

apresentam a possibilidade de realização de sons (pandeiro e telefone que toca musica). Buscou-se a 

inclusão de materiais de boa qualidade para evitar fáceis estragos, situação que poderia causar 

sensações de desconforto na criança. Além disso, evitou-se a inclusão de materiais que poderiam 

causar perigo para a integridade física da criança e da pesquisadora (ex.: objetos de vidro, tesoura 

com ponta e etc.), cuidando para que todos os materiais utilizados apresentassem selo de segurança 

CE-BRI/INNAC e INMETRO.  

A EIP foi realizada com os pais em uma sala da instituição, constituída por estantes de 

brinquedos, mesas e cadeiras. A ACL foi realizada em uma sala grande com mobiliário escasso 

(uma mesa, um banco para mais de duas pessoas e duas cadeiras). Para realização da ACL os 
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materiais foram expostos sobre a mesa ao lado da caixa aberta, distribuídos sem corresponder a 

nenhum agrupamento de classes, mas de forma a evitar um panorama desorganizado como 

recomenda Efron (1999). A caixa esteve presente para funcionar como um elemento lúdico a mais. 

A apresentação dos materiais do lado da caixa aberta evitaria o surgimento de ansiedade pela 

criança em um primeiro contato com uma caixa fechada. A coleta foi realizada nos horários em que 

a criança estava na instituição, com autorização dos professores e repeitando a rotina de 

alimentação, cuidados com higiene e horários de entrada/saída.  

Em seguida à observação lúdica da criança a pesquisadora tomou notas e preencheu o 

questionário ACL. Assim, a coleta de dados contou com 16 sessões (oito sessões de EIP com os 

responsáveis e oito sessões de ACL). Ao final da etapa de coleta de dados foram realizadas reuniões 

de devolutiva com o responsável pela instituição e devolutiva individual com os responsáveis legais 

dos participantes de pesquisa. Durante as devolutivas também foram entregues relatórios com os 

dados observados durante ACL com a criança.  

 

4.5 Análise de Dados:  

 

A organização dos dados ocorreu considerando as categorias propostas por Ferland (2006). 

Para tratamento dos dados foi utilizada análise de conteúdo segundo Bardin (2014), assim, os 

resultados brutos foram submetidos às inferências e interpretações previstas no referencial teórico 

e/ou sugerindo outras possibilidades teóricas. Também foi realizada análise comparativa sobre os 

interesses apresentados durante o brincar dos participantes, com discussão e reflexão crítica sobre o 

modo de brincar que os caracteriza, bem como sobre a aplicabilidade dos protocolos do Modelo 

Lúdico para crianças com SD.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O grupo foi composto por oito crianças com SD e suas mães, todos advindos de uma 

instituição especializada no atendimento de crianças e jovens com deficiência localizada na região 

metropolitana de São Paulo. As características do grupo estudado referentes à idade da mãe e da 

criança, sexo da criança, estado civil da mãe e classificação na ABEP (dados de 2008) estão 

descritas na Tabela 1.  

 

Tabela 1 – Caracterização dos participantes. 

Participante Idade da 

criança 

 Idade da 

mãe 

Sexo da 

criança 
Estado Civil ABEP 

P1 8 53 M Divorciada C1 

P2 8 49 M Casada B1 

P3 9 49 M Divorciada B2 

P4 8 34 F Casada C2 

P5 8 43 M Casada B1 

P6 7 34 F 
Pais moram 

juntos 
C1 

P7 10 48 F Casada C2 

P8 6 47 F Casada C1 

Fonte: Dados obtidos pelo pesquisador na EIP.  

 

Todas as mães tiveram seus filhos com parceiros estáveis, sendo que seis mães apresentam 

idade acima de 35 anos e mais de 50% apresentam renda familiar correspondente à classe C de 

acordo com a classificação da ABEP (dados de 2008). A amostra é composta por quatro crianças do 

sexo feminino e quatro do sexo masculino, sendo a idade média de oito anos. Embora não 

pesquisado se os filhos foram, ou não planejados, percebeu-se que todas as gestações foram 

desejadas e nesta amostragem não ocorreu abandono por parte dos pais. Cinco crianças tem somente 

um irmão, duas crianças apresentam quatro ou mais irmãos e uma criança tem dois irmãos.  

Nesta amostragem duas crianças já apresentaram cardiopatia (já corrigidas), duas 

apresentam alergias e duas apresentam alterações na tireoide. Apenas uma apresenta alteração de 

colesterol, devido alimentação. Duas crianças tomam medicação para tireoide e hiperatividade 
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respectivamente. Somente uma criança tem um problema especifico de saúde denominado pela mãe 

como “frouxidão no pescoço” (sic), mas não soube especificar o nome da alteração. 

 

5.1 Análise da EIP: 

 

As categorias apresentadas pelo questionário EIP estão dispostas na Tabela 2. 

O roteiro de entrevista esta presente no Anexo 3.  

 

Tabela 2 – Categorias de Análise 

Categorias Descrição 

Categoria 1 
O que atrai particularmente a 

atenção da criança. 

Categoria 2 

Como a criança se expressa./ Como 

os responsáveis se comunicam com 

a criança. 

Categoria 3 
Como alguns elementos suscitam a 

atenção da criança. 

Categoria 4 Brinquedos 

Categoria 5 Características do brinquedo. 

Categoria 6 Síntese dos interesses da criança. 

Categoria 7 
Parceiros de brincadeiras habituais 

e preferidos. 

Categoria 8 Atitude em brincadeiras. 

Categoria 9 Rotina da criança 

Fonte: Dados obtidos em Ferland (2006).  

 

Categoria 1 – O que atrai particularmente a atenção da criança. 

 

Em relação ao que atraía particularmente a atenção do filho, observou-se que no quesito 

elementos visuais: sete crianças são atraídas por livros com imagem. No quesito elementos 

auditivos: cinco crianças são atraídas por histórias e todas as crianças são atraídas por canções e 

músicas. Este dado é semelhante ao encontrado pelo estudo de Zaguini et al. (2011) em que os 
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materiais mais utilizados por 90% do total de quarenta crianças com paralisia cerebral eram com 

estímulos sonoros. Sobre esse tema Ferland (2009) explica que o universo sonoro carrega grandes e 

variáveis informações, permitindo o acesso da criança ao mundo, pois o volume e o tom de voz 

podem informar a criança sobre o sentimento expressado e a intensidade dos sons permitirá saber, 

por exemplo, se a ambulância está perto de casa ou longe e se sua mãe está no quarto ao lado ou em 

outro andar.  

O interesse por músicas /canções vai ao encontro do que é explicado por Andretta et.al. 

(2000) que citam a arte como facilitadora no momento da inclusão. Scarpetta (2012) também cita a 

musicoterapia como alternativa para reduzir a ansiedade em diversos campos, como na psicologia, 

na medicina e na odontologia. Dessa forma, tais práticas podem contribuir então para o 

favorecimento da qualidade de vida das crianças e suas famílias. Todavia, vale ressaltar que os 

alguns brinquedos (como por exemplo, os chocalhos ou brinquedos que tocam música e piscam 

luzes) muitas vezes apresentam-se como opções de entretenimento que nem sempre exigem da 

criança a elaboração do jogo simbólico ou da construção mais elaborada de uma brincadeira ou a 

organização temporal de atividades.   

Em relação ao quesito elementos táteis notou-se que: sete crianças gostam de contatos 

físicos e apenas uma não demonstra gostar. Todas as crianças desta amostra gostam da presença de 

outras crianças e de adultos conhecidos, porém quanto à preferência, quatro preferem o contato com 

outras crianças, uma prefere com um adulto e três não tem preferência. A pele e as sensações de 

toque levam à criança informações importantes, permitindo que ela se proteja, descubra seu próprio 

corpo e os objetos do ambiente. Além disso, o tocar permite também o comunicar, ou seja, pelas 

carícias, carinhos e beijos é possível expressar, por exemplo, sentimento de ternura e lhe oferecer 

sensação de bem estar (FERLAND, 2009).  

É importante ressaltar nesta categoria que seis crianças são atraídas por bichinhos 

domésticos e todas as crianças são atraídas por personagens da mídia e situações cômicas. Já em 

relação a atividades especificas, três crianças são atraídas por celular, duas por computador, quatro 

por TV e uma por tablet. E sobre as atividades da rotina da casa apenas uma apresenta interesse e 

realiza (ajuda a dobrar a roupa).  

Assim, segundo Ferland (2009), mexendo, tocando, ouvindo e vendo a criança 

(independentemente de seu estágio de desenvolvimento) recebe diferentes sensações em seu corpo, 

sendo que os estímulos sensoriais permitem que criança tenha pontos de observação em seu 

ambiente, levando a reagir e interagir tanto com os objetos quanto com as pessoas.  De acordo com 
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a autora, a criança registra melhor as sensações que ela mesma vivencia por estímulos que a atraem 

do que quando as vivencias são impostas, dessa forma, ela integra melhor os estímulos quando está 

ativa. Como citam Nascimento e Schwartzman (2012) é de grande importância para a formação da 

pessoa com deficiência intelectual, como as com SD, poder fazer escolhas, desde coisas simples, 

como o que gostaria de comer, até as que envolvam as de maior independência (que podem causar 

maior resistência por parte da família) como namorar, fazer uma atividade artística, um esporte ou 

ter um trabalho, pois para os autores escolher faz com que nos apropriemos de nossas vidas, de 

forma a nos sentirmos respeitados.  

 

Categoria 2 – Como a criança se expressa./ Como os responsáveis se comunicam com a 

criança.  

 

Os resultados apontam que as necessidades fisiológicas são expressas mais por 

palavras/frases por seis crianças, por gestos e palavras por uma criança e pela expressão do rosto 

por uma criança. Sobre as necessidades de atenção: Quatro crianças se expressam mais por 

palavras/frases, três se expressam por gestos e uma se expressa pela combinação de gestos e 

palavras/frases.  

No quesito necessidades de segurança: Seis crianças se expressam mais por palavras/frases, 

uma criança se expressa mais por gestos e uma por expressão facial.  

Notou-se pelo relato das mães que para expressar sentimentos de prazer, três crianças se 

utilizam mais de gestos, três de palavras/frases e duas por meio da expressão facial. Para expressar 

sentimento de desprazer, cinco crianças se expressam por palavras/frases, uma se expressa por meio 

de gestos, uma por expressão facial e uma pela combinação de expressão facial e palavras/frases. O 

sentimento de tristeza foi demonstrado por meio de expressão facial por uma criança, pela 

combinação de expressão facial e gestos também por uma criança, por meio de gestos por três 

crianças, por palavras/frases por duas crianças e pela combinação de expressão facial e 

palavras/frases por uma criança.  

Segundo as mães, a raiva é expressa pela combinação de gestos e palavras/frases por três 

crianças, por gestos por duas crianças, por sons e gestos por uma criança e por meio de 

palavras/frases por duas crianças. O medo é externalizado predominantemente por palavras/frases 

por seis crianças, por expressão facial por uma criança e por gestos também somente por uma 
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criança. Não apareceu para esta amostra a expressão do medo pela combinação de gestos e 

palavras/frases. 

Foi perguntado também para as mães como elas se comunicam com seus filhos. Registrou-se 

que oito se utilizam principalmente de explicações verbais. Expressão facial, demonstração de 

gestos e utilização de códigos particulares de comunicação não foram relatados como formas de 

comunicação predominantes. 

Os dados apontam que de acordo com o relato das mães, as crianças da amostra conseguem 

principalmente por meio de palavras/frases comunicar suas necessidades fisiológicas, de atenção e 

de segurança. Em relação ao quesito expressão de sentimentos nota-se que a utilização de 

palavras/frases também ocorre, mas é possível analisar que as mães não citam essa forma de 

expressão como predominante, assim outras formas de comunicação são citadas também como 

significativas, ao invés de apenas uma. No quesito sentimentos, a forma de comunicação por meio 

de gestos está mais presente. O sentimento de tristeza, por exemplo, seria expresso mais por 

expressão facial e gestos.  

As informações coletadas vão ao encontro da literatura especializada que aponta que a 

linguagem é a área na qual a criança com SD apresenta maior atraso. Segundo Silva et al. (2010), 

usualmente as crianças compreendem bem mais as informações do que as produzem verbalmente e 

podem apresentar dificuldades articulatórias que podem persistir até a vida adulta. Apesar disso, a 

literatura aponta que a maioria dos indivíduos faz uso funcional da linguagem e compreende as 

regras utilizadas nas conversações (SILVA et al., 2010). A forma como as mães se comunicam com 

os seus filhos (de acordo com o relato predominantemente por meio de explicações verbais) pode 

estar influenciando a forma como as crianças comunicam principalmente suas necessidades básicas 

(fisiológicas, de atenção e de segurança).  

É importante ressaltar que de acordo com a ADEFAV (2012), é possível comunicar desejos, 

vontades, pensamentos e sentimento pelo olhar, pelo movimento das mãos e do corpo, por sorrisos, 

gritos e até mesmo pelo silêncio. Assim, comunicação e interação caminham juntas e podem 

acontecer na ausência da fala. No caso de crianças com deficiência, o diálogo corporal também 

acontece e inicialmente é a principal forma de comunicação, dessa forma, é preciso observar, pois 

expressões podem ser sutis. 
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Categoria 3 – Como alguns elementos suscitam a atenção da criança. 

 

Os resultados desta categoria para melhor compreensão serão dispostos na Tabela 3.  

 

Tabela 3 – Como alguns elementos suscitam a atenção da criança. 

Interesse Nenhum Médio Grande 

Comer alimentos 0 1 7 

Salgados 0 1 7 

Doces 4 3 1 

Pastosos 0 4 4 

Em pedaços 0 4 4 

Frios 0 5 3 

Quentes 0 5 3 

Provar novo alimento 1 5 2 

Objetos de textura macia 0 8 0 

Objetos de textura rugosa 0 8 0 

Odores 0 5 3 

Ser tocado 1 4 3 

Ser deslocado/ deslocar-se 0 3 5 

Sons 0 4 4 

Fonte: Dados obtidos pelo pesquisador na EIP.  

  

É relevante dizer que, segundo as mães, todas as crianças apresentam grande interesse no 

manuseio do elemento água, duas crianças apresentam grande interesse no elemento areia e apenas 

uma criança apresenta grande interesse no elemento grama.   

Nota-se que sete crianças apresentam grande interesse em comer alimentos, sendo que sete 

apresentam grande interesse em comer salgados, mas apenas uma criança apresenta grande interesse 

em comer doces. Não é possível notar diferença entre o interesse por alimentos pastosos e em 

pedaços e entre alimentos frios e quentes. Assim, é importante lembrar que para que uma criança 

com SD chegue à fase adulta saudável, sem sobrepeso, sem obesidade e com alimentação 

balanceada é necessário um apoio educativo, a realização de um trabalho integrado entre a família, 

o nutricionista e a equipe interdisciplinar (GIARETTA e GHIORZI, 2009).  
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Em relação aos demais itens é possível observar que existe interesse de nível médio a grande 

por odores e sons. Apenas uma criança não demonstra interesse em ser tocada e as demais também 

apresentam interesse de nível médio a grande. Não há diferença entre os níveis de interesse por 

objetos que possuem textura macia (quatro crianças apresentam interesse médio) e por objetos que 

possuem textura rugosa (quatro também apresentam interesse médio).  

 

Categoria 4 – Brinquedos 

 

Foi perguntado para as mães se os filhos possuem e brincam com os materiais descritos na 

Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Brinquedos 

Brinquedo Sim Não 

Texturas 6 2 

Estímulos sonoros 8 0 

Estímulos Visuais 8 0 

Estímulos para imitar situações frequentes 7 1 

Estímulos para a imaginação 6 2 

Estímulos para deslocamento 7 1 

Estímulos para interação com os outros 5 3 

Fonte: Dados obtidos pelo pesquisador na EIP.  

 

 Os dados revelam que as crianças possuem materiais que possibilitam diversos tipos de 

estimulações, inclusive sensoriais. É interessante pontuar que no quesito estímulos para interação 

com os outros a pesquisadora questionou se a criança possuía jogos, bola ou demais brinquedos que 

poderia brincar também com outros adultos ou crianças. Todas as mães citaram a presença de 

dificuldades da criança em utilizar jogos. Assim, por mais que a criança possuísse este material em 

sua residência, ele não costumava ser utilizado.  

 Sobre esse tema, é possível lembrar as alterações cognitivas que a criança com SD pode 

apresentar: déficit no processamento verbal da informação, alterações de linguagem expressiva, de 

atenção compartilhada e de alguns tipos de memória (RUGGIERI e ARBERAS, 2003; FIDLER, 
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2005; ADAMS et. al., 2008). Tais dificuldades podem dificultar a utilização de alguns brinquedos e 

jogos dependendo de suas funções e/ou possibilidades de uso.  

Assim, como citam Zen e Omairi (2009), caberia ao adulto possibilitar a acessibilidade, ou 

seja, estruturar o meio da atividade para a criança que apresenta dificuldade de locomoção, facilitar 

o posicionamento, a utilização ou acesso ao brinquedo, de forma que ela realize a atividade do 

brincar, para que tenha acesso à exploração, exteriorização de seus sentimentos e contato com 

outras crianças, outros adultos e objetos (CRUZ e EMMEL, 2007; FERLAND, 2006). Como 

exemplo é possível citar o projeto “To brincando” desenvolvido por um grupo de pesquisadores do 

Departamento de Terapia Ocupacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) que 

estuda a importância do brincar para crianças com deficiência. O projeto desenvolve ações como 

pesquisas, adaptação de brinquedos, jogos e brincadeiras, elaboração de guias para profissionais da 

saúde e da educação, catálogos de atividades, capacitação de profissionais e oficinas para pais sobre 

o brincar. O objetivo envolve facilitar a acessibilidade e ratificar a importância da ação do brincar 

para o desenvolvimento humano (PELOSI, M. B. et al., 2013). 

 

Categoria 5 – Características do brinquedo. 

 

Foi perguntado para as mães como são as brincadeiras de seus filhos. Os resultados estão 

descritos na Tabela 5.  

 

Tabela 5 – Características do brinquedo. 

Brincadeira Sim Não 

Repete a brincadeira para melhor domina-la 4 4 

Brinca com brinquedos novos 8 0 

Gosta de estar em lugares novos 8 0 

Brinca explorando os espaços externos da casa 8 0 

Utiliza o brinquedo de maneira convencional 8 0 

Imaginar novas maneiras de utilizar o brinquedo
(1) 

4 4 

Desloca-se utilizando seus próprios meios 8 0 

Fonte: Dados obtidos pelo pesquisador na EIP.  

1 – Uma mãe entrevistada disse que não sabia responder 
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 É possível notar na Tabela 5 que metade da amostra não costuma repetir a brincadeira para 

melhor dominá-la e possuem mais dificuldade para imaginar novas formas de utilizar o brinquedo. 

De acordo com Zanluchi (2005), a criança ao brincar permite-se repetir o mesmo ato quantas vezes 

achar interessante e modifica-o quando julga necessário, até ter o domínio e a confiança que busca 

ou necessita. Dessa forma, para o autor, a atividade lúdica converte-se numa fonte de contato, 

experimentação e domínio do mundo.  

No caso das crianças com SD (que apresentam alterações cognitivas, motoras e de 

linguagem), repetir uma brincadeira que julga difícil pode ser desmotivador em determinados 

momentos, o que pode prejudicar a sensação de prazer da brincadeira. Por isso, diante da 

dificuldade de utilização do brinquedo e/ou de sua inacessibilidade, a criança pode desistir de 

continuar brincando e pode buscar outras brincadeiras e/ou outros materiais que lhe tragam a 

sensação de prazer e a possibilidade mais eminente de desenvolver a confiança que busca e 

necessita.   

 

Categoria 6 – Síntese dos interesses da criança. 

 

Foi perguntado sobre qual é a atividade preferida da criança e, de acordo com as 

entrevistadas, três crianças preferem assistir TV. Foram citadas somente uma vez pelas mães as 

seguintes atividades: jogar bola, jogos de tablet, escrever e brincar com bonecos, sendo que uma 

não sabia a preferência.  Em relação às atividades que as crianças menos gostam, quatro mães não 

souberam especificar. Foi citado apenas uma vez pelas mães: jogos, boneca, bicicleta e lição. Sobre 

a posição preferida para brincar: cinco preferem brincar sentadas, duas em pé e uma não apresenta 

preferência. 

É interessante notar que quatro mães (metade da amostra) não souberam especificar quais 

atividades as crianças menos gostam (mesmo quando questionadas sobre atividades não 

relacionadas especificamente a brincadeiras). Durante entrevista a pesquisadora notou que as 

perguntas sobre atividades que as crianças preferem e as que elas não gostam foram as em que as 

mães mais sentiram dificuldade em responder. Este dado pode ser associado ao fato das crianças 

passarem a maior parte do dia na escola e/ou nas instituições especializadas (categoria 9 – Rotina da 

criança). Além disso, é possível relacionar os dados desta categoria com os encontrados na 

categoria a seguir (Categoria 7 – Parceiros de brincadeiras habituais e preferidos), em que as mães 
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relatam que não são percebidas pelas crianças como parceiras habituais e preferidas de brincadeiras 

e atividades de lazer. 

 

Categoria 7 – Parceiros de brincadeiras habituais e preferidos. 

 

Os parceiros habituais de brincadeira são os irmãos para duas crianças e o pai para também 

duas crianças. É interessante citar que de acordo com as mães, duas crianças costumam brincar 

sozinhas. Apenas uma criança possui a mãe como parceira habitual de brincadeiras e uma mãe 

relatou não existir um parceiro habitual, pois todos brincam igualmente com a criança. Para três 

crianças os parceiros preferidos de brincadeiras são os irmãos e para outras duas crianças o pai. 

Deve ser ressaltado que primos, amigos do irmão/irmã e avós também foram citados uma vez cada. 

A mãe não foi citada como parceira preferida de brincadeira por nenhuma criança.  

É relevante dizer que cinco mães relataram não ter muito tempo para brincarem com os 

filhos, pois precisam cuidar das tarefas cotidianas da casa e da criança (relacionadas à saúde e à 

educação), por isso não são suas parceiras habituais de brincadeiras e acreditam que por isso 

também não devam ser suas parceiras preferidas para brincar. O discurso das mães vai ao encontro 

da literatura especializada, pois de acordo com Blascovi-Assis (2001) o direito de acesso ao lazer 

para esse segmento da população é interpretado muitas vezes como de menor importância ou sob o 

prisma da superficialidade diante de outras necessidades apresentadas por tais pessoas, como 

tratamentos de saúde e educação, tidos como necessários e primordiais.  
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Categoria 8 – Atitudes em brincadeiras 

 

Foi perguntado para as mães como seu filho se comporta diante da brincadeira. Os 

resultados estão descritos na Tabela 6. 

 

Tabela 6 – Atitudes em brincadeiras 

Atitudes nas brincadeiras Não Às vezes Sempre 

É curioso 0 2 6 

Tem iniciativa 0 3 5 

Tem senso de humor 0 4 4 

Tem prazer 0 2 6 

Gosta de desafios 0 6 2 

É espontâneo 0 2 6 

Fonte: Dados obtidos pelo pesquisador na EIP. 

 

 O relato das mães apontam que as crianças da amostra apresentam curiosidade (seis crianças 

apresentam sempre), iniciativa para brincar (cinco apresentam sempre), possuem prazer para o 

brincar (seis apresentam sempre) e são espontâneas em suas brincadeiras (seis apresentam sempre 

espontaneidade). Já o senso de humor ocorre, mas não em todos os momentos de brincadeira. O 

mesmo é possível perceber em relação ao interesse e o gosto por desafios (seis crianças apresentam 

às vezes e apenas duas apresentam sempre).  

Os dados encontrados nesta categoria vão ao encontro dos dados encontrados na Categoria 5 

(Características do Brinquedo), demonstrando coerência em relação à percepção das mães com 

relação às características dos filhos e em relação aos seus discursos. No caso das crianças com SD 

(que apresentam alterações cognitivas, motoras e de linguagem), tentar resolver situações 

imprevistas que julgam difíceis pode ser considerado desmotivador em determinados momentos e 

pode prejudicar a sensação de prazer da brincadeira. Por isso, diante de um desafio, da dificuldade 

de utilização do brinquedo e/ou de sua inacessibilidade, a criança pode desistir de continuar 

brincando. 
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Categoria 9 – Rotina da criança 

 

Em relação ao cotidiano escolar: seis crianças estudam no período matutino e apenas duas 

crianças estudam no período vespertino em escolas municipais da cidade de São Paulo. As 

principais queixas das mães com relação aos comportamentos da criança foram sobre sexualidade 

(quatro mães), sobre limites (duas mães) e uma única mãe sobre ambos. As queixas relacionadas à 

sexualidade não foram percebidas de forma significativa. Todas as crianças seguiram os 

combinados estabelecidos no início da sessão, mas apresentaram resistência para finalizar as 

brincadeiras e guardar os materiais.  

Uma criança é atendida por outra instituição especializada no atendimento de crianças com 

deficiência e cinco crianças participam da SAAI (Sala de Apoio e Acompanhamento à Inclusão) 

instaladas nas escolas municipais de educação infantil, fundamental e médio. Trata-se de um espaço 

organizado para a realização de atendimento educacional especializado em caráter complementar ou 

suplementar aos alunos com deficiência, transtornos globais e altas habilidades/superdotação. 

Somente a criança que está em acompanhamento em outra instituição especializada no 

atendimento de crianças com deficiência é atendida por uma equipe de profissionais da saúde 

(fonoaudióloga, terapeuta ocupacional e psicóloga) atualmente. Todas as outras crianças desta 

amostragem já passaram por um ou mais destes serviços, mas não estão em acompanhamento 

atualmente.  

De acordo com os dados obtidos sobre a rotina diária da criança, foi possível notar que os 

momentos em que ocorrem as brincadeiras são durante o recreio escolar, atividades recreativas nas 

instituições especializadas e período da noite após realização de deveres escolares (mas nem sempre 

ocorrem) e nos finais de semana, sendo que apenas aos finais de semana a participação da família 

pode ser percebida com mais frequência.  

É possível dizer então que o brincar nas instituições possui papel importante, pois pode 

possibilitar a integração e consequentemente favorecer o processo de inclusão. Porém, é possível 

notar que poucos momentos de brincadeiras ocorrem em contexto familiar, sendo que Falco et al. 

(2010) relatam aumento de ocorrência de brincadeiras exploratórias em crianças com SD de sessões 

solitárias para sessões colaborativas com ambos os pais, demonstrando assim a importância de 

existirem momentos de brincadeiras, principalmente entre pais e filhos para o desenvolvimento da 

criança. 
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5.2.  Análise da Avaliação do Comportamento Lúdico (ACL) 

 

Para análise dos dados da ACL é importante ressaltar que nenhuma criança apresentava 

deficiência visual ou auditiva segundo relato da mãe e de acordo com a própria observação da 

pesquisadora. Todas as crianças apresentaram dificuldade na capacidade de comunicação, avaliada 

pela pesquisadora como leve, moderada, ou até mesmo grave (comunicação por meio de poucos 

sons ou gestos). As categorias apresentadas e avaliadas pelo questionário ACL estão dispostas na 

Tabela 7. 

 

Tabela 7 – Categorias de Análise 

Categorias Descrição 

Categoria 10 Interesse geral da criança 

Categoria 11 Interesse e capacidades lúdicas básicas 

Categoria 12 Características da atitude lúdica 

Categoria 13 Expressão de necessidades e dos sentimentos 

Categoria 14 Síntese dos resultados 

Fonte: Dados obtidos pelo pesquisador em Ferland (2006). 

 

Categoria 10 – Interesse geral da criança. 

 

 Os interesses gerais das crianças desta amostra estão apresentados nas Tabelas 8 e 9. A 

Tabela 8 apresenta os níveis de interesse geral da criança pelo adulto.  

 

Tabela 8 - Interesse geral da criança pelo adulto 

Adulto Nenhum 

interesse 

Interesse 

Médio 

Grande 

Interesse 

Não 

observado 

Presença de um adulto 0 3 5 0 

Ação de um adulto 0 4 4 0 

Interação não verbal do adulto 1 4 3 0 

Interação verbal do adulto 0 4 4 0 
Fonte: Dados obtidos pelo pesquisador durante ACL. 
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A Tabela 9 apresenta os níveis de interesse geral da criança por outras crianças.   

 

Tabela 9 - Interesse geral da criança por outras crianças 

Outras Crianças Nenhum 

interesse  

Interesse 

Médio 

Grande 

Interesse 

Não 

observado 

Presença de outras crianças 0 1 7 0 

Ação de outras crianças 0 1 7 0 

Interação não verbal com criança 0 1 7 0 

Interação verbal com criança 0 2 6 0 
Fonte: Dados obtidos pelo pesquisador durante ACL. 

 

  

 Os dados apontam interesse com intensidade que varia de média a grande pela interação com 

adultos e crianças. No entanto, é possível notar interesse mais significativo pela presença, ação, 

interação não verbal e verbal de crianças do que de adultos. O estudo de Rome-Flanders e Ferland, 

(1997) com crianças com Paralisia Cerebral assinalam as crianças como parceiras preferidas de 

brincadeiras. Deste modo, o caráter descritivo deste estudo permite inferir e sugerir que a 

convivência de crianças com SD em ambientes inclusivos seja muito produtiva para o seu processo 

de desenvolvimento geral.  

 

 

Tabela 10 - Interesse Geral da Criança pelo ambiente sensorial 

Pelo ambiente sensorial Nenhum 

interesse  

Interesse 

Médio 

Grande 

Interesse 

Não 

observado 

Elementos Visuais (luz/cor) 

 

0 5 3 0 

Elementos táteis (textura/calor) 

 

0 8 0 0 

Elementos vestibulares 

(embalo/balanço) 

 

0 0 0 8 

Elementos auditivos (música/ 

telefone/outros) 

 

0 0 8 0 

Elementos olfativos (odores/ 

aromas) 

0 6 1 1 

Fonte: Dados obtidos pelo pesquisador durante ACL. 

 

 

 Os resultados apontam grande interesse por elementos auditivos (música, telefone, entre 

outros). Apontam também não observação pela pesquisadora de interesse por elementos 

vestibulares (embalo/balanço) durante a sessão lúdica. Porém, este interesse pode existir em níveis 
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desconhecidos em outros contextos. Por fim, nota-se interesse médio por elementos táteis 

(textura/calor), olfativos (odores/aromas) e visuais (luz/cor). Os resultados observados na ACL 

estão de acordo com os resultados encontrados na EIP com as mães. A Categoria 1 (O que atrai 

particularmente a atenção da criança) da EIP aponta que cinco crianças são atraídas por histórias e 

todas as crianças são atraídas por canções e músicas. A Categoria 4 (Brinquedos) da EIP aponta que 

todas as crianças possuem e brincam com estímulos sonoros.  

  

Categoria 11 – Interesse e capacidades lúdicas básicas 

 

 Os níveis de interesse e capacidade em relação aos objetos e ao espaço podem ser 

observados nas Tabelas 11, 12, 13 e 14 respectivamente. A Tabela 11 apresenta os níveis de 

interesse e capacidade em relação aos objetos:  

 

Tabela 11 - Interesse e Capacidade em relação aos objetos 

Ação Interesse Capacidade 
Em relação aos 

objetos 

Nenhum 

interesse 

Interesse 

Médio 

Grande 

Interesse 

Não 

observado 

Não 

consegue  

Com 

dificuldade 

Com 

eficácia 

Não 

observado 

Apertar/soltar 

 
0 6 2 0 0 1 7 0 

Pegar 

 
0 0 8 0 0 0 8 0 

Segurar 

 
0 0 8 0 0 0 8 0 

Bater  

 
7 1 0 0 0 0 8 0 

Segurar um 

objeto em cada 

mão 

 

0 8 0 0 0 0 8 0 

Soltar 0 8 0 0 0 0 8 0 
Fonte: Dados obtidos pelo pesquisador durante ACL. 

 

 

 Os resultados apontam grande interesse por pegar e segurar um objeto, sendo que apenas 

uma criança apresenta dificuldade em realizar essa atividade. Todas as crianças conseguiram pegar, 

segurar, bater, soltar e segurar um objeto em cada mão. Dessa forma, todas as crianças conseguiram 

manipular os brinquedos propostos por essa pesquisa.   
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A seguir, a Tabela 12 apresenta os níveis de interesse e capacidade em relação ao espaço:  

 

Tabela 12 - Interesse e Capacidade em relação ao espaço 

Ação Interesse Capacidade 
Em relação aos 

espaços 

Nenhum 

interesse  

Interesse 

Médio 

Grande 

Interesse 

Não 

observado 

Não 

consegue  

Com 

dificuldade 

Com 

eficácia 

Não 

observado 

Mudar de 

posição 

sentado/deitado 

 

1 2 1 4 0 1 2 5 

Mudar de 

posição 

sentado/em pé 

 

0 6 2 0 0 2 6 0 

Manter-se 

sentado 

 

0 5 3 0 0 2 6 0 

Deslocar-se 

 
0 4 4 0 0 0 8 0 

Explorar 

visualmente um 

novo lugar 

0 5 3 0 0 3 5 0 

Fonte: Dados obtidos pelo pesquisador durante ACL.  

 

É possível observar que todas as crianças conseguiram se deslocar sozinhas com eficácia, 

seis crianças (maior parte da amostra) conseguiram mudar da posição sentada para em pé (e vice-

versa). As crianças que não conseguiram com eficácia, ou seja, conseguiram, mas com dificuldade, 

apresentavam respectivamente: peso acima do esperado e dificuldade de equilíbrio (possivelmente 

devido à presença de quadro de “frouxidão no pescoço” – “sic” neste participante).  
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A seguir, a Tabela 13 apresenta os níveis de interesse e capacidade em relação à utilização 

do espaço:  

 

Tabela 13 - Interesse e Capacidade na utilização do espaço 

Ação Interesse                   Capacidade 
Em relação à 

utilização do 

espaço 

Nenhum 

interesse  

Interesse 

Médio 

Grande 

Interesse 

Não 

observado 

Não  

Consegue 

Com  

Dificuldade 

Com 

eficácia 

Não  

observado 

Locomover-se 

empurrando 

brinquedo 

sobre rodas 

 

0 6 1 1 0 3 4 1 

Locomover-se 

transportando 

um objeto 

 

0 5 3 0 0 2 6 0 

Explorar 

fisicamente um 

novo lugar 

 

0 7 1 0 0 3 5 0 

Abrir e fechar 

uma porta 

 

0 7 1 0 0 1 7 0 

Utilizar 

elevador 
0 0 0 8 0 0 0 8 

Fonte: Dados obtidos pelo pesquisador durante ACL. 

 

Os dados da Tabela 13 mostram que as crianças desta amostra conseguem se locomover 

empurrando um objeto sobre rodas, mesmo que com dificuldade (quatro conseguem com eficácia e 

três com mais dificuldade). Também conseguem locomover-se transportando um objeto (seis 

crianças conseguem com eficácia e duas com dificuldade). Apresentam interesse médio para 

explorar fisicamente um novo lugar (cinco conseguem com eficácia e três com mais dificuldade) e 

abrir e fechar uma porta (apenas uma criança com dificuldade), demonstrando assim conseguirem 

realizar tais ações quando necessitam, mesmo com dificuldade. O uso de elevadores não foi 

observado, pois a instituição em que foi realizada a coleta não necessitava e apresentava este 

recurso de locomoção.   

  Finalmente, é possível concluir por meio das Tabelas 12 e 13, que como afirma Ferland 

(2009), conseguir se deslocar sozinha possibilita que a criança explore o ambiente por seus próprios 

meios e recursos, assim ela pode tomar iniciativa e ser independente dos pais. Além disso, o 

desenvolvimento da motricidade global pode ter impactos em outras áreas do desenvolvimento 

como, por exemplo, no afetivo, proporcionando-lhe um meio de começar a se afirmar.  

A seguir, a Tabela 14 apresenta os níveis de interesse e capacidade em relação à utilização 

dos objetos: 
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Tabela 14 - Interesse e Capacidade em relação à utilização dos objetos 

Ação Interesse                     Capacidade 
Utilização dos 

objetos 

 

Nenhum 

interesse  

Interesse 

Médio 

Grande 

Interesse 

Não 

observado 

Não 

consegue  

Com 

dificuldade 

Com 

eficácia 

Não 

observado 

Pegar um copo 0 8 0 0 0 0 8 0 

Pegar um cubo 0 8 0 0 0 0 8 0 

Pegar uma bolinha 0 7 1 0 0 0 8 0 

Rosquear/ 

Desrosquear 
0 8 0 0 0 6 2 0 

Jogar/ pegar uma 

bola 

0 3 5 0 0 3 5 0 

Jogar/ pegar uma 

bolinha 

0 6 2 0 0 4 4 0 

Empilhar 1 5 2 0 0 2 5 1 

Esvaziar/ Encher 0 6 2 0 0 2 6 0 

Descobrir as 

propriedades do 

objeto 

0 6 2 0 0 3 5 0 

Descobrir o 

funcionamento do 

objeto 

0 5 3 0 0 2 5 1 

Associar os objetos 

por propriedades 

4 4 0 0 1 3 1 3 

Combinar objetos 

para brincar 

0 2 6 0 0 3 5 0 

Imitar gestos 

simples 

0 6 2 0 0 4 4 0 

Utilizar os objetos 

de maneira 

convencional 

1 1 6 0 0 2 6 0 

Utilizar os objetos 

de maneira não 

convencional 

1 7 0 0 1 

 

5 2 0 

Imaginar uma 

brincadeira 

1 2 5 0 1 4 3 0 

Encontrar soluções 

para as dificuldades 

3 4 1 0 3 4 1 0 

Expressar 

sentimento 

0 6 2 0 0 6 2 0 

Interagir  0 2 6 0 0 2 6 0 

Utilizar um lápis 1 6 0 1 1 2 4 1 

Utilizar tesoura 1 4 2 1 2 5 0 1 

Utilizar colher 0 4 4 0 0 1 7 0 

Fonte: Dados obtidos pelo pesquisador durante ACL. 
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Todas as crianças conseguiram pegar um cubo, pegar uma bolinha, empilhar, 

esvaziar/encher, jogar uma bola/bolinha mesmo apresentando dificuldade. Apresentaram grau de 

dificuldade mais significativo em rosquear/desrosquear objetos, possivelmente devido ao maior 

nível de complexidade da ação, sendo que apenas duas crianças conseguiram com eficácia. Todas as 

crianças também conseguiram utilizar lápis e colher, mesmo apresentando dificuldade. Os dados 

mostram grau de dificuldade mais significativo no uso da tesoura também devido ao nível mais alto 

de complexidade da ação (duas crianças não conseguiram utilizá-la, cinco conseguiram cortar com 

dificuldade e uma criança se recusou a fazer a atividade).  

Assim, os dados vão ao encontro do que é descrito pela literatura especializada que aborda 

as características encontradas em crianças com SD com relação à área motora, assim Priosti et al. 

(2012) lembram que a diminuição do tônus muscular (hipotonia), sempre presente no início do 

desenvolvimento das aquisições motoras do bebê com SD, interfere na destreza manual e na 

capacidade de preensão, o que pode atrasar e/ou limitar a exploração do ambiente e a aquisição de 

habilidades físicas de coordenação motora grossa e fina.  

No entanto, mesmo apresentando dificuldade em atividades mais demandantes com relação 

ao uso de coordenação motora fina (como cortar e rosquear/desrosquear) a capacidade de preensão 

observada possibilita a via de troca com as outras pessoas. Ao pegar um objeto a criança pode 

apresentá-lo para outra pessoa e soltá-lo para ela, o que faz com que essa capacidade tenha um 

efeito sobre suas interações sociais.   

 Por fim, os dados apontam que as crianças conseguiram descobrir as propriedades e o 

funcionamento dos objetos. Conseguiram interagir (apenas duas apresentaram dificuldade), 

combinar objetos para brincar e usá-los de maneira convencional. No entanto, apenas algumas 

crianças (três) conseguiram imaginar uma situação de brincadeira com eficácia, mesmo 

apresentando interesse com intensidade média (duas crianças) ou grande (cinco crianças). Apenas 

duas conseguiram usar os brinquedos de maneira não convencional com eficácia e apenas uma 

conseguiu e apresentou grande interesse em resolver dificuldades encontradas. Metade da amostra 

conseguiu, mas com dificuldade significativa encontrar soluções para dificuldades que surgiram 

durante a brincadeira. Os dados desta categoria podem ser percebidos na Categoria 5 da EIP que 

aponta que metade da amostra não apresenta interesse em repetir as brincadeiras e com os dados da 

Categoria 8 (Atitude em Brincadeiras) da EIP que mostra que apenas duas crianças gostavam 

sempre de desafios durante a brincadeira.  
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Categoria 12 – Características da atitude lúdica 

 

 A Tabela 15 apresenta as características da atitude lúdica das crianças da amostra:  

 

Tabela 15 - Características da atitude lúdica 

Atitude Lúdica Ausente Às vezes Totalmente presente 

Curiosidade 0 4 4 

Iniciativa 1 5 2 

Senso de humor 3 4 1 

Prazer 0 3 5 

Gosto pelo desafio 3 4 1 

Espontaneidade 0 1 7 

Fonte: Dados obtidos pelo pesquisador durante ACL. 

 

Os resultados apontam que durante a sessão de ACL as crianças apresentaram 

espontaneidade (totalmente presente em sete crianças) e prazer ao brincar (totalmente presente em 

cinco). No entanto, senso de humor (ausente em três crianças e presente às vezes em quatro 

crianças) e gosto pelo desafio (ausente também em três crianças e presente às vezes em cinco 

crianças) não foram percebidas em determinados momentos e em algumas crianças.  

Os dados estão de acordo com os fornecidos pela Categoria 8 (Atitude em Brincadeiras) da 

EIP que apontam que o interesse e o gosto por desafios ocorrem, mas não em todos os momentos 

(seis crianças apresentam às vezes e apenas duas apresentam sempre). Porém, em relação ao senso 

de humor a pesquisadora observou que três crianças não apresentaram esta característica durante a 

sessão lúdica ao contrário do discurso das mães que pontuaram que quatro crianças apresentariam 

às vezes e quatro quase sempre. Nenhuma mãe apresentou como possibilidade a ausência de senso 

humor durante a brincadeira de seu filho.  

Na ACL as crianças também apresentaram curiosidade (totalmente presente em quatro 

crianças e presente às vezes em quatro), característica percebida também pelas mães durante as 

brincadeiras (totalmente presente em seis crianças e presente às vezes em duas crianças). Mas, as 

mães perceberam e relataram a presença de mais momentos de curiosidade do que os percebidos 

pela pesquisadora.  Por fim, em relação á presença de iniciativa, apenas uma criança não apresentou 

esta características durante a sessão. Trata-se de uma característica também percebida pelas mães 



57 

 

 

(totalmente presente em cinco crianças e ás vezes em três), mas em proporção contrária à percebida 

pela pesquisadora (totalmente presente em duas, às vezes em cinco e ausente em uma).  

Finalmente, durante a ACL as crianças apresentaram com mais frequência espontaneidade e 

prazer. Apresentaram curiosidade, mas não em todos os momentos e nem todas as crianças 

apresentaram senso de humor, iniciativa e gosto por desafios. A não presença de iniciativa e gosto 

por desafios também foi percebida no estudo de Anhão et al. (2010) que apontou que as crianças 

com SD revelam um déficit nas habilidades sociais assertivas, ou seja, aquelas que dependem de 

uma maior iniciativa e desenvolvem melhor as habilidades sociais passivas, ou seja, aquelas em que 

a atuação do ambiente é mais determinante.  

 

Categoria 13 – Expressão das necessidades e dos sentimentos 

 

A Tabela 16 apresenta como as crianças da amostra expressam necessidades e sentimentos 

durante as brincadeiras: 

 

Tabela 16 - Expressão das necessidades e dos sentimentos 

Necessidades/Sentimentos Expressão 

do rosto 

Gestos Gritos/ 

Sons 

Palavras/ 

Frases 

Não 

observado 

Necessidades Fisiológicas 

 

0 1 1 6 0 

Necessidades de atenção 

 

0 1 1 6 0 

Necessidades de segurança 

 

0 1 1 6 0 

Sentimento de prazer 

 

1 0 2 5 0 

Sentimento de desprazer 

 

0 0 2 6 0 

Sentimento de tristeza 

 

4 1 1 1 1 

Sentimento de raiva 

 

0 0 3 5 0 

Sentimento de medo 1 0 2 4 1 
Fonte: Dados obtidos pelo pesquisador durante ACL. 

 

Os dados acima vão ao encontro do que é descrito pela literatura especializada, como por 

exemplo, pelo estudo de Porto-Cunha e Limongi (2010) que mostra que independente do 

interlocutor as crianças com SD apresentam competência comunicativa.  
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É possível notar que as necessidades e sentimentos foram expressos principalmente por 

palavras/frases e apenas o sentimento de tristeza foi demonstrado de forma mais significativa por 

expressão do rosto, que também se constitui forma de comunicação.  É possível notar que no 

quesito expressão de sentimentos houve mais a presença de gritos/sons do que no quesito expressão 

de necessidades. Tal dado não foi percebido na descrição das mães durante EIP, mas o predomínio 

de palavras/frases no quesito expressão de necessidades confere com a descrição fornecida durante 

o relato das mães.  

Como hipótese para explicação destes dados é possível considerar a possibilidade do quesito 

expressão de sentimentos ser mais complexo, ou seja, expressar necessidades seria menos 

demandante do que expressar sentimentos e emoções. Andrade et al., (2014) apontam que a 

expansão do vocabulário na criança SD é mais lenta que na criança com desenvolvimento típico e 

segundo as autoras,  a literatura apontaria para a relação entre léxico e gramática. O estudo relata 

dificuldades mais intensas com relação às palavras funcionais que possuem maior carga gramatical, 

como artigos, pronomes, preposições e conjunções (possivelmente mais utilizadas quando 

necessário expressar sentimentos/emoções) do que com relação às palavras de conteúdo semântico, 

como substantivos, verbos e adjetivos (possivelmente mais utilizadas para expressar necessidades).  

O estudo de Porto-Cunha e Limongi (2010) apontou que o nível econômico e a escolaridade 

do cuidador foram os fatores que mais influenciaram os aspectos pragmáticos da linguagem, 

portanto, considerados como possíveis fatores de risco para o desenvolvimento dos aspectos 

pragmáticos da linguagem de crianças com SD. Este dado não foi observado de forma significativa 

no que se refere à forma de expressão de necessidades e sentimentos. Ao realizar uma análise da 

categoria “Expressão” na “Síntese de Resultados individuais” em Anexo 4, é possível notar que o 

melhor desempenho comunicativo (P5 com 30 pontos/ máximo 32) foi de uma criança que 

apresenta família com nível socioeconômico definido como B1, e o desempenho mais baixo (P2 

com 18 pontos/máximo 32) foi de uma criança com quadro de sintomas mais graves e que apresenta 

família com o mesmo nível socioeconômico (B1). Todavia, devido ao número de participantes ser 

reduzido, esses dados não são representativos para a população com SD. 

Por fim, é relevante ressaltar que o cotexto lúdico pode ser de extrema importância para o 

desenvolvimento da linguagem nos domínios cognitivo e afetivo. É neste contexto principalmente 

que a criança expressa seus desejos, necessidades e sentimentos. Assim, o comportamento lúdico 

não é compreendido apenas como lazer, divertimento e descanso, mas também como forma de 
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socialização, desenvolvimento de possibilidades pessoais e do meio, pois se trata de uma forma de 

linguagem e de desenvolvimento da linguagem (ZANLUCHI, 2005).  

 

Categoria 14 – Síntese dos resultados 

 

Tabela 17 – Síntese dos resultados 

 
Interesse 

Geral  

/26 

Interesse 

Lúdico 

/66 

Capacidade 

Lúdica 

/76 

Atitude 

Lúdica 

/12 

Expressão 

/32 

P1 16 40 58 5 22 

P2 16 37 46 6 18 

P3 19 43 55 8 27 

P4 24 46 61 7 24 

P5 20 52 62 10 30 

P6 21 50 65 9 28 

P7 11 40 55 4 29 

P8 21 53 69 11 24 

Fonte: Dados obtidos pelo pesquisador durante ACL. 

 

 Os dados apontam que as crianças com SD da amostra conseguem expressar suas 

necessidades e sentimentos (média de pontuação igual a 25), apresentam atitude lúdica (média de 

pontuação 7.5), capacidade lúdica (média de pontuação 58), interesse lúdico (média de pontuação 

45) e interesses gerais (18.5).  

De acordo com os dados a categoria que mais necessitaria intervenção seria “Atitude 

Lúdica” devido as pontuações de P1 (5 pontos), P2 (6 pontos), P4 (7 pontos) e P7 (4 pontos) que 

estariam abaixo da média apresentada pelo grupo amostral. Os dados estão de acordo com os 

encontrados na análise da Categoria 8 (Atitudes em brincadeiras) da EIP e da Categoria 12 

(Características da Atitude Lúdica) da ACL em que senso de humor, gosto pelo desafio e iniciativa 

não foram percebidas em determinados momentos e em algumas crianças.  

É importante dizer que a pontuação 55 de P7 na categoria “Capacidade Lúdica” pode estar  

abaixo da média apresentada pelo grupo devido ao fato da participante não ter se interessado pelo 

material gráfico disponibilizado e recusado fazer a atividade dirigida de desenho livre e recorte. 

Dessa forma, não foi possível durante a sessão de ACL verificar se a criança conseguiria realizar 
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alguns itens pertencentes a esta categoria, como por exemplo, usar o lápis e a tesoura. Assim, não 

podemos afirmar se a pontuação nesta categoria de fato estaria abaixo da media apresentada pelo 

grupo. Também é importante afirmar que a pontuação 24 da participante P8 na categoria 

“Expressão” também se encontra abaixo da média esperada, pois a criança não demonstrou 

sentimentos como tristeza e raiva durante sessão da ACL. Porém, seu desempenho nesta categoria 

foi avaliado pela pesquisadora como positivo, pois a mesma se expressou por meio da combinação 

de palavras/frases, gestos e expressões faciais. Os itens “utilizar elevador” (recurso não presente na 

instituição) e interesse por elementos vestibulares (embalo/balanço) não foram observados em 

nenhum participante. Assim, a não observação de alguns itens não prejudicou a avaliação 

qualitativa da sessão lúdica de cada participante e da amostra como um todo.  

 

5.3 Análise da proposta de caixa lúdica  

 

Todas as crianças expressaram interesse pelos brinquedos da caixa lúdica. Apenas duas 

crianças não incluíram de forma significativa a pesquisadora em suas brincadeiras. As demais a 

convidavam para participar da brincadeira por meio de palavras e gestos de forma espontânea e 

imediata. Os brinquedos mais escolhidos para brincar primeiro foram: celular, alimentos, 

instrumento musical, panelinhas, boneca e utensílios de uso pessoal (pente, espelho e secador de 

cabelos). Meninos e meninas mostraram interesse pela boneca (brincadeiras como alimentar, trocar 

e dar banho na boneca foram realizadas). Os brinquedos que menos foram escolhidos foram os 

animais domésticos/selvagens (apenas uma criança brincou) e os soldados (também apenas uma 

criança brincou). Os animais e soldados foram manipulados e observados pelas crianças, mas 

nenhuma brincadeira foi realizada.  

Sobre a escolha das crianças, Vygotsky (2000) explica que a criança brinca daquilo que 

vive, assim é notável que a criança comece com uma situação imaginária que, inicialmente é muito 

próxima da situação real. Dessa forma, para o autor o brinquedo é muito mais a lembrança de 

alguma coisa que aconteceu do que imaginação. É mais a memória em ação do que uma situação 

imaginária nova. Ressalta que é incorreto então afirmar que o brincar seja uma atividade sem 

propósito algum além do puro divertimento, na verdade, existe uma finalidade para o ato de brincar, 

a de poder compreender e fazer parte do mundo humano (VYGOTSKY, 2000). Freud (1908/2006) 

explica que a criança distingue o brinquedo perfeitamente da realidade e gosta de ligar seus objetos 

e situações imaginadas às coisas visíveis e tangíveis do mundo real. Para Winnicott (1971/1975) a 
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criança traz para dentro dessa área da brincadeira objetos ou fenômenos oriundos da realidade 

externa, usando-os a serviço de alguma amostra derivada da realidade interna ou pessoal. O 

brinquedo faria possível uma prova do mundo real, sendo uma ponte entre fantasia e realidade 

(ABERASTURY, 2012).  

O primeiro brinquedo mais escolhido na sessão lúdica foi o celular com músicas, luz e sons. 

Sobre essa escolha é possível refletir considerando a obra de Benjamin (1987) em que o autor 

explica que o interesse das crianças (independentemente de ter ou não algum tipo de deficiência) 

esta mediada pela tecnologia de tal modo que esta criança no mundo pós-moderno, está cada vez 

mais seduzida/empurrada para o futuro, ou seja, para o mundo adulto, o mundo técnico 

administrado, onde nem sempre há espaços para a brincadeira e não há tempo para se apropriar das 

brincadeiras vivenciadas outrora por seus pais, até porque, os pais também não possuem tempo para 

transmiti-las às suas gerações. Assim, para o autor, sem dúvida, as escolhas e as lembranças da 

infância são o resultado da ligação que o indivíduo estabelece com o seu grupo familiar e é por 

meio da memória construída no grupo familiar que as lembranças da infância com relação ao 

brincar se renovam e se completam com maior facilidade.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

    “As crianças precisam brincar independentemente de suas condições 

físicas, intelectuais ou sociais, pois a brincadeira é essencial a sua vida. O brincar alegra e motiva 

as crianças, juntando-as e dando-lhes a possibilidade de ficarem felizes.” SIAULYS (2005).  

 

Esta pesquisa constatou que o brincar propicia às crianças estarem em contato com a cultura 

e revelarem uma maneira de ser, de estar no mundo e de expressar-se. É importante destacar que as 

preferências e interesses durante as brincadeiras são subjetivos, assim, algumas crianças podem se 

sentir atraídas e apreciar mais estimulações visuais (ver revistas e ver televisão), outras, 

estimulações auditivas (ouvir músicas e conversar) e outras podem preferir tocar e manusear 

objetos. Dessa forma, cada criança tem uma forma de brincar e suas brincadeiras favoritas.  

No entanto, por meio da avaliação realizada com os protocolos do Modelo Lúdico (EIP e 

ACL) foi possível identificar na amostra interesses semelhantes como: preferência por situações 

cômicas, brincadeiras com água, estímulos sonoros (como músicas e sons) e brincadeiras com 

animais de estimação. Os resultados encontrados vão ao encontro da literatura especializada 

relacionada ao brincar de crianças com deficiência, pois Rome-Flanders e Ferland (1997) chegaram 

a resultados similares em crianças com deficiência física: interesse por contatos físicos, situações 

engraçadas, histórias, livros de imagem e animais de estimação. Assim como na pesquisa dos 

autores o interesse por livros de imagens e histórias também ocorreu, mas se observou de forma 

mais significativa interesse por estímulos auditivos (músicas e sons). Portanto, o emprego desta 

forma de estimulação, principalmente com este grupo de crianças, pode ser um facilitador no 

processo de inclusão e intervenção em contexto clínico ou acadêmico.  

A pesquisa de Rome-Flanders e Ferland (1997) também apontou a mãe como parceira 

habitual da criança para brincadeiras (possivelmente devido ao grau de dependência que a criança 

com paralisia cerebral apresenta em relação aos pais), sendo que nesta amostragem a mãe foi 

pontuada apenas uma vez como parceira habitual e nenhuma como parceira preferida. As mães 

relataram não apresentarem tempo hábil para brincarem com seus filhos por se responsabilizarem 

por outras atividades relacionadas às necessidades das crianças, como educacionais e de saúde. 

Durante a ACL as crianças conseguiram expressar necessidades e sentimentos principalmente pela 

fala, apresentaram interesse, espontaneidade e prazer durante as brincadeiras. Nem todas as crianças 

apresentaram senso de humor, gosto por desafios e iniciativa, demonstrando uma forma de brincar 
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mais passiva. Atendendo aos conceitos propostos pelo Modelo Lúdico (2006) conclui-se que as 

crianças apresentaram mais necessidade de intervenção em “Atitude Lúdica”.  

Ao considerarmos Efron et al. (1999) é possível considerar que as crianças de seis a dez anos 

da amostra apresentaram formas de brincar semelhantes as descritas para crianças de quatro a sete 

anos em que há maior aproximação do real, com crescente preocupação pela veracidade da imitação 

exata. As crianças já conseguem incluir intencionalidade, ou seja, o propósito explícito de realizar 

uma determinada tarefa, mas não foi possível observar esboços de regras já estabelecidos (esperado 

em crianças de sete a onze anos) e definição clara de papéis, como por exemplo, nomeação de quem 

será a mãe, o filho e os demais personagens em uma brincadeira de casinha. Apenas uma criança 

(P2 do sexo masculino), com dificuldade de comunicação mais acentuada, apresentou forma de 

brincar equivalente à descrição de crianças de três anos. Foi possível então observar neste 

participante o brincar mais egocêntrico, em que a criança não toma o entrevistador/pesquisador 

como participante ativo da brincadeira. Sua atividade foi espontânea e lábil, sem planejamento 

prévio, o que fez com que caminhasse de uma brincadeira para outra sem terminar nenhuma. A 

atenção esteve centrada no objeto, em suas funções e no prazer que lhe proporcionava o exercício e 

a manipulação dos objetos. Uma de suas ações foi empilhar todos os brinquedos em um dos cantos 

da mesa e comemorar.  

Todas as crianças expressaram interesse pelos brinquedos da caixa lúdica. Foi possível 

identificar preferência por brinquedos como celular, panelinhas, alimentos e utensílios para arrumar 

o cabelo, sendo todos os itens presentes no cotidiano da criança. Os animais e soldados foram 

manipulados e observados pelas crianças, mas nenhuma brincadeira foi realizada. Sugere-se então 

que os animais sejam colocados em menor número e apenas os mais conhecidos pelas crianças.  

Assim sendo, os protocolos do Modelo Lúdico (EIP e ACL) propostos por Francine Ferland 

(2006) contribuíram para análise e caracterização do brincar deste grupo de crianças com SD. 

Portanto, a realização da pesquisa e uso dos protocolos se fez relevante, pois ao observar as reações 

das crianças durante suas brincadeiras foi possível identificar seus interesses, necessidades e 

atitudes para pensar formas de estimulá-las em momentos de intervenção. Também foi possível 

identificar preferências por brinquedos e características em comum durante a realização das 

brincadeiras. Cabe ressaltar que devido ao caráter exploratório desta pesquisa, a não percepção de 

qualquer característica em algum dos participantes pode estar relacionada também ao fato da 

pesquisadora ter tido apenas um contato com a criança, dessa forma, os dados encontrados 

poderiam ser mais investigados em outras sessões com a criança e/ou em novas pesquisas que 
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podem contar com número maior de participantes e de diferentes instituições para ampliar a 

descrição apresentada sobre o brincar da população estudada.  

Está pesquisa também apresentou como objetivo secundário sugerir materiais específicos 

durante a utilização do protocolo ACL, pois o uso de materiais/procedimentos padronizados 

possibilitará a reprodução deste estudo e uma avaliação objetiva com auxílio dos protocolos 

possibilitará registros para planejamento de intervenções clínicas de forma a proporcionar para as 

pessoas com SD um trabalho funcional mais adequado em busca de melhor qualidade de vida. 

Deste modo, novas pesquisas que envolvam os processos de padronização, validação e precisão do 

instrumento se fazem necessárias, principalmente considerando a opção de não observação de 

algum item do protocolo para que não possa prejudicar a avaliação completa da criança.  

Durante a realização da pesquisa instrumentos e referenciais teóricos para análise de sessões 

lúdicas na área da Terapia Ocupacional e da Psicologia foram encontrados, mas instrumentos em 

processo de padronização, validação e/ou precisão foram encontrados apenas na área de Terapia 

Ocupacional (como por exemplo, ELPK-R e ChIPPA).  No entanto, é importante ressaltar o caráter 

interdisciplinar dos protocolos do Modelo Lúdico, pois apesar de serem desenvolvidos na área de 

Terapia Ocupacional, não possuem como regra o uso restrito por estes profissionais e apresentam 

categorias de análise que envolvem diversas funções e características do desenvolvimento 

(linguagem, coordenação motora global/fina e comportamento), podendo dessa forma ser utilizado 

como recurso por outros profissionais da saúde (fonoaudiólogos, fisioterapeutas, terapeutas 

ocupacionais e psicólogos).  

Por fim, a presença de categorias que englobam diversas áreas do desenvolvimento 

contribuiu assim para a realização do objetivo desta pesquisa, pois foi possível descrever e analisar 

sessões lúdicas de crianças com SD com o propósito de pensar intervenções em benefício do 

tratamento e desenvolvimento global da criança com deficiência. Finalmente, a pesquisadora 

destaca a definição de Winnicott (1982/1965) em que o brincar é o espaço no qual se dão todas as 

vivências criativas da criança, facilita o crescimento e, portanto a saúde. O autor aclara que a 

brincadeira favorece a iniciação de relações emocionais, proporcionando o desenvolvimento de 

contatos sociais (WINNICOTT, 1982/1965). Portanto o brincar favorece a integração no grupo 

social, é importante que os adultos (familiares, profissionais da educação e da saúde) possibilitem a 

acessibilidade, ou seja, estruturem o meio e disponibilizem tempo para que a criança realize a 

atividade do brincar de forma que tenha contato com outras crianças, outros adultos e materiais, 

pois independentemente das condições, o brincar é essencial para constituição da infância. 
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8. ANEXOS 

 

ANEXO 1 
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

PAIS OU RESPONSÁVEIS PELO SUJEITO DE PESQUISA 

 
Gostaríamos de convidá-lo (a) para participar da pesquisa “O Modelo Lúdico na análise do brincar de crianças com 

Síndrome de Down”, que tem como objetivo verificar possíveis contribuições dos instrumentos do Modelo Lúdico 

desenvolvidos por Francine Ferland em 2006, para análise e caracterização do brincar de crianças com Síndrome de 

Down. Os dados serão coletados pela Pesquisadora Responsável por meio da aplicação dos instrumentos “Entrevista 

Inicial com os Pais” (EIP) e “Avaliação do Comportamento Lúdico” (ACL). Os instrumentos de coleta de dados e o 

contato interpessoal oferecem riscos mínimos aos participantes. Em qualquer etapa do estudo você terá acesso à 

Pesquisadora Responsável para o esclarecimento de eventuais dúvidas (no telefone e e-mail abaixo) e terá o direito de 

retirar a permissão para participar da pesquisa, sem qualquer penalidade ou prejuízo. As informações coletadas serão 

analisadas em conjunto com a de outros participantes e será garantido o sigilo, a privacidade e a confidencialidade das 

questões respondidas, sendo resguardado o nome dos participantes (apenas a Pesquisadora Responsável terá acesso a 

essa informação), bem como a identificação do local da coleta de dados. Caso você tenha alguma consideração ou 

dúvida sobre os aspectos éticos da pesquisa, poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie – Rua da Consolação, 896 - Ed. João Calvino – Térreo. 

Desde já agradecemos a sua colaboração. 

Declaro que li e entendi os objetivos deste estudo, e que as dúvidas que tive foram esclarecidas pela Pesquisadora 

Responsável. Estou ciente que a participação é voluntária, e que, a qualquer momento tenho o direito de obter outros 

esclarecimentos sobre a pesquisa e de retirar a permissão para participar da mesma, sem qualquer penalidade ou 

prejuízo. 

 

Nome do Responsável pelo Sujeito de Pesquisa:  

 

_________________________________________________________________________ 

 

Assinatura do Responsável pelo Sujeito de Pesquisa: 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Declaro que expliquei ao Responsável pelo Sujeito de Pesquisa os procedimentos a serem realizados neste 

estudo, seus eventuais riscos/desconfortos, possibilidade de retirar-se da pesquisa sem qualquer penalidade 

ou prejuízo, assim como esclareci as dúvidas apresentadas. 

 

São Paulo, ________de_______________________ de 20___. 

 

_____________________________________ 

Débora Diegues 

Tel.: (11) 95199-3454  

e-mail: deboradiegues@ig.com.br 

 

_____________________________________ 

Profa. Dra. Silvana Maria Blascovi de Assis 

e-mail: silvanablascovi@mackenzie.br 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

Endereço: Rua da Consolação, 930. Consolação. Prédio 28. CEP: 01302-090. São Paulo – SP.  
 

 

 

mailto:deboradiegues@ig.com.br
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ANEXO 2 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – INSTITUIÇÃO 

 
Gostaríamos de convidá-lo (a) a participar da pesquisa “O Modelo Lúdico na análise do brincar de crianças com 

Síndrome de Down”, que se propõe a verificar possíveis contribuições dos protocolos do Modelo Lúdico propostos por 

Francine Ferland (2006) para análise e caracterização do brincar de crianças com Síndrome de Down. Os dados para o 

estudo serão coletados por meio da aplicação dos protocolos “Entrevista Inicial com os Pais” (EIP) e “Avaliação do 

Comportamento Lúdico” (ACL). Os instrumentos de avaliação serão aplicados pela Pesquisadora Responsável e tanto 

os instrumentos de coleta de dados quanto o contato interpessoal oferecem riscos mínimos aos participantes. Em 

qualquer etapa do estudo os participantes e a Instituição terão acesso à Pesquisadora Responsável para o esclarecimento 

de eventuais dúvidas (no telefone e e-mail abaixo), e terão o direito de retirar-se do estudo, sem qualquer penalidade ou 

prejuízo. As informações coletadas serão analisadas em conjunto com a de outros participantes e será garantido o sigilo, 

a privacidade e a confidencialidade das questões respondidas, sendo resguardado o nome dos participantes (apenas a 

Pesquisadora Responsável terá acesso a essa informação), bem como a identificação do local da coleta de dados. Caso a 

Instituição tenha alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos éticos da pesquisa, poderá entrar em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Presbiteriana Mackenzie - Rua da Consolação, 896 - Ed. João 

Calvino - Térreo. Assim, considerando-se o exposto, solicitamos o consentimento desta Instituição para o contato com 

os sujeitos de pesquisa. 

Desde já agradecemos a sua colaboração. 

Declaro que li e entendi os objetivos deste estudo, e que as dúvidas que tive foram esclarecidas pela Pesquisadora 

Responsável. Estou ciente que a participação da Instituição e dos sujeitos de pesquisa é voluntária, e que, a qualquer 

momento ambos tem o direito de obter outros esclarecimentos sobre a pesquisa e de retirar-se da mesma, sem qualquer 

penalidade ou prejuízo. 

 

Nome do Representante Legal da Instituição: 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Assinatura do Representante Legal da Instituição: 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Declaro que expliquei ao Responsável pela Instituição os procedimentos a serem realizados neste estudo, 

seus eventuais riscos/desconfortos, possibilidade de retirar-se da pesquisa sem qualquer penalidade ou 

prejuízo, assim como esclareci as dúvidas apresentadas. 

 

São Paulo, ________de_______________________ de 20___. 

 

_____________________________________ 

Débora Diegues 

Tel.: (11) 95199-3454  

e-mail: deboradiegues@ig.com.br 

 

_____________________________________ 

Profa. Dra. Silvana Maria Blascovi de Assis 

e-mail: silvanablascovi@mackenzie.br 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

Endereço: Rua da Consolação, 930, prédio 28. 

Consolação. CEP: 01302-090. São Paulo – SP.  
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ANEXO 3 – EIP e ACL 

 

 

Versão final do processo de tradução e adaptação transcultural para o português 
 
 

Entrevista inicial com os pais sobre o comportamento lúdico da criança (EIP) – 

Versão 2 

 

 

 
NOME DA CRIANÇA  
SEXO    M  (  )      F (  )  

 

              

IRMÃOS    Nome:      Idade:  
 

              

IRMÃS    Nome:      Idade:  
 

              

FREQUENTANDO ESCOLA: Sim  ( ) Não  ( )      
 

 
            

PROCEDÊNCIA DOS PAIS E DOS AVÓS:          
 

            

IDADE DA CRIANÇA 
          

 

 DIA   MÊS    ANO  
 

Data da avaliação             
 

              

Data de nascimento             
 

              

Idade da criança             
 

             

  Mãe ( )  Pai (    )    Outro  (  )  
 

ENTREVISTADO 
 Nome: 

 
 Nome: 

 
    

 

    Especifique: 

 
 

 

  

Idade: 
  

Idade: 
   

 

        
 

AVALIADOR:             
 

              

DURAÇÃO DA ENTREVISTA : 
 

           
 

 

1. O que atrai particularmente a atenção de seu filho?    Assinalar   Especificar  
 

           
 

  

ELEMENTOS VISUAIS             
 

- livros de imagens             
 

              

- cores vivas             
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ELEMENTOS AUDITIVOS 

 
- história  

 
- canções  

 
- música  

 
- timbre de voz  

 
ELEMENTOS TÁTEIS  

 
- contatos físicos   
ELEMENTOS SOCIAIS  

 
- presença de outras crianças  

 
- presença de um adulto conhecido  

 
OUTROS  

 
- personagens  

 
- situações cômicas  

 
- presença de um animal  

 
- atividades específicas (esvaziar um armário, abrir as portas, outros 

(programa de televisão, luz, computador)  

2. A) Como seu filho se expressa?     
    

0: nenhuma expressão 1: expressão do rosto  2: gestos 

3: sons 4: palavras / frases  n.s.: não sei 

 

 

 
 

ESCORE COMENTÁRIOS 
     

NECESSIDADES     

• Fisiológicas     
      

• de atenção     
      

• de segurança     
     

INTERESSES     
     

SENTIMENTOS     

• Prazer     
      

• Desprazer     

• Tristeza     

• Raiva     

• Medo     

B) Em geral, como você faz para se comunicar com seu filho?   
      

• expressão do seu rosto     

• demonstrações, gestos     

• Palavras     

• explicações verbais     

• códigos de comunicações particulares (especifique)   

3. Que tipo de interesse os elementos abaixo despertam em seu filho? 
   0: nenhum interesse 

  2:grande interesse   

1: interesse médio 

n.s.: não sei 

    

   ESCORE  COMENTÁRIOS 
Alimentação     

• Comer     

• comer alimentos     
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 - salgados      

 - doces      

 - pastosos      

 - em pedaços      

 - frios      

 - quentes      

• provar um novo alimento      
Texturas      

• Macio      

• Rugoso      

Elementos tais como      

• Areia      

• Água      

• Grama      

Odores      

Ser tocado      

Ser deslocado ou se deslocar no espaço      

Sons       

4. Brinquedos      

1: Sim 2: Não    n.d.: (Não disponível) 
      ESPECIFIQUE 
Seu filho brinca com o material abaixo?   ESCORE (a natureza do material e se ele é utilizado 
      fora de casa) 
       

• texturas diferentes      

• estímulos sonoros      

• estímulos visuais      

• estímulos para imitar situações freqüentes     

• estímulos para a imaginação      

• estímulos de deslocamento      

• estímulos para interação com os outros      
5. Características das suas brincadeiras      

1: Sim 2: Não n.s.: não sei 
O seu filho gosta das atividades abaixo?   ESCORE  ESPECIFICAR 
• repetir a mesma brincadeira para melhor dominá-la    

• brincar com brinquedos novos      
       

• estar em lugares novos      

• brincar explorando os espaços externos da casa    
Seu filho consegue?      

• utilizar um brinquedo de maneira convencional    

• imaginar novas maneiras de utilizar um brinquedo    

• deslocar-se utilizando seus próprios meios    
      

6. Síntese dos interesses da criança      

Qual é a sua atividade preferida?      

Qual é a atividade de que menos gosta?      

Quais são suas posições preferidas para brincar?   

7. Parceiros de brincadeiras habituais e preferidos   

   ASSINALE ATIVIDADES 
      

Parceiros habituais      

• Mãe       
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• Pai             
 

• Irmãos / Irmãs             
 

               

• Outros             
 

              

Parceiros preferidos             
 

• Mãe             
 

• Pai             
 

• Irmãos / Irmãs             
 

• Outros             
 

              

8. Atitude em Brincadeiras             
 

0: não  1: às vezes     2: sempre    
 

      Você diria que seu filho:   ESCORE   Isso é estimulado na sua família?    
 

• É curioso             
 

• Tem iniciativa             
 

•        Tem senso de humor             
 

• Tem prazer             
 

• Gosta de desafios             
 

               

• É espontâneo             
 

COTIDIANO             
 

  MANHÃ   TARDE  NOITE   
 

Segunda             
 

Terça              
 

Quarta             
 

Quinta             
 

Sexta              
 

Sábado             
 

Domingo             
 

 
        

Você gostaria de acrescentar indicações ou comentários sobre as atividades de seu filho relativas a brincadeiras, ou sobre seus interesses,   
 

seu modo de reagir?             
 

          
 

AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO LÚDICO (ACL) – VERSÃO 2    
 

              

NOME DA CRIANÇA:             
 

SEXO  M    F    
 

IDADE DA CRIANÇA 
         

 

   DIA  MÊS ANO   
 

Data da avaliação             
 

Data de nascimento             
  

Idade da criança 
 

Condição Física da Criança: 

 
 

Modo de deslocamento habitual / adaptações e equipamentos adaptados utilizados: 

Informações Complementares  
• deficiência visual:   
• deficiência auditiva:   
• dificuldade de comunicação:   
• medicamento que utiliza:  
• outras:  
Pessoa(s) presente(s) no momento da avaliação: 
  
Duração total da avaliação: 
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Interferência durante a avaliação: 

 
Nome do Terapeuta Ocupacional/Profissional:  
INTERESSE GERAL DA CRIANÇA 

 0: nenhum interesse manifestado   2: grande interesse 
 

 1: interesse médio   N.O. : não observado 
 

     INTERESSE 
ESPECIFICAR  

     
0 – 2  

      
 

PELAS OUTRAS PESSOAS      
 

• Adulto      
 

- presença de um adulto      
 

- ação de um adulto      
 

- interação não verbal do adulto (mímica, carícias)    
 

- interação verbal do adulto      
 

• Outras Crianças      
 

- presença de outras crianças      
 

- ação das outras crianças      
 

- interação não verbal com a criança      
 

- interação verbal com a criança      
 

        

PELO AMBIENTE SENSORIAL      
 

•  Elementos visuais (luz, cor)      
 

•  Elementos táteis (textura, calor)      
 

•  Elementos vestibulares (embalo, balanço)    
 

•  Elementos auditivos (música, telefone, outros sons)    
 

•  Elementos olfativos (odores, aromas)    
 

INTERESSES E CAPACIDADES LÚDICAS BÁSICAS    
 

   0: nenhum interesse manifestado  
 

Interesse: 
 1: interesse médio    

 

     2: grande interesse 

    N.O.: não observado 

   
 

      
 

       
 

   0: a criança não consegue realizar a atividade sozinha 
 

Capacidades: 
 1: a criança realiza sozinha a atividade, mas com dificuldade 

 

 
2: a criança realiza sozinha a atividade e o faz com eficácia  

   
 

AÇÃO  Interesse  Capacidade Comentários 
 

 (0 – 2)  (0 – 2) (maneira de fazer, mão utilizada, dificuldade)  

     
 

EM RELAÇÃO AOS OBJETOS      
 

• Movimento: apertar/soltar      
 

• Pegar um objeto      
 

• Segurar um objeto      
 

•  Bater com um objeto      
 

• Soltar um objeto      
 

•  Segurar um objeto em cada mão      
 

EM RELAÇÃO AO ESPAÇO      
 

• Mudar de posição      
 

- de deitado para sentado e vice-versa      
 

- de sentado para em pé e vice-versa      
 

•  Manter-se sentado      
 

• Deslocar-se      
 

•  Explorar visualmente um novo lugar     
 

UTILIZAÇÃO DOS OBJETOS      
 

• Pegar      
 

- um copo      
 

- um cubo      
 

- uma bolinha      
 

• Rosquear / desroquear      
 

• Jogar / pegar      
 

- uma bola      
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- uma bolinha     
 

• Empilhar     
 

• Esvaziar / encher     
 

• Descobrir as propriedades dos objetos     
 

• Descobrir o funcionamento dos objetos (relação    
 

 causa/efeito)     
 

• Associar os objetos segundo suas propriedades    
 

 Sensoriais     
 

• Combinar objetos para brincar     
 

• Imitar gestos simples     
 

• Utilizar os objetos de maneira convencional    
 

 

 
    

• Utilizar os objetos de maneira não conven-    
 

 Cional     
 

• Imaginar uma situação de brincadeira     
 

• Encontrar soluções para dificuldades impre-    
 

 Vistas     
 

• Expressar o sentimento durante a brincadeira    
 

• 
Interagir com os outros na brincadeira, com o te- 
rapeuta, acompanhante ou com outra criança    

 

     
 

• Utilizar – um lápis     
 

 - uma tesoura     
 

 - uma colher     
 

 
UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO     

 

• Locomover-se empurrando um brinquedo    
 

 sobre rodas     
 

• Locomover-se transportando um objeto    
 

• Explorar fisicamente um novo lugar     
 

• Abrir / fechar uma porta     
 

• Utilizar elevador     
 

CARACTERÍSTICAS DA ATITUDE LÚDICA    
 

0: ausente 
 

1: às vezes 
  

2: totalmente presente 
 

 

CARACTERÍSTICAS 
 
ATITUDE LÚDICA  

ESPECIFIQUE  

(0 – 2)  
 

     

• Curiosidade     
 

• Iniciativa     
 

• Senso de humor     
 

• Prazer     
 

• Gosto pelo desafio     
 

• Espontaneidade     
 

EXPRESSÃO DAS NECESSIDADES E DOS SENTIMENTOS   
 

1: expressão do rosto 
4: palavras  

2: gestos  

n.o.: não observado  

3: gritos / sons  

  
 

  EXPRESSÃO  
ESPECIFIQUE  

  (1 – 4)  
 

    
 

NECESSIDADES    
 

• Fisiológicas    
 

• De atenção    
 

• De segurança    
 

SENTIMENTOS    
 

• Prazer    
 

• Desprazer    
 

• Tristeza    
 

• Raiva    
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• Medo        

 

          

SÍNTESE        
 

INTERESSES LÚDICOS        
 

CAPACIDADES LÚDICAS        
 

DIFICULDADES LÚDICAS        
 

INTERESSES / CAPACIDADES ?        
 

INTERESSES / DIFICULDADES ?        
 

SÍNTESE DOS RESULTADOS        
 

  INTERESSE INTERESSE CAPACIDADE ATITUDE 
EXPRESSÃO  

  GERAL LÚDICO LÚDICA LÚDICA  

   
 

Ambiente Humano         
 

• adulto  /8       
 

• criança  /8       
 

AMBIENTE SENSORIAL  /10       
 

AÇÃO         
 

• objetos    /2 /12    
 

• espaço    /10 /10    
 

UTILIZAÇÃO         
 

• dos objetos    /44 /44    
 

• do espaço    /10 /10    
 

ATITUDE LÚDICA       /12  
 

EXPRESSÃO         
 

• necessidades        /12 
 

• sentimentos        /20 
 

TOTAL  /26  /66 /76  /12 /32 
 

OBJETIVOS A ATINGIR         
 

Expressão de suas necessidades e de seus sentimentos:     
 

Atitude lúdica:        
 

Interesses:        
 

Ambiente humano:        
 

Ambiente sensorial:        
 

Ação relativa aos objetos:        
 

Utilização dos objetos:        
 

Ação relativa ao espaço:        
 

Utilização do espaço:        
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ANEXO 4 

 

Síntese dos resultados dos participantes 

 

Quadro 1: Síntese de resultados P1 (Masculino) 

 Interesse 

Geral 

Interesse 

Lúdico 

Capacidade 

Lúdica 

Atitude 

Lúdica 

Expressão 

Ambiente Humano      

 Adulto 4/8     

 Criança 8/8     

Ambiente Sensorial 6/10     

Ação      

 Objetos  8/12 11/12   

 Espaço  5/10 8/10   

Utilização      

 Dos objetos  22/44 32/44   

 Do espaço  5/10 7/10   

Atitude Lúdica    5/12  

Expressão      

 Necessidades     9/12 

 Sentimentos     13/20 

Total 16/26 40/66 58/76 5/12 22/32 
Fonte: Dados obtidos pelo pesquisador durante ACL. 

 

Quadro 2: Síntese de resultados P2 (Masculino). 

 Interesse 

Geral 

Interesse 

Lúdico 

Capacidade 

Lúdica 

Atitude 

Lúdica 

Expressão 

Ambiente Humano      

 Adulto 4/8     

 Criança 7/8     

Ambiente Sensorial 5/10     

Ação      

 Objetos  8/12 10/12   

 Espaço  5/10 9/10   

Utilização      

 Dos objetos  18/44 23/44   

 Do espaço  6/10 4/10   

Atitude Lúdica    6/12  

Expressão      

 Necessidades     6/12 

 Sentimentos     12/20 

Total 16/26 37/66 46/76 6/12 18/32 
Fonte: Dados obtidos pelo pesquisador durante ACL. 
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Quadro 3: Síntese de resultados P3 (Masculino). 

 Interesse 

Geral 

Interesse 

Lúdico 

Capacidade 

Lúdica 

Atitude 

Lúdica 

Expressão 

Ambiente Humano      

 Adulto 5/8     

 Criança 8/8     

Ambiente Sensorial 6/10     

Ação      

 Objetos  7/12 9/12   

 Espaço  4/10 6/10   

Utilização      

 Dos objetos  28/44 34/44   

 Do espaço  4/10 6/10   

Atitude Lúdica    8/12  

Expressão      

 Necessidades     12/12 

 Sentimentos     15/20 

Total 19/26 43/66 55/76 8/12 27/32 
Fonte: Dados obtidos pelo pesquisador durante ACL. 

 

Quadro 4: Síntese de resultados P4 (Feminino). 

 Interesse 

Geral 

Interesse 

Lúdico 

Capacidade 

Lúdica 

Atitude 

Lúdica 

Expressão 

Ambiente Humano      

 Adulto 8/8     

 Criança 8/8     

Ambiente Sensorial 8/10     

Ação      

 Objetos  7/12 9/12   

 Espaço  6/10 7/10   

Utilização      

 Dos objetos  30/44 39/44   

 Do espaço  3/10 6/10   

Atitude Lúdica    7/12  

Expressão      

 Necessidades     12/12 

 Sentimentos     12/20 

Total 24/26 46/66 61/76 7/12 24/32 
Fonte: Dados obtidos pelo pesquisador durante ACL. 
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Quadro 5: Síntese de resultados P5 (Masculino). 

 Interesse 

Geral 

Interesse 

Lúdico 

Capacidade 

Lúdica 

Atitude 

Lúdica 

Expressão 

Ambiente Humano      

 Adulto 7/8     

 Criança 8/8     

Ambiente Sensorial 5/10     

Ação      

 Objetos  7/12 10/12   

 Espaço  7/10 8/10   

Utilização      

 Dos objetos  34/44 36/44   

 Do espaço  4/10 8/10   

Atitude Lúdica    10/12  

Expressão      

 Necessidades     12/12 

 Sentimentos     18/20 

Total 20/26 52/66 62/76 10/12 30/32 
Fonte: Dados obtidos pelo pesquisador durante ACL. 

 

Quadro 6: Síntese de resultados P6 (Feminino). 

 Interesse 

Geral 

Interesse 

Lúdico 

Capacidade 

Lúdica 

Atitude 

Lúdica 

Expressão 

Ambiente Humano      

 Adulto 8/8     

 Criança 8/8     

Ambiente Sensorial 5/10     

Ação      

 Objetos  8/12 12/12   

 Espaço  9/10 9/10   

Utilização      

 Dos objetos  28/44 37/44   

 Do espaço  5/10 7/10   

Atitude Lúdica    9/12  

Expressão      

 Necessidades     8/12 

 Sentimentos     20/20 

Total 21/26 50/66 65/76 9/12 28/32 
Fonte: Dados obtidos pelo pesquisador durante ACL. 
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Quadro 7: Síntese de resultados P7 (Feminino). 

 Interesse 

Geral 

Interesse 

Lúdico 

Capacidade 

Lúdica 

Atitude 

Lúdica 

Expressão 

Ambiente Humano      

 Adulto 3/8     

 Criança 4/8     

Ambiente Sensorial 4/10     

Ação      

 Objetos  7/12 12/12   

 Espaço  4/10 7/10   

Utilização      

 Dos objetos  25/44 29/44   

 Do espaço  4/10 7/10   

Atitude Lúdica    4/12  

Expressão      

 Necessidades     12/12 

 Sentimentos     17/20 

Total 11/26 40/66 55/76 4/12 29/32 
Fonte: Dados obtidos pelo pesquisador durante ACL. 

 

Quadro 8: Síntese de resultados P8 (Feminino).  

 Interesse 

Geral 

Interesse 

Lúdico 

Capacidade 

Lúdica 

Atitude 

Lúdica 

Expressão 

Ambiente Humano      

 Adulto 8/8     

 Criança 8/8     

Ambiente Sensorial 5/10     

Ação      

 Objetos  7/12 12/12   

 Espaço  6/10 8/10   

Utilização      

 Dos objetos  33/44 41/44   

 Do espaço  7/10 8/10   

Atitude Lúdica    11/12  

Expressão      

 Necessidades     12/12 

 Sentimentos     12/20 

Total 21/26 53/66 69/76 11/12 24/32 
Fonte: Dados obtidos pelo pesquisador durante ACL. 
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Anexo 5 

 

 

A seguir encontram-se algumas imagens dos materiais utilizados durante ACL.  

 

 

 
Imagem1: Caixa lúdica 

 

 

 
Imagem 2: Caminhão, avião e carrinhos.  

 

 

 

 
Imagem 3: Peças de construção, ferramentas, 

celular e bolinha. 

 

 

 
Imagem 4: Soldados  

 

 

 
Imagem 5: Bonecos representando vilão e 

herói 

 

 

 
Imagem 6: Animais selvagens e domésticos 
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Imagem 7: Família e móveis da casa 

 

 

 
Imagem 8: Utensílios da cozinha 

 

 

 
Imagem 9: Alimentos 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagem 10: Utensílios da casa 

 

 

 
Imagem 11: Utensílios de uso pessoal 

 

 

 
Imagem 12: Boneca 
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Imagem 13: Instrumento musical 

 

 

 
Imagem 14: Bola 

 

 

 
Imagem 15: Materiais gráficos 

 

 

 

 

 

 

 
Imagem 16: Atividade para recorte  

Linhas retas 

 

 
Imagem 17: Atividade para recorte  

Formas geométricas 


