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RESUMO 
 

 
LEE, L. C. Mediação materna: análise da Experiência de Aprendizagem 
Mediada entre mães e suas filhas com Síndrome de Williams. 2014. 237 f. 
Tese (Doutorado em Distúrbios do Desenvolvimento)-Centro de Ciências 
Biológicas e da Saúde, Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 
2014.  
 
A interação de pais e filhos configura-se como uma importante interface na 
avaliação psicológica. A Experiência de Aprendizagem Mediada (EAM) 
descreve um tipo de interação dirigida que influencia o desenvolvimento das 
capacidades da criança com a qual o adulto interage. Vale destacar a 
importância da função mediadora que os pais podem estabelecer com seus 
filhos e como essa pode ser afetada quando o filho apresenta algum transtorno 
em seu desenvolvimento. A Síndrome de Williams (SW) é ocasionada por uma 
aneusomia segmentar devido à deleção de múltiplos genes na região 
cromossômica 7q11.23. Alguns indicadores para o diagnóstico da síndrome 
são identificados desde o nascimento, como as características faciais típicas e 
a presença de alterações cardíacas e renais. Na dimensão relacionada ao 
comportamento, observa-se excessiva sociabilidade e um perfil cognitivo com 
deficiência intelectual e discrepâncias na manifestação de habilidades 
cognitivas, como prejuízos visoespaciais e preservação de habilidades de 
linguagem, especialmente as expressivas.  Com base nesses pressupostos, o 
presente estudo analisa as ações mediadoras apresentadas por mães a partir 
de atividades semidirigidas (montar quebra-cabeças e contar e recontar 
histórias), realizadas com suas filhas que apresentam SW. Para isso, foi 
descrito como essas mães manejam as mediações com suas filhas, tendo por 
base a EAM. Participaram desse estudo três díades mãe-criança, em cinco 
encontros consecutivos, sendo dois entre a mãe e a criança e três entre a mãe 
e a pesquisadora. Nos encontros com os pares mãe-criança, foi possível notar 
que diante de tarefas, as mães apresentaram ações mediadoras diversificadas 
no que diz respeito à quantidade e qualidade, expondo diferenças de acordo 
com o tipo de atividade e a complexidade das tarefas (como dar instruções 
verbais, utilizar modelo para o quebra-cabeça, chamar atenção para partes da 
história). As categorias da Escala EAM revelaram-se apropriadas para etapas 
de avaliação, oferecendo um levantamento do repertório de ações do 
mediador. Verificou-se que a experiência compartilhada entre a mãe e a filha 
foi um estímulo e um facilitador para as situações de reflexão nas entrevistas 
individuais com as mães. Assim, a associação da observação - por parte da 
mãe - da interação com a sua filha, com a entrevista individual, indicou ser um 
dispositivo importante para a modificação qualitativa das estratégias de 
mediação e promissora no desenvolvimento de suas crianças com SW. Logo, 
enfatiza-se a importância das observações das interações parentais, além de 
reflexões dirigidas sobre elas, como um recurso na avaliação e na intervenção 
na área de transtornos de desenvolvimento. 
 
Palavras-chave: interação mãe-criança; mediação materna; Escala de 
Avaliação da Experiência de Aprendizagem Mediada; Síndrome de Williams. 
 



    

ABSTRACT 
 
 
LEE, L. C. Maternal mediation: analysis of the Mediated Learning Experience 
between mothers and their children with Williams Syndrome. 2014. 237 f. 
Thesis (PhD in Development Disorders). Center of Health and Biological 
Sciences, Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2014. 
 
Parent-child interaction is an important interface in psychological assessment. 
Mediated Learning Experience (MLE) describes a type of directed interaction 
that influences the development of the child with whom the adult interacts. It is 
notewerthy the importance of the mediating function that parents can establish 
with their children and how it can be affected when the child presents any 
development disorder. Williams Syndrome is caused by a segmental aneusomy 
due to the deletion of multiple genes in chromosome region 7q11.23. Some 
indicators for the diagnosis are identified at birth, such as typical facial features 
and the presence of cardiac and renal alterations. Among behavioral 
characteristics, it is observed excessive sociability and a cognitive profile with 
intelectual disability and discrepancies in the manifestation of cognitive skills, 
such as impaired visuospatial function and preserved language skills, especially 
expressive ones. Considering these conditions, the present study aimed at 
analizing mediating actions taken by mothers during semidirected activities 
(assembling a puzzle and telling and retelling a story), performed with their 
daughters who have WS. To do so, it was described how mothers manage 
mediations with their daughters, based on MLE. Three mother-child dyads took 
part in the study. There were 5 sessions, two between mother and child and 
three between the mother and the researcher. During the sessions involving 
mother and child, it was possible to notice that mothers presented qualitatively 
and quantitatively varied mediating actions during the tasks, exposing 
differences according to the type and complexity of tasks (such as giving verbal 
instructions, using a model for the puzzle, drawing attention to parts of the 
story). Categories of MLE Scale proved adequate for the assessment steps as 
they offered an overview of the mediator’s actions repertoire. It was verified that 
the shared experience between mother and daughter was a stimulus and a 
facilitator to situations of reflexion in individual interviews with the mothers. 
Thus, the association of observation by the mother, interaction with her 
daughter and individual interview proved effective to achieve a qualitative 
alteration of mediation strategies and is also promising for the development of 
children with WS. Therefore we underline the importance of observation of 
parental interactions as well as reflection upon them as assessment and 
intervention tools in the field of development disorders. 
 
Keywords: mother-child interaction; maternal mediation; Mediated Learning 
Experience (MLE) Rating Scale; Williams syndrome. 
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EPÍGRAFE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(...) História de um viajante no interior da viagem que fez, 

história de uma viagem que em si transportou um viajante,  
história de viagem e viajante reunidos 

em uma procura da fusão daquele que vê 
e daquilo que é visto, 

encontro nem sempre pacífico 
de subjetividades e objetividades.  
(...) Nenhuma viagem é definitiva. 

 

(...) O viajante (...)  
(...) tem apenas o legítimo e humaníssimo desejo  

de ver o que outras pessoas viram, 
de assentar os pés onde outros pés deixaram marcas (...)  

 

(...) 
     O fim de uma viagem é apenas o começo de outra.  

É preciso ver o que não foi visto, ver outra vez o que já se viu,  
ver na primavera o que se vira no verão,  

ver de dia o que se viu de noite, 
 com o sol onde primeiramente a chuva caía,  

ver a seara verde, o fruto maduro, a pedra que mudou de lugar,  
a sombra que aqui não estava.  

É preciso voltar aos passos que foram dados,  
para repetir e para traçar caminhos novos ao lado deles. 

 É preciso recomeçar a viagem. 
Sempre. 

 
José Saramago (Viagem a Portugal, 1997
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1 APRESENTAÇÃO 

 

 

Sempre... 

Contemplo os cronistas que em suas narrativas são capazes de extrair 

nuances do cotidiano com tamanha grandeza e ao compilar situações e 

sentimentos, o fazem com preciosismo na escolha e no arranjo das palavras, 

captando e expressando o sentido pouco linear de nossas vivências. 

Admiro as pessoas que em suas travessias podem avançar e retroceder, 

começar e recomeçar, recompor-se diante das adversidades e das digressões 

imprevistas, podendo, incessantemente, alterar as trajetórias do caminho a ser 

percorrido. 

Respeito os profissionais que em seu ofício acompanham a travessia 

daqueles que compartilham os caminhos que percorrem e ao encararem esse 

encontro de confluências momentâneas de subjetividades e de objetividades, 

reverberam sentidos às mais diferentes direções.  

Encontro pessoas e profissionais que registram por meio de suas 

diferentes narrativas, cada qual à sua forma, a confluência dessas qualidades e 

inscrevem a imensidão que é a interação entre as pessoas, a cautela 

necessária para transitar entre as singularidades e as generalizações, a 

imponência das relações entre a prática e a teoria e as sutilezas da procura do 

ponto de união daquele que vê e daquilo que é visto. 

A envergadura revelada por meio da compreensão dos aspectos 

interacionais da relação pais-filhos, nas perspectivas e nos desafios da 

avaliação e da intervenção psicológica à criança e sua família, trazem à tona 

essas inscrições e me impulsionam a explorá-la e percorrer novamente esse 

território. 

Na área da psicologia, esse tema, que envolve a influência mútua da 

interação pais-filhos no processo de desenvolvimento, desperta o interesse em 

inúmeras abordagens teóricas e áreas de pesquisa.  

Como se processa? Quais são as condições que facilitam ou dificultam 

essa interação? Como, pela interposição das ações cotidianas dos pais, a 
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criança pode sentir-se mais amparada para conhecer, compreender e significar 

a realidade ao seu redor, em diferentes contextos?  

A Experiência de Aprendizagem Mediada (EAM) descreve um tipo 

especial de interação. O adulto passa a funcionar como um mediador, no 

sentido de intervir e compreender como a criança tenta solucionar problemas. 

As características dessa interação entre um adulto e uma criança revelam o 

potencial para influenciar o desenvolvimento das capacidades da criança, 

auxiliando-a em seu processo de desenvolvimento (FEUERSTEIN, 2000; 

TZURIEL, 1999). 

Desse modo, vale destacar a importância da função mediadora que os 

pais podem estabelecer com seus filhos. Nesse estudo, em especial, o papel 

central da mediação materna no desenvolvimento infantil e se essa função 

pode ser afetada quando o filho apresenta algum transtorno em seu 

desenvolvimento.  

Como cuidar, facilitando o processo de mediação com os filhos? Que 

recursos são necessários para estimulá-los a dinamizar o processo de 

mediação? Como ajudá-los a refletir sobre suas possibilidades de avaliação e 

intervenção com os filhos? As inúmeras motivações e indagações quanto à 

temática, mostram que as relações pais-filhos não são lineares, sofrem 

flutuações em diferentes situações e por essas razões direcionaram os 

objetivos desse trabalho. 

A orientação básica desse estudo é apreciar a interação mãe-filha com 

Síndrome de Williams e a partir dela compreender como as mães intervêm em 

auxílio à criança em atividades semidirigidas. Além disso, como as mães 

podem, a partir de situações de autoavaliação, refletir sobre suas ações 

mediadoras, podendo modificá-las e apropriar-se dessa função de modo a ser 

um facilitador na interação e na promoção do desenvolvimento de seus filhos.  

Do ponto de vista metodológico, participaram desse estudo três díades 

(mãe-criança) - meninas que apresentam Síndrome de Williams na faixa etária 

entre 5 e 7 anos e suas mães. Quanto à estrutura do procedimento, foi 

realizado em cinco encontros consecutivos, sendo dois com a díade mãe-

criança, nos quais realizaram duas tarefas - montagem de quebra-cabeças e 

contar e recontar histórias - e três entre a mãe e a pesquisadora.  
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A proposta é analisar as ações mediadoras e compreender como essas 

mães manejam as mediações com as filhas, levando-se em conta o referencial 

proposto pela Escala de Avaliação da EAM (LIDZ, 1991). Apoiando-me nessas 

análises, estimo a utilização da observação de díades interagindo associada à 

entrevista individual com a mãe, objetivando situações de autoavaliação e 

reflexão como um recurso auxiliar de avaliação das relações familiares.    

Inicio esse trabalho a partir da fundamentação teórica, apresentando 

uma descrição geral da Síndrome de Williams, delineando o perfil cognitivo 

desses indivíduos que pode ser caracterizado pela deficiência intelectual geral, 

com discrepâncias na manifestação de habilidades cognitivas diversas. 

A proposta de norteadores abrangentes como os apresentados pela 

AAIDD (American Association on Intellectual and Developmental Disabilities) e 

pela CIF (Classificação Internacional do Funcionamento, da Deficiência e da 

Saúde) é retomada na tentativa de ampliar a compreensão da avaliação da 

deficiência intelectual.  

Coerente com as propostas mais atuais sobre a concepção 

multidimensional e funcional da deficiência, o recorte e a ênfase em aspectos 

relacionados ao contexto de vida do indivíduo, nos remete a família. Sob esse 

aspecto, são abordadas as repercussões na família, considerando que a 

expectativa dos pais em relação aos filhos com deficiência gera alto impacto no 

seu desenvolvimento e, ainda, alguns recursos disponíveis na avaliação da 

esfera familiar como interface da avaliação e da intervenção na área da 

deficiência. 

Em sintonia com o objetivo mais amplo desse estudo - discutir a 

interação de mães e filhos -, é imprescindível apresentar o conceito de díade 

de Bronfenbrenner que sustentará o entendimento desse processo associado 

ao desenvolvimento do indivíduo.  

Finalizo a fundamentação teórica, apresentando algumas formas de 

análise que consideram a interação mediador-criança. Como modelo as 

características da Avaliação Dinâmica serão delineadas para, em seguida, 

apresentar a Escala de Avaliação de EAM, que pretende analisar as ações do 

mediador. 

Na sequência são apresentadas as histórias, resultados e análise geral 

dos encontros das díades Maia e Estela; Silvia e Fernanda e Paula e Laura. Os 
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conteúdos obtidos entre mãe e filha, durante a realização das tarefas 

propostas, foram eleitos como núcleo principal de análise desse estudo. Na 

análise de cada um dos casos consta, num primeiro momento, a apresentação 

dos dados obtidos na primeira entrevista com as mães. Num segundo 

momento, são analisadas as interações entre as mães e suas filhas, conforme 

as particularidades das atividades realizadas, a partir das quais foram 

levantadas as ações mediadoras apresentadas pelas mães nessas ocasiões. 

Na última etapa da análise, exponho uma avaliação geral dos encontros, 

na qual consta: apreciação geral sobre o desempenho da criança nas 

atividades, sobre as intervenções da mãe e suas modificações e a análise dos 

níveis de mediação das intervenções realizadas pelas mães. 

No encerramento do estudo são expostas a Discussão e a Conclusão, 

em que são apresentadas algumas ideias sobre a combinação dos recursos 

metodológicos utilizados - a observação de díades interagindo associada à 

entrevista individual com a mãe - e a análise da EAM. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 
 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
 

2.1 A Síndrome de Williams 
 
 

Na esfera dos transtornos de desenvolvimento encontramos síndromes 

de etiologias genéticas. A Síndrome de Williams (SW) é ocasionada por uma 

aneusomia segmentar devido à deleção de múltiplos genes na região 

cromossômica 7q11.23, destacando-se nessa deleção o gene da elastina, 

associada a uma série de alterações orgânicas e cognitivas. A prevalência da 

síndrome está estimada em 1:7500 nascidos vivos (HONJO, 2012; MARTENS; 

WILSON; REUTENS, 2008; POBER, 2010; DUTRA et al., 2012; MERVIS; 

VELLEMAN, 2011; STROMME; BJORNSTAD; RAMSTAD, 2002). 

Em geral, alguns indicadores para o diagnóstico da Síndrome de 

Williams podem ser avaliados desde o nascimento, como a existência de 

alterações renais e cardíacas, sendo as mais comuns a estenose aórtica 

supravalvular e a estenose da artéria pulmonar (que refere-se ao estreitamento 

da artéria), além da hipertensão sistêmica e hipercalcemia, alterações que 

comprometem o processo de desenvolvimento geral dessas crianças (HONJO, 

2012; MARTENS; WILSON; REUTENS, 2008; POBER, 2010; DUTRA et al., 

2012). Entretanto, esse amplo espectro do fenótipo clínico também pode 

confundir o diagnóstico com outras síndromes, especialmente no primeiro ano 

de vida. 

No decorrer do desenvolvimento, outras peculiaridades tornam-se 

elementos importantes na distinção da Síndrome de Williams, uma delas é a 

aparência desses indivíduos, cuja estrutura facial apresenta características 

típicas como: bochechas e região periorbitária proeminentes, narinas 

antevertidas, filtro nasal longo e boca grande, com lábios volumosos. Embora 

essas características sejam importantes referências para o diagnóstico da 

síndrome durante a infância, a confirmação diagnóstica acontece com o estudo 

citogenético FISH - (Hibridação in situ por Fluorescência) ou pela MLPA 

(Multiplex ligation-dependent probe amplification)  (HONJO, 2012; MARTENS; 

WILSON; REUTENS, 2008; POBER, 2010; DUTRA et al., 2012). 
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Integrado às características físicas, há a descrição de um perfil de 

alterações comportamentais e cognitivas. As pessoas com SW são bastante 

sociáveis, apresentam uma personalidade cativante, são extremamente 

delicadas, educadas, mas pouco seletivas no relacionamento interpessoal 

(inclusive com pessoas estranhas ao convívio familiar e social rotineiro). 

Demonstram melhor relacionamento com adultos que com seus pares, têm boa 

capacidade para comunicar e perceber sentimentos de outras pessoas. 

Contudo, podem apresentar alterações comportamentais como ansiedade, 

déficits de atenção e hiperacusia (sensibilidade acentuada a ruídos) (MERVIS; 

JOHN, 2010; MARTENS; WILSON; REUTENS, 2008; VAN HERWEGEN; 

AZNAR; TENENBAUM, 2014; LIBERTUS et al., 2014; MARTENS, 2013; 

TEIXEIRA et al., 2012).  

Quanto ao perfil cognitivo, pode ser caracterizado pela deficiência 

intelectual geral, com discrepâncias na manifestação de habilidades de 

cognição diversas. Mostram um desempenho linguístico relativamente 

preservado se comparado a outros aspectos, como déficit mais acentuado no 

âmbito visoespacial e visoconstrutivo, nas habilidades atencionais e funções 

executivas relacionadas ao controle inibitório (MERVIS; JOHN, 2010; LIMA et 

al., 2013; HOCKING et al., 2013;  GREER et al., 2013; MARTENS; WILSON; 

REUTENS, 2008). 

Com relação às habilidades linguísticas, embora sejam muito 

comunicativos, apresentam vocabulário limitado e dificuldades na organização 

estrutural da linguagem, com uso de clichês e frases estereotipadas, alterações 

na entonação de palavras e frases e peculiaridades que interferem no 

estabelecimento de uma comunicação apropriada (HEINZE et al., 2007; 

SEGIN, 2010; VAN HERWEGEN; AZNAR; TENENBAUM, 2014; LIBERTUS et 

al., 2014; MARTENS, 2013; TEIXEIRA et al., 2012).  

Possuem baixa qualidade na produção de narrativa global, pouca 

coerência e baixa complexidade no conteúdo relatado e pouca diversidade na 

descrição de temas, acontecimentos, cenários e personagens ao reproduzirem 

uma história. Porém, essas dificuldades podem ser encobertas na construção 

narrativa pela prevalência de recursos prosódicos e pausas: estratégias que 

criam certa expectativa e captação da atenção do interlocutor (GONÇALVES et 

al., 2004; HEINZE et al., 2007; MERVIS; JOHN, 2010). 
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Por sua vez, no déficit visoespacial há um desempenho heterogêneo, 

cujas características são expressas por uma menor precisão nas tarefas 

visoconstrutivas que exigem integração da informação visoespacial e motora, 

tais quais: montagem de cubos e desenho - incluindo cópia ou desenho de 

memória (FARRAN; JARROLD; GATHERCOLE, 2003; DYKENS; ROSNER; 

LY, 2001; MERVIS; JOHN, 2010). Tendem a se concentrar mais nos elementos 

locais do estímulo, se atendo menos à informação global nesse tipo de tarefa 

(FARRAN; JARROLD; GATHERCOLE, 2003; RONDAN et al., 2008; NONELL, 

et al., 2003; MARTENS; WILSON; REUTENS, 2008). 

Em comparação ao desempenho visoperceptivo, demonstram maior 

precisão na execução de tarefas que envolvam habilidades de processamento 

puramente visual ou reconhecimento e discriminação de faces humanas 

(REILLY et al., 2010). 

Partindo dessa sucinta descrição das características da Síndrome de 

Williams, há outras direções de investigação:  

 

ü Sendo uma síndrome causada por desordens genéticas, há de se 

considerar que desde o nascimento o desenvolvimento da criança terá 

peculiaridades se comparado a outras crianças, estando sob a influência de 

muitas variáveis, podendo haver atraso na aquisição de habilidades em fases 

esperadas do desenvolvimento.  

 

ü O percurso até o diagnóstico da síndrome exigirá um conjunto de 

avaliações multidisciplinares, o que indica o extenso caminho que pode ser 

percorrido pela família desde o nascimento e a partir das primeiras percepções 

dos pais e profissionais.  

 

ü Do ponto de vista clínico, há a necessidade de intervenções 

desde os primeiros anos de vida, fazendo parte da rotina dessas crianças e sua 

família o  acompanhamento constante em especialidades distintas.  

 

Nesse sentido, o diagnóstico de Síndrome de Williams nos primeiros 

anos de vida pode auxiliar profissionais e famílias a atender melhor as 

necessidades gerais da criança devido ao conhecimento das expressões 
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orgânicas, cognitivas e comportamentais advindas da condição genética 

contudo, essa conjuntura não determina como cada indivíduo expressará essa 

herança em termos de funcionamento geral. 

 

 

2. 2 Ampliando a compreensão 
 

 

Na avaliação do perfil cognitivo dos indivíduos com Síndrome de 

Williams, utilizar as referências propostas pelas associações e organizações 

que tratam e ampliam a compreensão sobre a deficiência intelectual como a 

AAIDD (American Association on Intellectual and Developmental Disabilities) e 

a CIF (Classificação Internacional do Funcionamento, da Deficiência e da 

Saúde), pode apontar norteadores importantes quando se pretende expandir o 

entendimento sobre o funcionamento humano e a deficiência em geral. 

A AAIDD1, organização interdisciplinar de profissionais, define:  
 

A deficiência intelectual é uma deficiência caracterizada por 
limitações significativas, tanto em funcionamento intelectual e 
no comportamento adaptativo, que abrange muitas 
habilidades sociais e práticas cotidianas. Esta deficiência se 
origina antes da idade de 18 anos. (AAIDD, 2010, grifos do 
autor) 

 

Partindo dessa definição, vale retomar que desde as diretrizes anteriores 

propostas ainda como AAMR (2006), entre as alterações da avaliação da 

deficiência intelectual destaca-se a sua concepção multidimensional e 

funcional. 

Nessa proposição, cinco dimensões inter-relacionadas envolvem a 

avaliação da deficiência intelectual: Habilidades Intelectuais; Comportamento 

Adaptativo; Participação, Interação e Papéis Sociais. A Saúde (saúde física, 

saúde mental e etiologia), mais relacionada ao indivíduo e o Contexto 

(ambientes, cultura) em que este indivíduo está inserido, também são aspectos 

significativos a serem investigados. 
                                                
1  Anteriormente denominada AAMR - American Association on Mental Retardation - passou a 
utilizar deficiência intelectual em substituição ao termo retardo mental, com o intuito de 
minimizar a confusão com outras doenças mentais. 
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A partir dessas colocações, destaca-se a passagem de uma 

compreensão de deficiência restrita ao indivíduo e seu desempenho intelectual, 

para a ampliação de um entendimento que considere as condições gerais do 

indivíduo e sua inserção na vida prática e social. Nesse sentido, há um 

deslocamento para o contexto - condições inter-relacionadas nas quais as 

pessoas vivem seu cotidiano -, reforçando a indissociabilidade entre o indivíduo 

e o ambiente em termos de avalição, intervenção e apoio  (CARVALHO; 

MACIEL, 2003; FONT, 2008; TRENTINI; YATES, 2009; GINÉ, 2007). 

Conforme o modelo proposto, o apoio - recursos e estratégias que têm 

como finalidade favorecer o desenvolvimento humano - se aplica a variadas 

áreas, como a da vida familiar, educacional, comunitária, social e a do trabalho. 

Além disso, pode variar conforme as situações e etapas da vida do indivíduo, 

apresentando diversidade tanto em relação à duração, quanto a intensidade na 

avaliação, planejamento e implementação dos amparos necessários 

(CARVALHO; MACIEL, 2003; FONT, 2008; TRENTINI; YATES, 2009; GINÉ, 

2007). 

No DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), a 

deficiência intelectual, pertencente ao conjunto dos transtornos de 

desenvolvimento, é caracteriza por déficits nas habilidades mentais gerais, 

como raciocínio, resolução de problemas, planejamento, pensamento abstrato 

e julgamento, que podem ser avaliadas por meio de testes psicométricos de 

inteligência. Tais déficits resultam em prejuízos no funcionamento adaptativo 

relacionados à participação social, ao funcionamento ocupacional ou 

acadêmico e independência que, por sua vez, exigem outros recursos para sua 

avaliação. 

As dimensões propostas por esses modelos de avaliação da deficiência 

intelectual afinam-se com os conceitos básicos da Classificação Internacional 

do Funcionamento, da Deficiência e da Saúde (CIF, 2004), pertencente ao 

grupo de classificações internacionais desenvolvidas pela Organização Mundial 

da Saúde (OMS) para aplicação em vários aspectos da saúde. 

A CIF (2004), como um instrumento conceitual, inclui entre suas 

diversas finalidades e objetivos: a investigação da qualidade de vida ou dos 

fatores ambientais e a avaliação de necessidades e intervenções específicas, 

ambas relacionadas ao indivíduo e seu contexto. 
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Colocando em foco os aspectos contextuais, encontramos discriminados 

nessa compreensão (CIF, 2004) dois componentes: os fatores pessoais, que 

se referem ao histórico de vida completo do indivíduo e os fatores ambientais - 

físico e social -, ou seja, a esfera das inter-relações do indivíduo com as 

pessoas que o cercam encarados como potencializadores do seu 

desenvolvimento. 

A proposta de indicadores abrangentes como os apresentados pela 

AAIDD e CIF são norteadores fundamentais na avaliação da deficiência 

intelectual tanto no que diz respeito à identificação e diagnóstico como, 

principalmente, à intervenção, ao apoio e a promoção de desenvolvimento e 

qualidade de vida para a pessoa com deficiência e seus familiares.  

Vale ressaltar alguns aspectos dessa nova configuração. Ao tratar a 

avaliação considerando os aspectos multidimensionais e de funcionamento do 

indivíduo em seu ambiente, ampliamos a consideração de resultados baseados 

em marcadores verticais e estáticos para resultados compreendidos pela 

horizontalidade do processo. Nessa perspectiva mais abrangente, a avaliação 

da deficiência intelectual imprime tanto a necessidade de apreciações mais 

criteriosas sobre os recursos utilizados, como reforça a necessidade de 

desenvolver procedimentos que possam contemplar diferentes aspectos 

dessas dimensões.  

Sendo assim, envolver as inter-relações do indivíduo, especialmente as 

familiares - núcleo primordial de promoção de desenvolvimento -, torna-se 

ponto crucial nas avaliações e vinculá-las às intervenções imprime um caráter 

ainda mais dinâmico ao processo.  

Além disso, o recorte e a ênfase em aspectos relacionados ao contexto 

de vida do indivíduo, considerando o impacto sobre seu desenvolvimento, nos 

remete a família. Em sintonia com os objetivos desse estudo, é possível 

destacar alguns questionamentos: Qual é o impacto da deficiência intelectual 

numa família? Como a falta de expectativas influenciam a interação entre pais 

e filhos com deficiência intelectual? 
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2.3 Repercussões na família 
 

 

Famílias fortalecem seus laços a partir do diálogo constante entre pais e 

filhos e em relacionamentos que se ampliam e se estabelecem, inseridos num 

contexto sociocultural e psicológico. Esses diálogos entre os membros de uma 

família - e destes com as suas próprias histórias familiares -, envolvem a 

interação de múltiplos fatores, formando, ao mesmo tempo, configurações 

distintas e peculiares. A cada nascimento novos paradigmas são dispostos e a 

família se reconstitui e se recria (ZORNIG, 2012). 

Temática desse tipo suscita a possibilidade de enveredar por uma 

infinidade de abordagens teóricas, e sob diferentes perspectivas, a respeito da 

interação da criança com sua família em seu processo de desenvolvimento. 

Assim, ao retratarmos as famílias, seus indivíduos e a deficiência, somos 

convidados a refinar nosso olhar, percorrendo algumas ideias, tais quais: o 

percurso dos pais até o diagnóstico de um transtorno de desenvolvimento e 

deficiência de um filho, o impacto da descoberta, o processo de reorganização 

da família entre as expectativas pré-natais e a realidade pós-natal, a busca 

sobre informações e profissionais, a rede apoio e a intervenção. 

As dificuldades e os conflitos aos quais os pais estão submetidos - 

desde o diagnóstico, em como obter informações de diversos profissionais e 

todos os planejamentos decorrentes dessa nova condição - acabam sendo um 

marco no relacionamento dos pais com seus filhos (MINETO, 2010). 

Diferentes sentimentos são vivenciados e demarcam o início de um 

processo de reorganização familiar, no qual algumas fases precisarão ser 

superadas até que se possa efetivamente auxiliar e integrar esse novo membro 

da família. Batista e França (2007, grifos das autoras) comentam três delas: a 

de negação, fase inicial, na qual os pais negam de diferentes maneiras a 

existência da deficiência; a de adaptação na qual a família aceita e elabora a 

deficiência tentando descobrir maneiras de adequar-se àquela situação e 

necessidades do indivíduo; a de aceitação, na qual a experiência possibilita 

uma visão mais realista do filho e de sua deficiência. 

Como cada família é única, também cada membro ao elaborar essas 

fases organizará esse processo em tempos e formas distintas. Todavia, 
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superada as primeiras fases, o vínculo que os pais estabelecem com seu filho 

tende a se fortalecer e passa a haver a descoberta de um novo ritmo de 

desenvolvimento, com parâmetros diferentes (BATISTA; FRANÇA, 2007). 

Apesar de os modelos atuais de parentalidade preconizarem uma 

participação e cuidados mais próximos dos filhos, ideias, crenças e a 

perpetuação dos papéis exercidos pelo pai e pela mãe permanecem arraigados 

no dia a dia das famílias, inclusive nos contextos familiares de crianças com 

deficiência. A responsabilidade das mães por aspectos que são cruciais no 

desenvolvimento da autonomia de seus filhos, em famílias de crianças com 

deficiência, ainda é bem maior do que a responsabilidade dos pais 

(CARDOSO; SOARES, 2011). 

Uma criança com deficiência não irá, necessariamente, desencadear 

conflitos familiares, mas a ocorrência destes dependerá de múltiplos fatores, 

desde a experiência inesperada da mudança de planos e expectativas dos pais 

até os recursos da família em lidar com a deficiência. Além do processo de 

adaptação e das crises de transição naturais do grupo familiar, como este lida 

com as características da deficiência e sua evolução (FIAMENGHI, 2007) 

também são elementos importantes. 

Logo, não cabe afirmar que os conflitos familiares aconteçam como 

consequência direta da deficiência, mas em como a família pode adaptar-se a 

essa nova situação, implementando estratégias, recursos, conforme suas 

peculiaridades (NÚÑEZ ,2003). 

Ao mesmo tempo, a deficiência demandará cuidados que se estenderão 

ao longo de toda uma vida, repercutindo nas dinâmicas, identidades e papéis 

familiares, o que implicará numa amplitude do repertório de desempenho dos 

pais (CARDOSO; SOARES, 2011). 

Esse processo vivenciado pela família pode ser facilitado ou dificultado 

pelos profissionais que os acompanhará desde a confirmação do diagnóstico. 

Sendo assim, torna-se um importante foco de atenção o tipo de comunicação 

oferecida pelos profissionais, pois quando inapropriada pode gerar um impacto, 

trazendo implicações para a vida da criança e da família. A esse respeito, 

alguns autores (SOUZA; BOEMER, 2003; BATISTA; FRANÇA, 2007) 

comentam a importância da atuação dos profissionais não só na comunicação, 
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como no acolhimento, apoio e esclarecimento de dúvidas advindas dos 

familiares. 

Souza e Boemer (2003) analisaram que as famílias depositam uma 

grande confiança nas instituições de saúde e educacionais que frequentam, 

mas que nem sempre a comunicação com os profissionais é satisfatória. Com 

certa frequência, os médicos e demais profissionais da área da saúde têm 

atitudes defensivas ou pouco cuidadosas ao transmitir o diagnóstico, 

enfatizando a deficiência como uma doença crônica, não fazendo qualquer 

referência a suportes terapêuticos e educacionais que podem auxiliar as 

famílias no planejamento da vida de seu filho. 

Desconhecer o prognóstico de desenvolvimento pode desencadear um 

aumento da tensão na interação com o filho. Isso pode dificultar a identificação 

desses pais com os demais, gerando insegurança, o quê, de alguma maneira, 

pode afetar sua compreensão do diagnóstico e da própria deficiência (MINETO, 

2010). 

Diante do que lhe é pouco conhecido e com informações insuficientes, 

os pais podem se sentir despreparados, inseguros e em consequência, podem 

ficar confusos e não conseguirem seguir as orientações dadas pelos 

profissionais. Com o tempo, passa a haver uma busca por informações sobre 

as peculiaridades do quadro clínico, os cuidados inerentes à condição de 

desenvolvimento do filho, como também a necessidade de ampliar seus 

conhecimentos e o acesso ao sistema de apoio disponível (CARDOSO; 

SOARES, 2011). 

O apoio e a orientação dada à família minimizam as ansiedades frente 

ao filho deficiente, tornando os pais mais preparados para lidar com as novas 

situações e buscar alternativas para a organização e enfrentamento dos 

problemas cotidianos (GLAT, 2004). 

Faz-se necessário que os profissionais que atendem essas crianças e 

suas famílias possam acompanhá-las desde o diagnóstico e em outras 

situações de crise que irão atravessar durante o desenvolvimento. É 

fundamental que possam detectar precocemente famílias mais vulneráveis, 

pois são as que podem ter medo, dificuldade para encontrar estratégias e 

recursos próprios frente às exigências que demanda a situação. Uma 

intervenção oportuna nessas situações precoces podem prevenir situações de 
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conflito psicológico nas relações familiares ou em um dos membros (NÚÑEZ, 

2003). 

Cunha e Enumo (2010) destacam a necessidade de haver uma 

mudança paradigmática de posturas e de interpretação acerca do fenômeno da 

deficiência. Afirmam que uma pessoa com deficiência apresenta um 

desenvolvimento que pode ser compensado por práticas educativas 

contextualizadas e que, entre outras práticas, promovam o desenvolvimento 

por meio da mediação da aprendizagem. 

Dessa forma, a investigação da dinâmica familiar de crianças com 

deficiência, visa possibilitar a implementação de intervenções no sentido de 

favorecer um ambiente e suporte parental de melhor qualidade. Ao mesmo 

tempo, é fundamental que os pais sejam instrumentalizados tanto quanto ao 

tipo de deficiência e suas implicações sobre o desenvolvimento da criança, 

como a avaliarem da forma mais apropriada possível os próprios recursos, a 

fim de favorecer o melhor desenvolvimento para o seu filho (BRUNHARA; 

PETEAN, 1999; CARDOSO; SOARES, 2011). 

Avaliar e intervir na interação pais-criança é primordial, se considerado 

que a expectativa dos pais em relação aos filhos com deficiência gera alto 

impacto no seu desenvolvimento, que é influenciado de forma concomitante 

pelas intervenções profissionais e pelos fatores ambientais. Portanto, quanto 

maior o envolvimento dos pais, quanto mais precoces, adequadas e contínuas 

forem as intervenções, melhores resultados serão apresentados no 

desenvolvimento da criança (CUNHA; ENUMO, 2010; CONCEIÇÃO; 

FIGUEIREDO, 2012). 

 Nesse sentido, é fundamental conhecer alguns recursos disponíveis na 

avaliação da esfera familiar, pois esses serão suportes para a proposição 

desse estudo. 
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2.4 Relações familiares: interface da avaliação  
 

 

 O campo das relações familiares configura-se como importante interface 

na avaliação psicológica. Diferentes características da parentalidade - processo 

complexo e abrangente expresso pela maternidade e pela paternidade - 

anunciam o longo percurso que se inicia muito antes do nascimento de um filho 

e a importância da temática no atendimento psicológico de crianças (ZORNIG, 

2012). 

O caráter dinâmico das relações familiares, a suscetibilidade ao 

movimento de seus membros e das conjunturas vivenciadas num dado 

momento, podem influenciar os modos pelos quais a família se organiza, se 

mobiliza e se modifica. Desta maneira, as interações pais-filhos tem sido ponto 

central de estudos na avaliação das relações familiares e convergente com a 

avaliação multidimensional da deficiência intelectual. 

Bardagi et al. (2010), em levantamento nas principais fontes de 

publicações eletrônicas do país entre 2004 e 2008, verificaram que apesar dos 

avanços teóricos sobre a parentalidade, com relação à avaliação e às 

intervenções que têm como foco essa temática, poucos estudos a esse 

respeito tem sido produzidos no Brasil. Essa restrição também foi observada 

com relação aos instrumentos que avaliam as relações familiares (BARDAGI et 

al., 2010; PACHECO; SOUZA; TEODORO, 2012).  

 Os mesmos autores (BARDAGI et al., 2010) destacam alguns recursos 

- formais e estruturados2 - para avaliação nessa área como: o Inventário de 

Percepção de Suporte Familiar, IPSF, (BAPTISTA, 2010); a Escala de 

Responsividade e Exigência (COSTA; TEIXEIRA; GOMES, 2000); o Inventário 

de Estilos Parentais, IEP, (GOMIDE, 2011); o Questionário de Estilos Parentais 

(BOECKEL; SARRIERA, 2005), versão brasileira adaptada do Parental 

Authoritative Questionnaire, PAQ; o Roteiro de Entrevistas de Habilidades 

Sociais Educativas Parentais, RE-HSEP, (SABBAG; BOLSONI-SILVA, 2011); o 

Familiograma (PACHECO; SOUZA; TEODORO, 2012) e a Entrevista Familiar 

Estruturada, EFE, (CARNEIRO, 2005). 

                                                
2 Aprovados pelo Satepsi (comissão vinculada ao Conselho Federal de Psicologia, que avalia 
os instrumentos e aprova os testes para utilização do psicólogo).  
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Diante dos recursos expostos nessa área, é possível constatar que em 

relação às estratégias de avaliação - circunstâncias em que são realizadas as 

observações e coleta de dados - encontram-se duas modalidades: uma, que 

obtém dados por meio dos membros da família de forma individual (autorrelato 

e heterorrelato) e outra, que avalia a partir da interação grupal ou dual entre os 

membros da família. Contudo, a maioria dos instrumentos disponíveis utiliza 

inventários e questionários aplicados de forma individual, por autorrelato, fato 

que pode ser considerado relevante quando se pretende avaliar como a 

expressão da parentalidade acontece, considerando a inter-relação entre pais e 

filhos. 

Outro aspecto a ser considerado refere-se aos objetivos que esses 

instrumentos pretendem avaliar, conjunto no qual se defronta um extenso 

repertório e abrangência de denominações, como: atitudes, estilos parentais; 

práticas educativas parentais; suporte familiar. Com esse panorama sobre 

recursos de avaliação da inter-relação pais e filhos, é possível perceber que há 

uma variedade de terminologias sobre qual aspecto está sendo 

observado/avaliado e múltiplas perspectivas teóricas que os embasam.  

Nessa direção, embora seja reiterada a estreita relação entre a 

avaliação e a intervenção - essa segunda como objetivo inerente da primeira -, 

quanto ao alcance atual dos instrumentos brasileiros aplicados à avaliação da 

parentalidade, algumas apreciações são levantadas, em especial a utilização 

restrita a estudos de caráter teórico, sem a investigação dos resultados 

advindos de intervenções. De outra maneira, nos estudos que focalizam as 

intervenções, o uso de instrumentos não está disponível para utilização no 

âmbito nacional (BARDAGI et al, 2010). 

Com relação à deficiência intelectual, o panorama de recursos de 

avaliação da interação pais e filhos mostra-se ainda mais restrito. Segundo 

Mineto (2010), uma revisão de literatura revelou a escassez de instrumentos 

que possam auxiliar os diferentes profissionais a conhecer, nessa 

circunstância, a dinâmica intrafamiliar e seus aspectos relacionais com a 

criança. Sinais que reforçam a relevância da discussão sobre o tema e o 

desenvolvimento de recursos que permitam investigar as relações familiares 

para a inclusão em processos de avaliação psicológica e para o 

desenvolvimento de ações preventivas (PACHECO; SOUZA; TEODORO, 
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2012). 

Retomando o caráter multidimensional da avaliação da deficiência 

intelectual, compreender como se processa a interação entre pais e crianças, 

quais são as condições que facilitam ou dificultam essa interação e quais são 

as características das intervenções que podem promover a capacitação dos 

pais para estimulação e desenvolvimento de seus filhos são particularidades 

que precisam ser levadas em consideração quando se pretende abordar os 

recursos para a avaliação/intervenção nessa área. 

Com relação à dimensão “Contexto” e apoio - definidos como recursos e 

estratégias que têm como finalidade favorecer o desenvolvimento humano e 

que se aplicam as variadas áreas, entre elas, a vida familiar (AAMR, 2006) -, 

vale apresentar a concepção de Bronfenbrenner (1996), representada pela 

perspectiva ecológica e delineando a noção sobre díade, entendida pelo o 

autor como uma estrutura interpessoal de contexto que influencia o 

desenvolvimento humano. 

 Apesar de ser um teórico que apresenta concepções abrangentes sobre 

o desenvolvimento humano, nesse trabalho, o foco será especialmente no 

aspecto descrito anteriormente - interação pais-filhos e díade -, ambos, 

substratos para a compreensão da mediação materna e a análise da interação 

de mães com seus filhos com Síndrome de Williams.  

 

 

2.5 Díades: análise da interação como recurso da avaliação 
 

 

A relação entre o ambiente e o desenvolvimento humano é enfatizada 

por Bronfenbrenner (1996) a partir de uma perspectiva teórica em que esses 

aspectos são entendidos e, sobretudo, pela interação que ocorre entre ambos. 

Assim, “o desenvolvimento é definido como uma mudança duradoura na 

maneira pela qual a pessoa percebe e lida com seu ambiente” 

(BRONFENBRENNER, 1996, p.5). 

Para o autor, a pessoa é concebida como um todo funcional, no qual os 

diversos processos psicológicos - cognitivo, afetivo, emocional, motivacional e 

social - relacionam-se de forma coordenada uns com os outros. Nesse sentido, 
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faz uma analogia sobre o conceito de ambiente ecológico, como “(...) uma série 

de estruturas encaixadas, uma dentro da outra, como um conjunto de bonecas 

russas” (BRONFENBRENNER, 1996, p. 5), nas quais existem conexões 

sociais entre os vários ambientes, incluindo a participação conjunta, a 

comunicação e a existência de informações a respeito do outro, em cada 

ambiente. Isto permite que uma pessoa no microssistema familiar, por 

exemplo, possa ser influenciada por todos os outros sistemas e se desenvolva 

nessa interação. 

Sob essa perspectiva, Bronfenbrenner (1996) apresenta fundamentos 

teóricos para que se pesquise o desenvolvimento humano e os diferentes tipos 

de ambientes nos quais está inserido, analisados em termos de sistemas. 

Sobre “o nível mais interno do esquema ecológico, uma das unidades básicas 

de análise é a díade, ou sistema de duas pessoas” (BRONFENBRENNER, 

1996, grifo do autor, p.6). 

Ampliando a definição de díade, o autor descreve: “A presença de uma 

relação em ambas as direções estabelece a condição mínima e definidora para 

a existência de uma díade - uma díade é formada sempre que duas pessoas 

prestam atenção nas atividades uma da outra” (BRONFENBRENNER, 1996, 

grifo do autor, p.46). 

Além disso, o autor refere que durante o desenvolvimento de uma 

criança os episódios de maior influência são as atividades que outras pessoas 

realizam com ela ou na sua presença. Sendo assim, aponta para a importância 

da relação diádica como potencial para fomentar o crescimento psicológico. 

Dentre as diferentes formas funcionais que a díade pode apresentar, 

destaca-se o que Bronfenbrenner (1996) denomina como díade primária - uma 

mãe e uma criança, por exemplo. São díades que apresentam uma importante 

influência na motivação para a aprendizagem e no curso do desenvolvimento. 

Além disso, devido ao envolvimento emocional, essa influência se perpetua 

mesmo na ausência da outra pessoa.  

 
Assim, é mais provável que uma criança adquira habilidades, 
conhecimentos e valores de uma pessoa com a qual 
estabeleceu uma díade primária, do que de uma outra pessoa 
que só existe para a criança quando ambas estão 
concretamente presentes no mesmo ambiente. 
(BRONFENBRENNER, 1996, p. 48) 
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Outro aspecto levantado pelo autor, refere-se ao desenrolar dessa 

influência, no sentido de que ao prestarem atenção às atividades uma da outra, 

a tendência é que se empenhem juntas nas atividades. Por isso, díades 

observacionais podem se transformar em díades de atividade conjunta. 

Ao mesmo tempo, os diferentes sentimentos que podem ser 

desenvolvidos em interações diádicas, sendo mutuamente positivos, negativos, 

ambivalentes ou assimétricos, facilitam ou dificultam o processo 

desenvolvimental.  

 
O impacto desenvolvimental tanto da aprendizagem 
observacional quanto da atividade conjunta será aumentado se 
alguma delas ocorrer no contexto de uma díade primária 
caracterizada pela mutualidade do sentimento positivo (...) 
Inversamente um mútuo antagonismo ocorrendo no contexto 
de uma díade primária perturba especialmente a atividade 
conjunta e interfere na aprendizagem observacional. 
(BRONFENBRENNER, 1996, p. 49) 
 

O autor indica que no curso de uma atividade conjunta, a reciprocidade 

entre os participantes de uma díade gera um movimento que os motiva a 

perseverarem e alcançarem padrões de interação progressivamente mais 

complexos. Logo, na realização uma atividade conjunta, a interação diádica 

com sentimentos favoráveis e de reciprocidade, gera efeitos desenvolvimentais 

mais poderosos. 

A definição, as características da díade e sua relação com a 

aprendizagem e o desenvolvimento da criança, são aspectos importantes e que 

se somam ao que até o momento foi levantado sobre a avaliação e a 

intervenção, considerando a interação entre pais e filhos. 

 Quanto aos procedimentos tradicionais de pesquisa que envolvem 

díades, Bronfenbrenner (1996) assinala:  

 
Embora a literatura sobre psicologia desenvolvimental faça 
frequentes referências às díades como estruturas 
caracterizadas por relações recíprocas, nós veremos que, na 
prática, este princípio muitas vezes é desconsiderado. De 
acordo com o foco tradicional do procedimento de laboratório 
num único sujeito experimental, os dados costumam ser 
coletados acerca de uma pessoa por vez, por exemplo, ou em 
relação à mãe ou em relação à criança, mas raramente para as 
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duas ao mesmo tempo. (...) O reconhecimento dessa relação 
proporciona uma chave para a compreensão das mudanças 
desenvolvimentais não apenas nas crianças, mas também nos 
adultos que servem como cuidadores primários - mães, pais, 
avós, professores e assim por diante. (BRONFENBRENNER, 
1996, p. 6-7) 

 

Esse teórico justifica as restrições da inclusão das observações das 

díades, em estudos, por meio da situação naturalística - da forma que ocorre 

tipicamente no cotidiano do par -, enumerando algumas razões, tais quais: as 

limitações com relação ao ambiente e o tempo de observação; as dificuldades 

do registro e análise simultâneo de ambas as partes da díade; a influência 

indireta de terceiras pessoas sobre a interação entre os membros da díade. 

Todavia, Bronfenbrenner (1996) alerta para os riscos de restringir 

artificialmente o comportamento habitual dos sujeitos da pesquisa quando não 

estão em seu ambiente natural. 

Como verificado, os instrumentos para avaliação das relações familiares, 

seguem a tendência de investigar um dos membros de cada vez. Esse fato 

parece revelar o impasse imposto pelas condições que são exigidas para a 

observação das inter-relações pais-filhos. Se por um ponto de vista, as 

exigências das observações naturalísticas restringe a utilização das 

observações de díades juntas, não utilizá-las torna parciais os resultados 

obtidos, pois nem sempre o que os pais dizem que fazem nas entrevistas, 

questionários e inventários corresponde ao que eles realmente efetuam 

durante suas interações com as crianças. Portanto, existe a necessidade de 

encontrar alternativas para estudar a parentalidade, incluindo “observações 

durante tempo suficiente para se entender o que ocorre tipicamente no 

cotidiano” (TUDGE; FREITAS, 2012, p.181). 

 Cabe, ainda, uma colocação a respeito da díade e sua relação com 

outros níveis: 

 
A capacidade de uma díade de funcionar efetivamente como 
um contexto de desenvolvimento depende da existência e 
natureza de outros relacionamentos diádicos com terceiras 
pessoas. O potencial desenvolvimental da díade original é 
aumentado na extensão em que cada uma dessas díades 
externas envolve sentimentos mutuamente positivos e as 
terceiras pessoas apoiam as atividades desenvolvimentais que 
ocorrem na díade original. (BRONFENBRENNER, 1996, p.62) 
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Nessa direção, o potencial desenvolvimental de uma díade - como a de 

uma mãe e uma criança - sofre influência dos outros membros da família, 

podendo fomentar essa interação, assegurando a expansão do par e a 

ampliação para outras formações diádicas, ou restringir o desenvolvimento pela 

falta de apoio.  

Tendo como base esse levantamento sobre as concepções de díade de 

Bronfenbrenner, cabe, então, destacar outras ideias relacionadas à interação e 

a mediação no processo de desenvolvimento humano. 

Para tanto, é fundamental apresentar alguns conceitos que sustentarão 

o entendimento da natureza desse processo. Por meio do entendimento da 

Experiência de Aprendizagem Mediada (EAM), é possível conceber a ideia de 

como a mediação se expressa na interação de auxílio entre o adulto mais 

experiente e uma criança menos experiente, especialmente conhecer a 

mediação parental que se manifesta na interação de pais e seus filhos.   

Além disso, vale conhecer formas de análise que consideram a 

interação mediador-criança. Como modelo, as características da Avaliação 

Dinâmica serão delineadas para, em seguida, apresentar a Escala de 

Avaliação de Experiência de Aprendizagem Mediada (EAM), que pretende 

analisar as ações do mediador, ocupando um lugar de importância nesse 

estudo.  

 
 
2.6 Experiência de aprendizagem mediada – mediação materna 
 
 

A Experiência de Aprendizagem Mediada (EAM) descreve um tipo 

especial de interação de um adulto com uma criança, revelando características 

dessa interação que têm potencial para influenciar o desenvolvimento das 

capacidades da criança (FEUERSTEIN, 2000; TZURIEL, 1999; ISMAN; 

TZURIEL, 2007; TZURIEL; SHAMIR, 2010).  

Nessa experiência, o adulto passa a funcionar como um mediador, no 

sentido de intervir e compreender como a criança tenta solucionar problemas, 

auxiliando-a nesse processo de pensamento (FEUERSTEIN, 2000). 
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Desse modo, vale destacar a importância da função mediadora que os 

pais podem estabelecer com seus filhos. Nesse estudo, em especial, como se 

dá a mediação materna no desenvolvimento infantil e o modo como essa 

função pode ser afetada quando o filho apresenta alterações no curso do seu 

desenvolvimento, como no caso dos transtornos associados à deficiência 

intelectual.  

Como auxiliá-los a facilitar o processo de mediação com os filhos? Que 

recursos são necessários para estimulá-los a dinamizar o processo de 

mediação? Como ajudá-los a refletir sobre suas possibilidades de avaliação e 

intervenção com os filhos? São algumas questões que direcionaram os 

objetivos desse trabalho. 

O conceito de Experiência de Aprendizagem Mediada (EAM) foi 

formulado a partir da Teoria Estrutural Cognitiva de Feuerstein e se baseia na 

premissa fundamental de que o desenvolvimento cognitivo de qualquer 

indivíduo, estruturalmente, pode se modificar (FEUERSTEIN, 2000). 

No aperfeiçoamento dessa teoria, um dos desafios foi refutar a definição 

de limites de potencial e expectativas sobre as crianças com dificuldades de 

aprendizagem ou a condição de imutabilidade naquelas que apresentam 

necessidades especiais. Em vez disso, revela quais são as características da 

interação entre um adulto e a criança, definidas como EAM, e como essas 

experiências têm potencial para influenciar o desenvolvimento cognitivo dos 

indivíduos (FEUERSTEIN, 2000; TZURIEL, 1999; ISMAN; TZURIEL, 2007; 

TZURIEL; SHAMIR, 2010).  

A essência qualitativa da EAM descreve um tipo especial de interação 

na qual se espera que a criança avance e desenvolva suas capacidades. O 

mediador intervém no processo, colocando-se entre a criança e o estímulo não 

para resolver o problema em seu lugar, mas sobretudo para entender como a 

criança tenta solucionar o problema e auxiliá-la nesse processo de pensamento 

(FEUERSTEIN, 2000).  

Devido a essas características, o contexto e a qualidade da interação 

entre o adulto e a criança apontam para outra particularidade: a função do 

mediador. Existem quatro fatores principais, propostos por Feuerstein (2000), 

para que uma interação seja considerada uma EAM e influencie de maneira 

bem sucedida o processo de pensamento da criança.  
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Na base da definição desses fatores (FEUERSTEIN, 2000; KLEIN, 1988; 

LIDZ, 1991; TZURIEL, 1999), a intencionalidade e a reciprocidade ocorrem 

quando o mediador propositadamente dirige a atenção da criança para os 

objetos e ela responde a este estímulo. A significação diz respeito ao 

comportamento do mediador ao valorizar e enfatizar a importância de um 

estímulo. Por fim, a transcendência diz respeito à atitude do mediador de 

encaminhar a criança para além de necessidades imediatas, favorecendo a 

generalização da aprendizagem de princípios que poderão ser utilizados em 

novas situações3.  

Esses fatores são indicados como centrais para definir a EAM, porém 

Feuerstein (2000) acrescenta que não são os únicos, pois o mediador também 

se preocupa com outros aspectos da experiência de aprendizagem, tais quais: 

regulação de comportamento, sentimentos de competência, busca de 

alternativas, desafio, conscientização do potencial de mudança, entre outros. 

Feuerstein levantou 13 fatores que são definidos como categorias, sendo 

identificadas em diferentes grupos culturais Tzuriel (1999). 

Vale ressaltar que a mediação não depende exclusivamente da 

linguagem verbal do conteúdo expresso e pode acontecer por meio de gestos, 

mímicas ou algum outro tipo de interação verbal ou não verbal, desde que as 

três categorias principais do mediador (intencionalidade, significação e 

transcendência) estejam presentes, pois as outras dez categorias são 

consideradas pelo autor como tarefas dependentes das principais (TZURIEL, 

1999). 

No que diz respeito às aplicações da abordagem EAM, Feuerstein 

(2000) concentrou suas pesquisas em formas de ensino que possam provocar 

mudança. Decorrente disso há uma variedade de abordagens e técnicas que 

visam alcançar esse objetivo, como programas de Feuerstein, 2000; Tzuriel e 

Shamir, 2007; Kozolin e colaboradores, 2010, que versam sobre o 

Enriquecimento Instrumental. Contudo, reconhece que estratégias de mediação 

adequadas, utilizadas pelos pais em suas interações com os filhos, são 

primordiais para o desenvolvimento cognitivo das crianças, que por sua vez 

depende em grande parte dessa mediação inicial apropriada. 

                                                
3 Esses quatro fatores serão mais bem descritos e definidos quando relacionados a Escala de 
avaliação proposta neste trabalho. 
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Nessas interações de EAM, pais ou adultos substitutos se interpõem 

entre um conjunto de estímulos e a criança, com o objetivo de modificar os 

estímulos, auxiliando o desenvolvimento infantil. Segundo Tzuriel (1999), o 

mediador em sua função:  

 
(...) modifica os estímulos, alterando sua frequência, ordem, 
intensidade e contexto, o que provoca na criança sua 
curiosidade e capacidade perceptiva; favorecendo, assim, o 
progresso de suas funções cognitivas necessárias para as 
relações temporais, espaciais e de causa-efeito.” (TZURIEL, 
1999, p. 2) 
 

As diferenças de desempenho cognitivo das crianças, em parte, 

poderiam ser justificadas pela EAM, que operaria como um fator ambiental 

proximal. Num sentido distinto, o nível socioeconômico, déficit orgânico e 

distúrbios emocionais, por exemplo, exerceriam influência indireta sobre a EAM 

(FEUERSTEIN, 2000; LIDZ, 1991; TZURIEL, 1999). 

Sobre essa referência, é possível considerar que os principais 

parâmetros de influência na EAM parecem orbitar e se concentrar na figura do 

mediador, que age aumentando ou diminuindo suas possibilidades de 

apresentar boas estratégias de mediação na interação com a criança. Lidz 

(1991) expressa essa ideia: 

 
(...) No entanto, é por meio da EAM que são interpretadas as 
influências diretas ou proximais do funcionamento cognitivo, ao 
invés dos fatores associados, como estados orgânicos ou 
classificação socioeconômica da família. (LIDZ, 1991, p.68) 

 

Sendo assim, é na EAM que se concentra a ação e a recepção das 

influências ambientais, que por sua vez, por meio do mediador, influenciam o 

desenvolvimento da criança. 

Ao mesmo tempo, a força da própria interação dispara outras reflexões. 

Uma delas aponta para a relação entre quantidade e qualidade de EAM nas 

relações parentais e foi traduzida por Tzuriel (1999) por meio da seguinte 

questão: é melhor uma pequena quantidade de interações, mas saturada de 

interações de EAM (qualidade), ou grande quantidade de interações, porém 

diluída em termos da EAM? 
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Esse questionamento provoca a possibilidade de haver tipos diferentes 

de mediação oferecidas pelos pais, indicando outras indagações: há 

prerrequisitos que garantam uma mediação adequada? Como tornar um 

mediador mais eficiente? A auto-observação dos pais pode ser um facilitador 

sobre suas ações com os filhos?  

O próprio autor argumenta que o aspecto qualitativo da interação pais-

filho é um fator significativo para garantir um bom desenvolvimento. Tzuriel 

(1999) relata ainda, a partir de sua experiência clínica, que alguns indivíduos 

apresentam uma habilidade natural para uma mediação eficiente, apesar de 

nunca terem sido expostas ao conceito de EAM. Muito provavelmente porque 

aprenderam a ser mediadores eficientes por meio do seu próprio processo de 

desenvolvimento. Mas o que fazer com os pais que precisam aperfeiçoar suas 

mediações? Como ajudá-los a facilitar a mediação? Que outros recursos são 

necessários e podem ser estimulados para dinamizar o processo de mediação? 

Nessa direção, aponta para a importância de programas de intervenção 

com os pais, cujos principais objetivos seriam instrumentalizá-los para a 

interação com os filhos, estimulando-os a serem mediadores (ISMAN; 

TZURIEL, 2007; ISMAN; TZURIEL, 2008; TZURIEL; SHAMIR, 2010). O autor 

propõe as subsequentes fases para a transmissão de ensinamentos: 

 
(a) os pais aprendem a mediar, (b) os pais internalizam os 
processos de EAM; (c) os pais usam os processos de EAM 
com seus filhos de forma eficiente; (d) as crianças internalizam 
as estratégias parentais de EAM e (e) as crianças 
implementam as estratégias internalizadas de EAM em 
diferentes contextos, alguns dos quais distantes do contexto 
original em que a EAM aconteceu. (TZURIEL, 1999, p. 26) 

 

Seguindo essa indicação, Tzuriel (1999) expõe a importância das 

observações das interações parentais como maneira de explorar, esclarecer e 

criar possibilidades de intervir nos processos de EAM. Na descrição de seus 

estudos, o autor expõe como desenvolveu seus trabalhos de observação das 

interações mãe-criança, filmadas em situações livres (jogos e brinquedos 

dispostos para utilização da díade) e semiestruturadas (tarefas de resolução de 

problemas).  
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Nesse sentido, a atenção à observação da interação mãe-criança é 

entendida como importante estratégia em programas de estimulação precoce 

na primeira infância e na promoção do desenvolvimento infantil (CUNHA, 2004; 

CUNHA; FONSECA, 2003; LINHARES; MARTINS; KLEIN, 2004). Nessa 

perspectiva, a mediação materna é vista como proteção e como promoção do 

desenvolvimento de crianças vulneráveis, justificando a relevância das 

observações da interação mãe-criança, justamente porque somente a presença 

continuada da mãe ou maior disposição para o contato com a criança não 

garantem a qualidade das interações que acontecem entre elas e, por essa 

razão, esse tipo de análise auxiliaria nas possibilidades de intervenção 

precoce. 

A EAM revela, portanto, um tipo de interação que considera a 

reciprocidade e o compartilhamento entre pessoas. Além disso, nem toda 

aprendizagem ocorre por meio da mediação, bem como não são todas as 

interações que funcionam como mediadoras. Sendo assim, é necessário 

identificar na interação mediador-criança quais são os comportamentos 

representativos para a experiência de aprendizagem infantil, redimensionando 

as formas de avaliação do desenvolvimento cognitivo de crianças e o processo 

de análise das estratégias do mediador (FEUERSTEIN, 2000; KLEIN, 1988; 

LIDZ, 1991; TZURIEL, 1999; ISMAN; TZURIEL, 2007; ISMAN; TZURIEL, 2008; 

TZURIEL; SHAMIR, 2010). 

No próximo segmento, esses pontos serão discutidos a partir da 

apresentação da Avaliação Dinâmica e da Escala de Avaliação de 

Aprendizagem Mediada. 

 

 

2.7 Avaliação dinâmica: Escala de Avaliação da Experiência de       
      Aprendizagem Mediada 

 
 
Embora o foco desse estudo seja compreender as estratégias de 

mediação materna, é indispensável a menção sobre o redimensionamento na 

forma de avaliar o desenvolvimento cognitivo de crianças, quando se considera 

os pressupostos EAM descritos anteriormente. A avaliação assistida, ou 
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dinâmica, caracteriza-se por ser interativa e incluir suporte instrucional, 

temporário e adequado ao desempenho da criança. Baseia-se, então, numa 

situação de ensino-aprendizagem que ocorre no decurso do processo de 

avaliação. Por permitir a assistência do avaliador, possui um caráter mais 

interativo, processual e dinâmico (SANTA MARIA; LINHARES, 1999; 

LINHARES; ESCOLANO; ENUMO, 2006). 

Segundo Lidz (1991), a avaliação dinâmica fornece, ainda, informações 

sobre o processo de desenvolvimento cognitivo, bem como sobre a intensidade 

da intervenção envolvida no desempenho da criança.  

Na avaliação dinâmica, o examinador medeia as estratégias para 

resolução de problemas específicos para depois poder avaliar o nível de 

internalização dessas estratégias, como a abstração e a generalização, 

demonstrando como nesse contexto interativo específico é possível trilhar 

diferentes etapas e identificar categorias de EAM (TZURIEL, 1999; TZURIEL; 

EGOZI, 2007). 

Traçando um panorama de alguns trabalhos desenvolvidos no Brasil, 

descobriu-se a avaliação e a intervenção assistidas, assim descritas: com a 

narrativa infantil (MOTA et al., 2006); como uma modalidade de avaliação 

complementar à avaliação tradicional de habilidades cognitivas e linguísticas de 

crianças com necessidades especiais (ENUMO, 2005); com crianças com 

baixa visão moderada (CUNHA; ENUMO; CANAL, 2011); com crianças com 

deficiência visual e dificuldades de aprendizagem (BATISTA; NUNES; 

HORINO, 2004) e como características da abordagem e dos indicadores de 

potencial de aprendizagem (LINHARES et al., 1998; FERRIOLI et al., 2001). 

Outra perspectiva de avaliação assistida abrange a caracterização da 

conduta do mediador na interação com a criança, ponto essencial desse 

estudo, na medida em que por meio de suas ações, o mediador é capaz de 

analisar o movimento da criança, intervir e rever suas estratégias de mediação 

subsequentes. 

A Escala de Avaliação da EAM (Mediated Learning Experience Rate 

Scale), elaborada por Lidz (1991), oferece uma avaliação do repertório de 

comportamentos do mediador. Este instrumento visa operacionalizar os 

critérios da EAM e avaliar as interações que potencialmente influenciam o 

desenvolvimento cognitivo da criança.  
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A Escala de Avaliação da EAM é “uma tentativa descrever como as 

experiências de socialização e ambientais tem um potencial para influenciar o 

desenvolvimento cognitivo de crianças” (LIDZ, 1991, p. 67). A intenção da 

escala, portanto, é descrever os comportamentos do mediador, não o da 

criança, ainda que o objetivo das intervenções seja promover a independência 

da última. 

Na Escala de Avaliação da EAM, Lidz (1991) incorporou as categorias 

do comportamento do mediador propostas inicialmente por Feuerstein, contudo 

fez suas “próprias interpretações e modificações do conceito” (LIDZ, 1991, p. 

68-69). Na escala, são analisadas as seguintes atitudes de mediação de 

aprendizagem: intencionalidade, significação, transcendência, atenção 

partilhada, experiência partilhada, regulação na tarefa, elogiar, desafiar, 

diferenciação psicológica, responsividade, contingente e envolvimento afetivo. 

Na explanação a seguir, quatro dessas categorias serão abordadas: três 

se referem ao mediador (intencionalidade, significação e transcendência) e 

uma diz respeito à criança (reciprocidade). Não obstante, essa forma de 

organização busca exclusivamente permitir maior clareza e discriminação de 

cada uma das categorias, visto que nas relações adulto-criança não há 

intenção de sugerir que a influência no desenvolvimento da criança é 

unidirecional, na medida em que está bem estabelecido que os efeitos da 

interação sejam complexos e multidirecionais (LIDZ, 1991). 

Embora a intenção da Escala seja abordar os comportamentos do 

mediador, em contrapartida é como a criança responde que informa o alcance 

das estratégias de mediação apresentadas para ela. 

A opção pela elucidação reduzida dessas quatro categorias foi 

embasada pelo critério de importância (TZURIEL, 1999). Como descrito 

anteriormente, esses são os componentes básicos para a ocorrência da EAM e 

para a promoção de um alto nível de funcionamento mental (LIDZ, 1991), 

especialmente porque será a partir de quatro dessas categorias que as 

análises qualitativas das interações das díades mãe-criança, expostas nesse 

estudo, serão desenvolvidas: a partir das diretrizes de classificação da Escala 
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de Avaliação da Experiência de Aprendizagem Mediada, propostas por Lidz 

(1991)4. 

A categoria intencionalidade é caracterizada por Tzuriel (1999) como o 

empenho, por parte do mediador, em provocar na criança um estado de 

vigilância, facilitando um registro eficiente e tratamento adequado das 

informações para que sejam elaboradas respostas eficazes. 

Associada à intencionalidade, Tzuriel (1999) também descreve a 

reciprocidade da criança, à medida que é uma categoria de crucial importância 

para a qualidade e continuação do processo de mediação. É por intermédio da 

reciprocidade que o mediador pode regular suas intervenções às respostas 

cognitivas, emocionais e comportamentais da criança. Conforme relatado 

anteriormente, a reciprocidade é o único componente sobre o comportamento 

da criança na Escala de Avaliação da EAM. 

A mediação de significação refere-se às interações em que o mediador 

tenta enfatizar a importância, o valor e o afeto ao apresentar o estímulo à 

criança. Esse significado pode ser transmitido por meio de verbalizações, 

realçando o contexto, destacando a atividade ou até relacionando-as a eventos 

passados ou atuais. Expressões faciais, gestos corporais, tom de voz e ações 

repetitivas seriam exemplos das formas de transmissão não verbais. Quando a 

criança experimenta a mediação de significação, internaliza essa interação e 

pode usá-la, com autonomia, em outras situações em vez de esperar 

passivamente lhe darem significado: esse é um aspecto fundamental para o 

desenvolvimento humano (TZURIEL, 1999). 

Na mediação de transcendência, o mediador não sobrevém apenas 

sobre os aspectos específicos e concretos da situação ou às necessidades 

imediatas da criança, mas amplia suas intervenções no sentido de apresentar 

princípios gerais como abstrações, conceitualizações e generalizações 

(FEUERSTEIN, 2000; KLEIN, 1988; LIDZ, 1991; TZURIEL, 1999). Isso se dá 

quando existem demandas cognitivas que conduzam a criança para além da 

situação perceptível, momentânea. Lidz (1991), aponta que a transcendência 

parece ser uma das categorias mais sensíveis às diferenças de classificação 

socioeconômica, pois os pais com baixa classificação, apresentam baixa 

                                                
4 Os critérios de pontuação serão descritos por meio de anexo e serão utilizados nas análises 
das interações desse estudo. 
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frequência de EAM; na outra ponta, os pais com alta classificação 

socioeconômica apresentam uma alta frequência de EAM. 

Segundo Tzuriel (1999), é indispensável notar que embora a mediação 

de transcendência dependa das duas primeiras categorias é a combinação 

delas que torna a mediação um veículo importante para influenciar o 

desenvolvimento cognitivo da criança.  

Lidz (1991) mostra que há uma referência direta entre a avaliação da 

interação mediadora adulto-criança e as classificações da Escala, porém, 

considera que elas servem como norteadoras diante da impossibilidade de 

antecipar todas as possíveis circunstâncias que surgirão na aplicação da 

escala.  

É admissível considerar que a escala pode ser submetida à prescrição 

de intervenções ou ainda como avaliação das respostas à intervenção. 

Reafirmando o mencionado anteriormente, nem todos os aspectos de uma 

interação podem ser definidos como mediação, visto que precisam estar 

ajustados ao objetivo principal das intervenções mediadas que, em síntese, é 

promover independência a partir da internalização de referências externas.  

Com isso, a visualização global de uma interação conterá exemplos de 

categorias de EAM, ainda que nem todos os elementos da interação possam 

ser avaliados dessa forma. Sendo assim, Lidz (1991), ao mesmo tempo que 

reafirma o valor dos indicadores de avaliação, considera que em outros 

momentos é necessário trabalhar com sistemas mais complexos de 

codificação.  

Deste modo, é interessante ressaltar a importância da mediação 

materna no desenvolvimento infantil e suas possibilidades de avaliação e 

intervenção para avançar um pouco mais em direção ao objetivo desse estudo, 

refletindo como essa função se expressa quando o filho apresenta deficiência 

intelectual associada a algum transtorno de desenvolvimento. 

Em estudos com crianças de alto risco, os resultados revelaram que 

mães de crianças prematuras utilizaram mais mediações, o que sugere que 

mães nessa condição tentam compensar o funcionamento cognitivo 

relativamente baixo dos filhos (TZURIEL,1999; TZURIEL, 2000; ISMAN; 

TZURIEL, 2008). 
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Nesse sentido, quando a mediação materna é abordada sob a 

perspectiva da deficiência, é possível afirmar que há uma reciprocidade entre 

as estratégias de mediação da mãe e as dificuldades dos filhos. A interação 

parental não acontece de forma independente do processo de desenvolvimento 

da criança, mas como uma resposta às dificuldades da criança. 

Cunha, Canal e Enumo (2006) referem que as crianças cujas mães 

apresentam altos níveis de mediação revelam melhor desempenho em 

situações de aprendizagem e de avaliação de habilidades cognitivas. Ao 

contrário, uma mediação materna inadequada, devido a baixas expectativas 

das mães acerca da capacidade de aprendizagem da criança, ou por postura 

materna menos ativa, mais diretiva e controladora, pode influenciar o 

desenvolvimento cognitivo infantil contrariamente.  

Nesse contexto de interação, a mãe (mediadora) interpreta os estímulos 

ambientais, tornando-o mais relevante e significativo, auxiliando a criança a 

resolver problemas de forma mais planejada e ordenada, movimento que 

favorece o desenvolvimento de crianças com necessidades especiais (CUNHA; 

CANAL; ENUMO, 2006). Na interação com a criança, as mães podem ser 

treinadas para assumir um papel mediador. 

Uma operacionalização da Escala de Avaliação da EAM (LIDZ, 1991), 

cuja versão adaptada foi aplicada em díades mãe-criança com deficiência 

visual, confirmaram que a versão operacionalizada da Escala EAM pode ser 

um instrumento útil à análise quantitativa e qualitativa da interação adulto-

criança (CUNHA; CANAL; ENUMO, 2006). 

Outro estudo em que foi utilizada a Escala de Avaliação da EAM (LIDZ, 

1991), com o intuito de descrever e definir os comportamentos de mediação 

materna com crianças com deficiência visual foi o de Enumo  (2005). Para essa 

autora, as categorias propostas mostraram-se adequadas para identificar as 

estratégias de ensino utilizadas com a criança e para descrever os 

comportamentos do mediador numa situação de avaliação assistida de 

habilidades cognitivas.  

Nesse sentido, a Escala de Avaliação da EAM (LIDZ, 1991) pode servir 

de base para a elaboração de programas de orientação e capacitação de pais 

(CUNHA; CANAL; ENUMO, 2006), pois pode oferecer diretrizes claras, 
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concretas e específicas para apoiar a elaboração das intervenções com os 

pais, ajudando-os a mudar de postura na interação com os filhos. 

No caso de algumas síndromes genéticas que predispõem os indivíduos 

a apresentarem algumas características nas habilidades cognitivas, como no 

caso da Síndrome de Williams, cujo déficit mais acentuado revela-se em 

tarefas visoespaciais, como o quebra-cabeça, o comportamento dos pais pode 

ser afetado tanto pela etiologia da síndrome como pelas habilidades 

apresentadas no desenvolvimento da tarefa. Dessa forma, se os pais 

compreenderem as características do perfil cognitivo de seus filhos e suas 

intervenções na realização de tarefas que envolvam habilidades em que 

apresenta déficit mais acentuado, tenderão a fornecer mais ajuda, reforço e 

orientação. Essa constatação sugere os benefícios que os pais encontrarão se 

puderem receber intervenções que incluam a identificação e a compreensão 

sobre as dificuldades do filho (LY; HODAPP, 2005). 

Questionamentos, análises e reflexões sobre os diferentes tipos de 

intervenção utilizados e sobre as contribuições do atendimento às 

necessidades de pessoas com deficiência, como as oferecidas aos familiares 

ou à comunidade em geral, são fundamentais para os profissionais que 

trabalham diretamente com essa população (AMIRALIAN, 2003). 

A ideia do presente estudo é discutir a interação entre mães e filhos, 

partindo da articulação entre dois eixos principais: as ações mediadoras e as 

estratégias de mediação materna utilizadas em situações semiestruturadas 

com crianças que apresentam Síndrome de Williams (SW). Além disso, 

compreender como essas mães manejam as mediações com o filho, levando-

se em conta o referencial proposto pela Escala de Avaliação da EAM (LIDZ, 

1991), e como podem, a partir da autoavaliação e observação de seu próprio 

processo de mediação, refletir e apropriar-se dessa função de modo a ser um 

facilitador na interação e na promoção do desenvolvimento de seus filhos. 
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3 OBJETIVOS  
 
 
3.1 Gerais 

 
 
Identificar o efeito de situações de reflexão sobre ações mediadoras 

apresentadas por mães a partir de atividades semidirigidas realizadas com 

suas filhas que apresentam Síndrome de Williams (SW). 

 

 

3.2 Específicos 

 

 

 √ Identificar ações mediadoras apresentadas por mães a partir de 

atividades semidirigidas realizadas com suas filhas que apresentam Síndrome 

de Williams (SW), tais quais quebra-cabeças e narração de histórias. 

 

 √ Proporcionar situações de reflexão para mães sobre suas estratégias 

de mediação utilizadas em atividades semidirigidas realizadas com suas filhas 

que apresentam Síndrome de Williams (SW). 

 

√ Identificar as ações mediadoras das mães de crianças que 

apresentam Síndrome de Williams (SW), a partir de reflexões sobre as 

atividades semidirigidas realizadas pela díade. 
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4 MÉTODO 
 
 

4.1 Participantes 
 
 
Participaram da pesquisa três díades mãe-criança, que cumpriram os 

seguintes critérios de inclusão: a criança pertencer à faixa etária de 5 a 12 anos 

de idade; a criança possuir a confirmação diagnóstica da SW por meio do 

Exame Citogenética Molecular (FISH); as mães e seus filhos habitarem a 

mesma residência e aceitarem participar do procedimento da pesquisa, 

totalizado em cinco encontros. 

  A caracterização das três díades está descrita no Quadro 1. Para 

garantir a privacidade e a autonomia das participantes, os nomes apresentados 

são fictícios, assegurando, assim, o sigilo das informações pessoais das mães 

e das crianças que tomaram parte desse estudo.  

 

Quadro 1 - Dados gerais de caracterização das díades. 

 

Díades 

Díade 1 Díade 2 Díade 3 

Mãe  Criança Mãe  Criança Mãe Criança 

Nomes  MAIA ESTELA SILVIA FERNANDA PAULA LAURINHA 

 
Idade 

 
46 a 

 
7 a 

 
39 a 

 
5 a 

 
29 a 

 
5 a 

 
Escolaridade 

 
Superior 
completo 

 
1º ano EF 

Não 
alfabetizada 

 
Superior 
completo 

 
Creche 

Não 
alfabetizada 

 
Superior 

incompleto 

 
Pré-escola 

Não 
alfabetizada 

 
Atividade 
atual 

 
Sem 

profissão 
remunerada 

 
Estudante 

 
Profissão 

remunerada 

 
Estudante 

 
Sem 

profissão 
remunerada 

 
Estudante 

 
Constituição 
familiar 

 
Nicolas 46 a (pai), Maia 
(mãe) e as filhas: Nicole 

(12 a), Luise (10 a) e 
Estela (7 a).  

 
Vicente 31 a (pai), Silvia 

(mãe) e as filhas: Fabiana 
(falecida em 2005 aos 3 

meses de idade) e 
Fernanda (5a). 

 
João 32 a (pai), Paula (mãe) 

e os filhos: Bruno (6 a) e 
Laurinha (5 a). 
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As participantes dessa pesquisa - as mães e suas filhas - foram 

contatadas por intermédio do cadastro da Associação Brasileira de Síndrome 

de Williams. 

 

 
4.2 Instrumentos 
 
 
4.2.1 Instrumentos de coleta de dados 

 
 
Os seguintes instrumentos foram utilizados: 

 

√ Roteiro de entrevista semiestruturada para a coleta de dados com as 

mães (Anexo A); 

√ Instruções impressas com a descrição das atividades semidirigidas -

montagem de quebra-cabeças e narração de história - e orientações gerais 

para as execuções (Anexo B); 

√ Material para a realização das atividades semidirigidas nos encontros 

com a díades mãe-criança: quebra-cabeças (Anexos C e E) e livros de histórias 

(Anexos D e F); 

√ Câmera filmadora marca Panasonic SD VIDEO CAMERA – Model nº 

SDR-T55P, 5.0V/3.6V. 

 

As atividades semidirigidas foram classificadas em tarefas: montagem 

de quebra-cabeças (Tarefa 1) e narração de histórias (Tarefa 2). 

 

Para a montagem dos quebra-cabeças (Tarefa 1) foi utilizado o seguinte 

material: 

 

√ Três caixas (números 1, 2 e 3), descritas a seguir, contendo em cada 

uma delas o modelo de referência - imagem da figura global do quebra-cabeça 

- e, respectivamente, as quantidades de peças (4, 6 e 9) dos quebra-cabeças, 

cujas imagens encontram-se nos Anexos C e E. 
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Caixa nº 1 (azul): 4 peças dos quebra-cabeças - “Galinha e filhote” e 

“Gata e filhote”.  

Caixa nº 2 (vermelha): 6 peças dos quebra-cabeças - “Ovelha e filhote” 

e “Coruja e filhote”.  

Caixa nº 3 (bege): 9 peças dos quebra-cabeças - “Égua e filhote” e 

“Pata e filhote”.  

 

Para a narração de histórias (Tarefa 2) foi utilizado o seguinte material: 

 

√ Uma caixa (número 4), contendo os livros de histórias, descritos a 

seguir, cujas imagens encontram-se nos Anexos D e F. 

Caixa 4:  

Livro de história infantil “Um presente para Filipe” (TÜRK, 1987a), 

constituído por dezoito cenas ilustrativas, sem texto escrito, cuja sinopse da 

contracapa indica:  

 
Quem não gosta de abrir um presente? Divertido mesmo é ver 
o Filipe tentando desembrulhar o presente dele, será que ele 
vai conseguir? O que será que tem dentro do pacote? Vamos 
acompanhar esta história sem palavras, página por página, até 
a hora da surpresa final. (TÜRK, 1987a) 

  

Livro de história infantil “Filipe contra o vento e o tempo” (TÜRK, 1987b), 

constituído por vinte cenas ilustrativas, sem texto escrito, cuja sinopse da 

contracapa sugere: 

 
As nuvens vão escurecendo e o vento traz cheiro de chuva, 
onde estará o Filipe? Numa poltrona confortável, perto da 
lareira? Lendo um livro na biblioteca? Nada disso. O Filipe é 
um sujeito valente. Quando a chuva desaba, ele pega o 
guarda-chuva e sai por aí, para mostrar que é ratinho para 
qualquer tempo (TÜRK, 1987b). 

 

 Para a escolha dos dois tipos de atividades - montagem dos quebra-

cabeças e narração de histórias - foram ponderados os seguintes aspectos:  

 

 √ que fossem tarefas nas quais houvesse a necessidade de 

desempenho em habilidades distintas para a sua realização e que estivessem 

relacionadas ao perfil cognitivo de indivíduos com Síndrome de Williams, isto é, 
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que exigissem a expressão tanto de suas habilidades 

visoespaciais/visomotoras como de suas habilidades verbais; 

 √ que as tarefas tivessem graus diferentes de dificuldade, supondo-se 

que essa situação estimularia o uso de ações mediadoras pela mãe na 

atividade com a filha; 

 √ a semelhança das atividades semiestruturadas (quebra-cabeças, com 

os mesmos temas, e narração de histórias similares, contendo apenas 

ilustrações, sem nenhum texto escrito), com o intuito de minimizar as variáveis 

quando da comparação entre as situações com as díades mãe-criança, em 

momentos distintos. 

Os quebra-cabeças (Anexos C e E) apresentam temática sobre animais 

- um adulto e um filhote. Junto às peças de cada um deles, expõem a imagem 

da figura completa, que pôde servir como modelo global de referência.  

As histórias dos livros infantis contêm poucos personagens, 

encadeamento simples e ilustrações com o mínimo de elementos. Esses 

critérios visaram propiciar à mãe, a partir da continuidade das ilustrações do 

livro, a utilização de seus próprios recursos para contar a história à filha.  

 

 

4.2.2 Instrumentos de análise de dados 
 

 

Os seguintes instrumentos foram utilizados: 

 

√ Roteiro para o levantamento das ações mediadoras e os níveis de 

mediação correspondentes (Quadros 2 e 3) evidenciadas pelas mães nas 

atividades semidirigidas com as filhas; 

 √ Escala de Avaliação da Experiência de Aprendizagem Mediada (LIDZ, 

1991) (Anexo G). 

 

Para a seleção e definição das ações mediadoras, foi tomado como 

base os comportamentos gerais que apresentam características interacionais, 

propostos por Lidz (2002): intensificar e utilizar os estímulos (no caso, as peças 
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dos quebra-cabeças e os livros); apontar e destacar as características do 

estímulo; elogiar/aprovar; criticar/orientar e esclarecer. 

Além disso, as ações mediadoras foram associadas à qualidade da 

interação das mães, considerando-se que a mediação visa promover auxílio 

nas dificuldades apresentadas e consequentemente, o desenvolvimento de 

capacidades, reflexão e autonomia da criança. Para tanto, utilizou-se o 

gradiente proposto pela Escala de MLE (LIDZ, 1991), cujos níveis de mediação 

variam do nível 0 (ausência de mediação) até o nível 3 (nível ótimo de 

mediação) e a graduação dos níveis de mediação materna utilizados por 

Cunha, Canal e Enumo (2006), na versão operacionalizada da Escala MLE:  

 

(...) o nível de mediação materna foi computado pela 
frequência dos comportamentos mediadores para cada um dos 
componentes da Escala, de acordo com a seguinte 
classificação: 
Nível 0: quando a mãe somente apresentava comportamentos 
verbais e não-verbais que não se relacionavam com a proposta 
da interação, ou seja, ela demonstrava interesse em aspectos 
da situação que não se referiam à atividade; 
Nível 1: quando a mãe apresentava comportamentos verbais e 
não-verbais que se relacionavam com a proposta da interação, 
mas não funcionavam como mediadores da aprendizagem da 
criança na atividade. 
Nível 2: quando a mãe apresentava, de forma assistemática, 
comportamentos verbais e não-verbais que se relacionavam 
com a proposta da interação e que tinham potencial de mediar 
a aprendizagem da criança na atividade. 
Nível 3: quando a mãe apresentava, de forma sistemática, 
comportamentos verbais e não-verbais que se relacionavam 
com a proposta de interação e que tinham potencial de mediar 
a aprendizagem da criança, demonstrando claro objetivo de 
estimular a participação da criança na atividade. (CUNHA; 
CANAL; ENUMO, 2006, p. 402) 

 

Dessa maneira, foram definidos, a partir da realização das tarefas 

semidirigidas pela díade, três conjuntos gerais para cada uma das atividades, 

totalizando 28 ações mediadoras com seu nível correspondente: 18 referentes 

à montagem dos quebra-cabeças e 10 relativos à narração de histórias.   

Dentre os conjuntos de ações mediadoras relacionadas à atividade de 

montagem dos quebra-cabeças, houve a identificação da utilização do modelo 

de referência (MR) - figura global do quebra-cabeça - por parte da mãe na 

realização das tarefas com a filha e de que modo ele foi utilizado. Nessa 
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direção, a mãe pode ter apenas mencionado o modelo, explorado as partes (ou 

peças) na figura global ou, ainda, explorado partes da figura global, 

comparando-as com a montagem realizada pela filha. 

Com relação às ações mediadoras do conjunto - organização de peças 

(OP) -, referem-se ao manuseio e encaixe das peças por parte da mãe desde a 

organização inicial do material (tirar as peças da caixa) e organização das 

peças para melhor visualização da filha, passando por encaixes (com e sem 

solicitação) realizados por ela, até a organização com o objetivo de orientar 

diretamente a filha sobre determinada parte da junção efetuada. 

No conjunto comunicação (C), concentram-se a identificação das 

verbalizações da mãe na realização da tarefa com a filha. Dentre elas, os 

questionamentos, comentários, orientações da tarefa ou peças, indicação de 

“certo” ou “errado”, solicitação de atenção e elogios. 

O roteiro para o levantamento do conjunto de ações mediadoras - na 

tarefa de montagem dos quebra-cabeças -, suas siglas e seus respectivos 

níveis de mediação apresentados pelas díades encontra-se no Quadro 2. 
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Quadro 2 - Roteiro para o levantamento do conjunto de ações mediadoras na atividade de 

montagem dos quebra-cabeças, suas respectivas siglas e níveis de mediação 

correspondentes. 

Atividade Conjunto de ações 

mediadoras 

Descrição Níveis de 

mediação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quebra-cabeças 

Modelo de referência 
(MR) 

 

MR - V- para visualização (global) 1 

MR - O- para visualização (global) e 
orientação (espacial / parcial) 2 

MR - VC- para visualização (global - 

parcial) e comparação com a montagem 

ou peça 

3 

Organização de 

peças (manuseio e 

encaixe) (OP) 

OP- ES -Encaixe s/ solicitação 1 

OP -EC- Encaixe c/ solicitação 1 

OP -M – Organização do material  1 

OP - V- Organização das peças para 
melhor visualização da filha 2 

OP-R- Organização das peças para 

orientação na montagem 

3 

Comunicação (C) C - IE - Indicação errado (montagem ou 
encaixe) 1 

C - IC - Indicação de afirmação 
(montagem ou encaixe) 1 

C - Q- Questionamentos  1 

C - E - Elogio (confirmação) 1 

C - SA - Solicitação de atenção (verbal 
ou física) 1 

C - CM - Outros comentários (não 
relacionados à tarefa) 1 

C - CMT – Comentários relacionados à 
tarefa  2 

C - OT- Orientação para tarefa (encaixe 

ou montagem) 

2 

C - OE - Orientação espacial da peça ou 

montagem 

3 
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Quanto aos conjuntos de ações mediadoras relacionadas à atividade de 

narração de histórias, considerou-se a utilização do conjunto - ilustração (ILU) -

, como estratégia de mediação pela mãe, ações referentes ao conjunto - 

enredo (ER) descritivo ou elaborado (que incluiria, além da descrição das 

ilustrações, pensamentos e sentimentos do personagem, orientação da tarefa, 

comentários e solicitação de atenção) - e o conjunto - expressão corporal (EC), 

que contempla a entonação de voz e gesticulação como recursos utilizados 

pela mãe. 

O roteiro para a indicação da utilização dos conjuntos de ações 

mediadoras - na tarefa de narração de histórias -, suas siglas e seus 

respectivos níveis de mediação expostos pela mãe nos encontros diádicos 

encontra-se no Quadro 3. 
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Quadro 3 - Roteiro para a indicação da utilização dos conjuntos de ações mediadoras, suas 

siglas e seus respectivos níveis de mediação na narração de histórias desenvolvida pela mãe 

nos encontros da díade. 

Atividade Conjunto de ações 

mediadoras 

Descrição – características 

específicas 

Níveis de 

mediação 

 

 

 

 

Narração 

 de  

Histórias 

Ilustração (ILU) ILU – U – utilizou as ilustrações 2 

Enredo:(ER) 

H-OT – orientação da tarefa 1  

H-SA – solicitação de atenção 1 

H-CM – comentário geral 1 

H-CMT – comentário geral da tarefa 2 

ER – DI – descritivo – a partir das 
ilustrações 2 

ER- ET – elaborado - a partir da 

temática da história, revelando 

pensamentos e sentimentos do 

personagem. 

3 

Expressão corporal: 

(EC) 

EC – V - entonação de voz 2 

EC – G - gesticulação 2 

Observação: nos conjuntos ilustração (ILU) e expressão corporal (EC) de ações mediadoras 

não há as de nível 1 e 3. 
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4.3 Procedimento  
 
 
O procedimento utilizado nesse estudo foi aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Presbiteriana Mackenzie (Processo 

CEP/UPM nº 1390/09/2011 e CAAE nº 0085.0.272.000-11). As mães 

participantes tiveram total conhecimento das condições para a realização da 

pesquisa, bem como a garantia de sua privacidade e autonomia a partir do 

sigilo de seus dados pessoais e não identificação das informações concedidas. 

A confirmação da participação foi efetivada a partir da leitura e da assinatura, 

por parte das mães, da Carta de Informação e do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido. 

Esse estudo foi realizado em cinco fases consecutivas, cujas finalidades 

estão apresentadas no Quadro 4.  

 

Quadro 4 - Sequência e finalidade das fases da pesquisa. 

FASES FINALIDADE 

Fase 1 Primeira entrevista individual com a mãe. 

Fase 2 Primeiro encontro com a díade mãe-criança: 
atividade semidirigida. 

Fase 3 Segunda entrevista individual com a mãe. 

Fase 4 Segundo encontro com a díade mãe-criança: 
atividade semidirigida. 

Fase 5 Terceira entrevista individual com a mãe: 
encerramento do procedimento. 

 

Os encontros de todas as fases do estudo (Quadro 4) foram agendados 

com as mães, numa frequência semanal, em salas do Prédio do Serviço Escola 

da Universidade Presbiteriana Mackenzie.  

As entrevistas com as mães aconteceram em salas individuais. Para os 

encontros com as díades foram utilizadas duas salas conjugadas separadas 

por uma parede de espelho, que possuíam entradas independentes. Num dos 
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lados da sala, que mede aproximadamente 3x4 metros, a mãe e a criança 

ficaram alocadas em cadeiras localizadas em volta de uma mesa para a 

realização das tarefas.  Na parte posterior da parede de espelho, que 

permitiu a visão das participantes, a pesquisadora acompanhou a execução 

das tarefas, escutando a troca diádica por meio da captação do som da outra 

sala a partir de um microfone ali instalado. 

Na primeira entrevista individual com a mãe (Fase 1) foram abordados, 

por meio de questões abertas, temas diversos sobre os membros da família, 

com o intuito de permitir que as respostas ao conjunto de questões seguisse e 

incluísse as associações da mãe. Nesse sentido, a ordem dos quesitos 

aconteceu conforme o encadeamento de cada entrevistada. Essas entrevistas 

foram realizadas pela pesquisadora, com o tempo aproximado de uma hora de 

duração cada uma. 

Os encontros com as díades mãe-criança para a realização de 

atividades semidirigidas (Fases 2 e 4), ocorreram em torno de 30 minutos de 

duração cada um. Essas sessões, com o consentimento prévio das mães, 

foram filmadas e gravadas em áudio. 

As atividades semidirigidas foram as seguintes: montagem de quebra-

cabeças e narração de histórias. 

No início do primeiro encontro com a díade (Fase 2), a pesquisadora 

apresentou o material (Anexos B e C), instruindo a mãe e a criança sobre a 

ordem das caixas - série numérica - em que os quebra-cabeças deveriam ser 

realizados e a forma como a atividade de narração de histórias deveria 

acontecer - primeiro seria exposta oralmente pela mãe e posteriormente a 

mesma história seria reproduzida pela criança.  

As instruções impressas sobre as tarefas (Anexo A) permaneceram 

sobre a mesa para consulta durante os encontros. Cabe ressaltar que no 

segundo encontro com a díade (Fase 4) as instruções foram reproduzidas da 

mesma maneira que no primeiro encontro - apenas foram alterados os animais 

apresentados nos quebra-cabeças e o enredo do livro de histórias (Anexos D e 

E). 

Antes do início das tarefas executadas pela mãe e sua filha, foi oferecido 

tempo para que possíveis dúvidas fossem esclarecidas. A pesquisadora, então, 

deixava a sala, acompanhando a sessão através da parede de espelho. A 
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díade foi informada sobre esse procedimento, cujo objetivo era oferecer o 

mínimo de interferência na realização das atividades realizadas. 

Na segunda entrevista individual com a mãe (Fase 3) - por meio de uma 

solicitação aberta: “Fale o que achou das atividades que realizou com sua filha 

(sic) -, houve um levantamento dos principais pontos observados que 

expressassem suas lembranças sobre as atividades efetuadas no primeiro 

encontro entre a díade. Em seguida, foi utilizado como recurso adicional a 

observação das tarefas registradas em vídeo. O intuito foi o de incrementar as 

reflexões da mãe sobre seu desempenho e estratégias de intervenção 

empregadas. 

Na terceira entrevista individual com a mãe - encerramento do 

procedimento de coleta de dados -, ocorreu uma devolutiva da pesquisadora, 

levando-se em conta as principais ações e recursos de mediação apresentados 

pelas mães. 

Um CD, contendo as gravações dos dois encontros entre as díades, foi 

colocado à disposição das mães ao final do procedimento. A ideia dessa oferta 

se deu a partir da solicitação da mãe que participou do primeiro procedimento 

de coleta de dados. Essa mãe considerou que de posse dessas imagens teria 

a oportunidade tanto de rever mais vezes a situação vivenciada, como outros 

familiares também. Outrossim, gostaria de ter o registro das imagens da filha. 

Desse modo, a doação do CD foi estendida às outras duas díades.  

 
 

4.4 Procedimento de análise dos dados 
 
 
Por meio dos encontros, foi possível acompanhar a interação das díades 

numa experiência compartilhada e registrar suas formas de expressão. Assim, 

os conteúdos obtidos entre mãe e filha, durante a realização das tarefas 

propostas, foram eleitos como núcleo principal de análise desse estudo. 

Na análise de cada um dos casos consta, num primeiro momento, a 

apresentação dos dados obtidos na primeira entrevista com as mães (Fase 1) 

como: a história pré-natal e perinatal sobre o desenvolvimento da criança; a 

interação e as relações sociais, familiares; o processo de diagnóstico da SW e 
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as implicações decorrentes; o histórico acadêmico da criança e a rotina 

familiar. Esses dados permitiram uma contextualização da história familiar de 

cada uma das díades. 

Num segundo momento, foram analisadas as interações entre as mães 

e suas filhas (Fases 2 e 4). Conforme as particularidades da atividade realizada 

- montagem dos quebra-cabeças e narração de histórias - foram levantadas as 

ações mediadoras apresentadas pelas mães nessas ocasiões. 

Na descrição da montagem de cada um dos quebra-cabeças realizados, 

nos dos dois encontros com cada uma das díades (Fases 2 e 4), foi identificada 

a frequência das ações mediadoras de cada um dos conjuntos (MR, OP e C) 

apresentadas pelas mães. Delineou-se, ainda, a variabilidade dessas ações 

mediadoras conforme a sequência dos quebra-cabeças executados. 

Na análise da narração da história, as ações mediadoras de cada um 

dos conjuntos (ILU, ER e EC) foram computadas, constando indicação se a 

mãe, durante o relato do seu enredo, lançou mão ou não das ações 

mediadoras identificadas na tarefa. 

Entre a identificação e o levantamento dos conjuntos de ações 

mediadoras apresentadas pelas mães, o primeiro e o segundo encontro (Fases 

2 e 4), foram apresentados os principais pontos de reflexão levantados pelas 

mães na segunda sessão individual (Fase 3). 

Na última etapa da análise, foi exposta uma avaliação geral dos 

encontros, na qual consta: 

√ apreciação geral sobre o desempenho da criança nas atividades; 

√ apreciação geral sobre as intervenções da mãe e suas modificações, a 

partir de reflexões sobre as atividades semidirigidas realizadas pela díade; 

√ análise dos níveis de mediação das intervenções realizadas pelas 

mães (CUNHA; CANAL; ENUMO, 2006), que constam nos roteiros (Quadro 2 e 

3);  

√ análise de três categorias da Escala de Avaliação da Experiência de 

Aprendizagem Mediada (LIDZ,1991) (Anexo G). 

Quanto ao último item, cabe reiterar que devido ao seu caráter 

qualitativo, a análise foi reduzida a três categorias da Escala de Avaliação da 

Experiência de Aprendizagem Mediada (LIDZ,1991), lembrando que o critério 

de importância - componentes básicos para a ocorrência da EAM - que 
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embasou a escolha das categorias a serem analisadas. Sendo assim, as 

categorias básicas analisadas foram intencionalidade e significância 

relacionadas às intervenções do mediador e reciprocidade à criança. A 

mediação de transcendência, apesar de compor com as anteriores os 

componentes básicos de EAM, não foi incluída na análise, pois não houve 

ocorrência nos encontros entre as mães e suas filhas.  

Na sequência, serão apresentados os resultados e as análises dos 

encontros com as díades Maia e Estela, Silvia e Fernanda, Paula e Laura, 

respectivamente, as mães e suas filhas.  
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5 RESULTADOS E ANÁLISE : DÍADE 1 – MAIA E ESTELA 
 
 
5.1 A primeira entrevista com a mãe : a História de Maia e Estela  
  

 
Maia e Nicolas são casados, têm 46 anos de idade e três filhos: Nicole, 

de 12 anos, Luise, de 10 anos e Estela, de 7 anos. Como as outras filhas, 

Estela não foi planejada. Entretanto, Maia considerou que “por conta de alguns 

problemas” (sic), nessa terceira gestação ficou “mais nervosa” (sic) e foi um 

período “mais agitado” (sic). Referiu que nessa época dois fatores provocaram 

certa sensação de estranhamento: o fato de não engordar como na gravidez 

das outras filhas - inclusive chegou a emagrecer em alguns meses -, e a 

ocorrência de “uma bola” (sic) em sua barriga - após a realização de exame de 

ultrassonografia foi diagnosticada como uma íngua. Houve acompanhamento 

pré-natal, quando foram realizados os exames solicitados. O médico do 

convênio, que a acompanhou durante todo esse período, também realizou seu 

parto. 

O nascimento de Estela foi por meio de uma cesariana a termo e o 

rompimento da bolsa de líquido amniótico ocorreu em sua residência. Porém, 

Maia disse que Estela “nasceu muito diferente, não chorou, nasceu roxinha, 

escurinha” (sic) e desde a primeira vez que o médico foi ao quarto, os pais 

souberam que ela apresentava um grave problema cardíaco - estenose aórtica 

supravalvular - o estreitamento da artéria que causava extrema pressão para a 

passagem do sangue. Houve alguma menção, ainda na maternidade, sobre a 

possibilidade daquele ser um sintoma, dentre outros, que poderia apontar para 

alguma desordem genética. Conforme a explicação do médico, quando há uma 

disfunção cardíaca pode ser indício de ser decorrente de alguma síndrome. 

Desde a maternidade, Maia percebia algo incomum no rosto da filha, notava 

que a aparência da criança era diferente e especialmente a impressionava o 

tamanho dos seus olhos, que pareciam estar inchados.  

A notificação inicial do problema cardíaco de Estela gerou intensos 

sentimentos explicitados por Maia. A dúvida sobre o quê ou quem poderiam ser 

os culpados, a apreensão com relação à fragilidade física da filha, o 
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estranhamento de sua aparência e a dúvida sobre algo que acontecia com a 

filha, mas ainda não havia sido diagnosticado. 

O início de vida de Estela, em função da disfunção cardíaca, foi marcado 

por inúmeras internações durante seus seis primeiros meses. Maia não pode 

amamentar a filha, pois o bebê não podia fazer o esforço que a mamada exigia: 

relatou emocionada que a filha precisava ser amamentada por meio de 

seringas. Os dias e principalmente as noites eram tensas, pois repentinamente 

a filha poderia ter uma arritmia e necessitar ser socorrida imediatamente, o que 

aconteceu algumas vezes. 

Por volta de um ano de idade, Estela fez um cateterismo. Maia ficou 

muito apreensiva em relação à cirurgia porque a filha era muito pequena e por 

não poder acompanhá-la durante a intervenção, mas disse: “Entreguei para 

Deus” (sic). Após a operação, o problema cardíaco inicial estabilizou-se, mas 

Estela necessita do uso contínuo de medicamento (Atenolol quatro vezes ao 

dia, num total de 40mg diários) e exames cardíacos periódicos para 

acompanhamento. 

Inicialmente, a mãe descreveu-se dominada pela apreensão em relação 

à fragilidade e a vulnerabilidade física da filha. Maia não explicitou seus 

sentimentos nesse período, entretanto é possível imaginar o sentimento de luto 

contínuo pela ameaça da perda iminente, quando referiu sua vigília pela vida 

de Estela: “Eram 24 horas de tensão, a qualquer momento ela podia ter uma 

parada cardíaca” (sic). 

Desde o início do tratamento, a cardiologista que acompanha Estela 

alertou seus pais sobre a hipótese de uma síndrome. Antes do primeiro ano de 

vida da filha, Maia e Nicolas consultaram um geneticista, fizeram exame do 

cariótipo e não foi identificada a Síndrome de Down ou mesmo a Síndrome de 

Noonan, suposta pela médica, e da qual Maia não tinha nenhuma informação. 

Embora desde o nascimento Maia percebesse que Estela apresentava 

um desenvolvimento mais lento que as outras filhas, a dúvida sobre a 

possibilidade de alguma síndrome sempre a acompanhou. A confirmação de 

qual se tratava aconteceu quando Estela tinha por volta de 5 anos de idade. 

Nessa época, a filha realizou uma cirurgia de adenóide e amígdalas. Em 

seguida, houve a indicação de acompanhamento fonoaudiológico. Novamente, 

a profissional que a atendeu levantou a questão de que Estela poderia ter uma 
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síndrome, encaminhando-a para uma neurologista. Foi diagnosticada a 

Síndrome de Williams (SW), confirmada pelo exame FISH. A convivência com 

um diagnóstico que demoraria a ser desvelado parece ter sido um aspecto 

importante na história de Maia, pois um hiato se formou entre o anúncio, no 

nascimento, e a certificação de uma síndrome desconhecida.  

Nesse sentido, para Maia a identificação da síndrome foi muito 

importante, pois lhe direcionou para a busca de informações. Em fotos 

inseridas na internet, acabou reconhecendo em outras crianças aquelas 

características que de alguma forma lhe chamavam a atenção em Estela. 

Entrar em contato com a Associação Brasileira de Síndrome de Williams, que 

possibilitou a troca de experiências com outros pais e a indicação de 

profissionais que pudessem acompanhar as necessidades de sua filha.  Além 

disso, Estela passou a ser acompanhada pelo Departamento de Genética do 

Instituto da Criança do Hospital das Clínicas (HC). 

Maia expôs que até a identificação da síndrome Nicolas não falava, mas 

possivelmente pensava qual seria o motivo, o porquê de ter duas filhas normais 

e “de repente” (sic) uma filha com problemas. Ao mesmo tempo, ficava em 

dúvida se a filha tinha ou não alguma doença. Após o diagnóstico, Nicolas 

passou a se interessar pela SW, realizando muitas pesquisas pela internet: foi 

ele quem primeiro entrou em contato com a Associação. O pai tornou-se mais 

próximo de Estela, que “agora é o xodó dele” (sic). Maia relatou que para a 

família Estela passou a ser “a razão deles” (sic): todos gostam dela e a 

aceitam. As irmãs a tratam como uma criança qualquer, mas respeitam suas 

limitações físicas, por exemplo, quando precisam poupá-la numa brincadeira 

por causa das questões cardíacas.  

Em contrapartida, as impressões iniciais de Maia sobre a aparência 

facial diferente e o desenvolvimento mais lento da filha, confundiam seus 

pensamentos e fantasias sobre as causas, a culpa e mesmo a aceitação do 

que estava acontecendo. “Será que o médico não ouvia que o coração dela 

batia diferente? Será que foi algo que eu passei? Algum nervoso?” (sic). Essas 

dúvidas, sutilmente, parecem ainda permear seus pensamentos: “A doutora 

fala que falta um pedacinho do gene, mas sei lá. Eu não sei se tem relação que 

a Estela nasceu assim (...) parecido com um sobrinho que é uma pessoa 
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perfeita, mas só que não tem movimento da cintura para baixo, nas pernas” 

(sic). 

O conforto e a esperança no caso de Maia são expressos por sua 

crença religiosa: “Ah, foi muito difícil, eu agradeço a Deus ter me dado forças, 

eu ter aceitado a Estela; Graças a Deus deu tudo certo, Deus colocou 

profissionais maravilhosos no nosso caminho e agora ela tá com uma 

psicopedagoga fora de série, que ela desenvolveu muito, aprendeu muito. A 

gente passou... mas tá tendo alegria também. É muito gratificante, ela (Estela) 

é assim tudo de bom. As pessoas dizem que ela (Estela) não vai poder fazer 

uma faculdade, mas eu acredito muito, eu tenho fé, ela tem muita capacidade. 

Eu acredito muito nela” (sic). O sentido cultural e socioeconômico parece 

revelar-se nesta última fala, em que cursar ou não o ensino superior seria um 

parâmetro da normalidade ou superação das dificuldades. 

Com relação à saúde geral de Estela, Maia comentou que ela está bem 

e com um bom desenvolvimento considerando as suas possibilidades. Faz 

exames específicos periódicos, sendo que os rins e o fígado apresentam um 

bom funcionamento. A mãe referiu que são órgãos que, em função da 

síndrome, também podem apresentar comprometimentos. 

Maia descreveu Estela como uma criança muito falante, que gosta de 

conversar com todos, mesmo que não os conheça. Disse que, antes, tentava 

conter a filha com o intuito de não incomodar as pessoas que ela abordava, 

mas que agora “relaxou” (sic), pois percebe que é uma maneira espontânea de 

contato e de comunicação da criança com os demais. 

Maia admitiu que é ela quem alimenta, higieniza e veste Estela, mas 

reconheceu que, provavelmente, a filha já consiga realizar algumas dessas 

tarefas. Ao mesmo tempo, considerou que, por exemplo, fechar um zíper ou os 

botões são tarefas que Estela ainda não consiga realizar. Maia contou que 

costuma “levar bronca” (sic) das profissionais que atendem Estela, mas de 

forma marota avaliou que, apesar de sua conduta não ser adequada, 

comportou-se da mesma forma com as outras filhas por ser muito agitada, 

rápida e não ter, muitas vezes, paciência de esperar que elas façam. 

Estela frequenta a mesma escola que as irmãs estudam, cursando o 

primeiro ano e realizando algumas atividades escolares, porém não sabe ler ou 

escrever. No final do processo, Maia relatou que Estela necessitava refazer o 
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primeiro ano. Ingressou na escola com 5 anos de idade - isto é, com idade 

maior do que as irmãs quando ingressaram -, devido à necessidade de 

estabilização de sua saúde. Está adaptada a atividades escolares e bem 

socializada. Em casa, realiza as tarefas escolares com a irmã mais velha: faz, 

mas se cansa com facilidade. Nesse sentido, Maia considerou que Estela tenha 

um pouco de preguiça.  

Com relação às atividades de lazer, brinca com as irmãs de boneca, 

“casinha e escolinha”, assiste a programas de televisão infantis e gosta de 

ouvir histórias para crianças. Conforme o relato de Maia, Nicolas é quem conta 

as melhores, pois é mais criativo, inventando novas situações aos enredos dos 

contos infantis. Aos finais de semana, quando não estão em São Paulo, a mãe 

conta que a família frequenta o sítio de sua cunhada. Há convivência estreita 

com os avós paternos e maternos. 

Maia, até o primeiro ano de vida de Estela, trabalhava numa instituição 

financeira, porém sua rotina mudou após o nascimento da filha devido às suas 

necessidades clínicas emergentes. Desde então, concentra-se nos afazeres da 

casa e, especialmente, em acompanhar as filhas em suas atividades semanais. 

 

 

5.1.2 Comentários 

 

 

Maia mostrou-se espontânea, explicitando de forma direta e simples os 

dados sobre a criança e a família. Durante seu relato, mostrou compreender 

alguns fatos pela via da religiosidade, o que parece lhe trazer conforto. Sua 

verbalização é clara, com pouca gesticulação ou expressões mais evidentes, 

mostrando condescendência com as situações relatadas ou vividas. Mostrou 

ser uma mãe dedicada às filhas, cuja rotina intensa tenta coordenar. 

Acompanha Estela nas atividades extracurriculares e nos tratamentos, 

conciliando-os com as tarefas domésticas. Nesse sentido, nos cuidados com 

Estela, conta com o apoio das filhas mais velhas, por exemplo, nas tarefas 

escolares, atividade que a mãe declara ser menos confortável por suas 

próprias dificuldades em ensinar. Essa situação parece bem incorporada na 

dinâmica familiar. Nicolas é apresentado como o provedor financeiro, mas 
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pouco atuante nas tarefas cotidianas com as filhas, ficando a cargo exclusivo 

de Maia. Nicolas participa mais, quando presente, de atividades de lazer. 

 

 
5.2 O primeiro encontro da díade  

 

 

A pesquisadora encontrou Maia e Estela na recepção. Apresentou-se à 

criança, que foi receptiva aos cumprimentos. Estela usa óculos e tem um tom 

de voz que apresenta uma leve rouquidão. Mostrou-se disponível e aceitou a 

indicação de subir para a sala aonde ocorreria a sessão. Manteve-se próxima à 

mãe, mas observava o ambiente e a conversa da pesquisadora com Maia. 

Na sala, a pesquisadora conversou um pouco com a mãe e a filha sobre 

assuntos do cotidiano. Vinda para o encontro, rotina daquele dia. Maia foi 

comunicativa sobre o assunto e incluía Estela na conversa, que também 

participou respondendo algumas questões e fazendo comentários 

espontâneos. 

Na sequência a pesquisadora fez a proposta das atividades a serem 

realizadas naquele dia, mostrou a câmera e a sala conjugada onde 

permaneceria durante o encontro. Maia e Estela receberam atentamente as 

instruções, Estela, a convite da pesquisadora, conheceu a sala e olhou o foco 

da câmera que registrava a imagem da mãe sentada na mesa em que 

realizariam as atividades. 

A díade não mostrou incômodo aparente com a filmagem ou com a 

parede de espelho e permaneceram realizando as atividades lúdicas durante 

22 minutos. 

 
 

5.2.1 Tarefa 1: montagem de quebra-cabeças 
 
 
 
 
 



69 
 

5.2.1.1 Primeiro quebra-cabeça – Galinha e filhote 
 
 
Após a saída da pesquisadora, Maia voltou-se para a filha, 

entusiasmada e propôs que Estela iniciasse as atividades. Orientou a tarefa de 

duas maneiras, primeiro disse: “Você vai me ajudá, ein, que eu não sei, sou 

cabeção” (sic) e na sequência: “Monta você, depois eu monto o outro, não? Vai 

(breve pausa) ou qué que eu te ajude?” (sic) .Maia apresentou uma 

comunicação hesitante (afirmação seguida de interrogação) e uma orientação 

sucinta, sem expressar as particularidades da atividade – quebra-cabeça. 

Revelou também, nessa passagem, suas dúvidas quanto a definição de qual 

papel cada uma delas deveria ocupar naquela situação. 

Estela iniciou com autonomia a montagem desse primeiro quebra-

cabeça, porém pegou as peças sem um planejamento prévio e de forma 

aleatória. Fez o encaixe das primeiras peças por tentativa e erro, e após a 

indicação da mãe sobre o posicionamento incorreto de uma peça, solicitou sua 

avaliação: “É assim né?” (sic), após a alteração que havia feito da peça. Apesar 

disso, conseguiu montar o primeiro quebra-cabeça, com a mínima interferência 

de Maia. Estela manteve-se concentrada, mostrou-se confiante, não 

demonstrando necessitar de ajuda, inclusive, comentou: “É fácil” (sic), 

debochando de si mesma quando percebeu que a posição de uma peça 

organizada pela mãe era evidente. 

Na montagem desse primeiro quebra-cabeça, com quatro peças, pode-

se identificar um total 19 intervenções de Maia na realização da tarefa 

executada por Estela. Dentre elas, a comunicação (C) (n=17) foi o conjunto de 

ações mediadoras mais utilizado pela mãe. O outro conjunto de ações 

identificado foi a organização das peças (OP) (n=2). O uso do modelo de 

referência (MR) não foi utilizado nenhuma vez por Maia. O resumo da 

frequência das intervenções de Maia os quebra-cabeças do primeiro encontro 

encontra-se na Tabela 1 (p. 76). 

Com relação ao grupo de ações mediadoras- organização das peças 

(OP), Maia sugeriu que Estela preparasse o material para a execução da 

tarefa, porém antecipou-se, ofereceu sua ajuda e acabou tirando o material de 

dentro da caixa (OP-M) (n=1). Estela acatou o movimento da mãe, 
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aguardando. Durante a tarefa, a mãe utilizou, também, a intervenção de 

organização das peças para orientação na montagem uma vez (OP-R) (n=1) 

quando, após sua indicação de que a posição da peça estava incorreta, Estela 

alterou a posição da peça, perguntou se estava correta e Maia mudou a peça 

para a filha. 

Quanto ao conjunto de ações mediadoras – comunicação (C), além das 

duas orientações iniciais (C-OT) (n=2) para iniciar a atividade, Maia utilizou, os 

questionamentos (C-Q), indicação de errado (C-IE), comentários relacionados 

à tarefa (C-CMT) e elogios (C-E) como estratégias de intervenção durante a 

atividade.   

Os questionamentos (C-Q) (n=5) referiam-se a localização - identificação 

da primeira caixa, a sequência numérica da próxima caixa e outros 

relacionados à execução da atividade - se queria começar, se necessitava de 

ajuda. Essas intervenções de Maia pareceram ter como objetivo principal 

estimular a filha para a atividade. 

Ainda nesse conjunto de ações mediadoras, a indicação de errado 

ocorreu duas vezes (C-IE) (n=2) numa sequência. Durante a realização da 

atividade, essa foi a primeira intervenção de Maia como indicativo de que o 

posicionamento da peça que Estela manipulava estava incorreto. Observando 

a montagem da filha, Maia começou a intervenção baseada nos sons: “Nan, 

nan” (sic), que foi compreendido pela filha e ao alterar a peça, solicitou uma 

avaliação da mãe que, então, foi explícita e disse: “Não é assim” (sic). 

As outras intervenções desse conjunto de ações foram: os comentários 

relacionados à tarefa que ocorreram seis vezes (C-CMT) (n=6), sobre a sua 

performance, a da filha, a de como deixariam as montagens executadas e de 

elogio duas vezes (C-E) (n=2) no início e depois de realizar a tarefa. Ao final da 

montagem, Maia fez um elogio entusiasmado à filha, mostrou cumplicidade 

num cumprimento (bater as palmas das mãos) dela com as da Estela que, por 

sua vez, também demonstrou seu contentamento. 
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5.2.1.2 Segundo quebra-cabeça – Ovelha e filhote 
 
 
Na montagem do segundo quebra-cabeça, com 6 peças, notou-se que 

Estela apresentou um pouco mais de dificuldade, especialmente, na 

localização das peças para a formação da figura. No geral, houve um maior 

número de intervenções de Maia na realização da tarefa executada por Estela, 

em comparação a montagem do primeiro quebra-cabeça. A ampliação de 

intervenções foi de 19 para 48 vezes e se deu em todos os conjuntos de ações 

mediadoras, especialmente, no grupo de comunicação de 17 para 42 vezes 

(Tabela 1, p. 76). 
Como observado, a comunicação (C) continuou sendo o conjunto de 

ações mediadoras mais expressivo de Maia. Dentre os itens desse conjunto 

houve um aumento do número de intervenções de questionamentos (C-Q) 

(n=9). O aumento da frequência nesse tipo de intervenção, em parte, se deve 

ao fato de Maia retomar e questionar qual era o animal da figura do quebra-

cabeça anterior, que Estela demorou à identificar, necessitando que Maia 

alterasse a formulação da questão: “O que é isso daqui? (sic), mesmo que 

apontando para a figura, para: “Como chama esse bicho?” (sic), formulação 

mais específica.  

Além do tipo de formulação da questão, o fato de Maia só ter apontado 

para o modelo de referência, sem indicar o que queria saber, não facilitou o 

entendimento, por parte de Estela, sobre o que a mãe estava lhe questionando. 

A quantidade de montagens realizadas e o número da caixa do próximo 

quebra-cabeça a ser montado completaram os questionamentos de Maia. 

As orientações dadas à Estela, por meio de colocações verbais, não 

foram acompanhadas de uma explicação mais prática e concreta. Na maioria 

das vezes, essas colocações se limitavam a indicar para a filha se a montagem 

estava certa (primeira vez, duas indicações de certo (C-IC) (n=2) ou se a 

montagem estava errada - apresentou aumento de 2 para cinco 5 vezes (C-IE). 

Houve algumas tentativas de complementar essas orientações com alguma 

informação que auxiliasse Estela em sua dificuldade na localização das peças 

e montagem da figura, como: “Para baixo; para cima; do outro lado; o pé é 

aqui; a borboleta é pra cima; põe esse primeiro.” (sic)  



72 
 

As outras intervenções desse conjunto de ações (C) que apresentaram 

aumento foram: de elogio de 2 para 6 (C-E) vezes, orientação para a tarefa de 

2 vezes para 4 (C-OT). Os comentários relacionados à tarefa diminuíram de 6 

para 5 (C-CMT) vezes e outros comentários (C-CM) ocorreram 4 vezes e 

estavam relacionados ao questionamento de Estela se a pesquisadora era a 

professora da mãe e de Maia sobre sua performance. 

Maia, durante a montagem, interviu na orientação espacial das peças 

que Estela posicionava, utilizando, pela primeira vez, o tipo de comunicação de 

orientação espacial (C-OE). 

Com relação ao grupo de ações mediadoras - organização das peças 

(OP) – a organização do material (OP-M) foi realizada por Estela, com 

indicações de Maia para estimular a autonomia da filha. Durante a tarefa, a 

mãe utilizou, também, a intervenção de organização das peças para orientação 

na montagem três vezes (OP-R) (n=3) que Estela fazia e realizou duas vezes o 

encaixe de peças (OP-ES) (n=2) para a filha. Em uma delas, no início da 

montagem, Maia sem a solicitação da filha, começou a montar uma parte 

diferente do que a filha estava montando do quebra- cabeça. A outra quando 

Estela disse que estava difícil e a mãe se antecipou e montou por ela, como 

forma de auxiliá-la. Nessa situação, Maia revelou também sua pouca 

experiência com a tarefa e então, Estela retomou a montagem, dizendo que iria 

ajudar a mãe.  

Neste segundo quebra-cabeça, Maia incluiu, o que não havia acontecido 

no primeiro quebra-cabeça, o modelo de referência (MR), porém, o fez apenas 

uma vez. No início ficou em dúvida se guardava ou não na caixa, resolveu 

deixá-lo à vista, porém ainda sem uma função definida na execução da tarefa. 

Nesse quebra-cabeça serviu apenas uma vez como indicação de visualização 

global (MR-V) (n=1). 
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5.2.1.3 Terceiro quebra-cabeça – Égua e filhote 
 
 
Na montagem do terceiro quebra-cabeça, com 9 peças, as intervenções 

de Maia durante a tarefa aumentaram expressivamente, pois Estela encontrou 

maior dificuldade em montar e fez mais solicitações verbais de auxílio para a 

mãe. 

Nesse quebra-cabeça identificou-se um total de 80 intervenções de Maia 

na realização da tarefa executada por Estela. O resultado geral revelou um 

aumento, tanto em comparação ao primeiro, quanto em relação ao segundo 

quebra-cabeça. Observa-se também, essa ampliação, de intervenções em 

todos os totais de conjuntos de ações mediadoras, porém não em todos os 

tipos (Tabela 1, p. 76). 
Com relação a organização das peças (OP-M) – a organização inicial do 

material foi realizada por Estela, como no quebra-cabeça anterior, Maia 

orientou a filha na tarefa, estimulando sua autonomia.  

Em comparação ao segundo quebra-cabeça, houve um acréscimo de 

ocorrências de 3 para 6 vezes da intervenção de organização das peças para 

orientação na montagem (OP-R). A outra intervenção utilizada por Maia foi a de 

organização das peças para melhor visualização (OP-V) (n=4). É importante 

ressaltar que o aumento de intervenções nesse grupo de ações mediadoras 

(OP) se concentrou nos dois tipos mais relacionados a tarefa de visualização e 

encaixe de peças, o que revela além do acréscimo, uma melhora na qualidade 

das ações mediadoras no sentido de estarem  mais ajustadas às necessidades 

de Estela . 

Maia realizou três vezes o encaixe de peças para a filha, sem sua 

solicitação (OP-ES) (n=3). Numa passagem, Maia percebeu que estava 

incorreto o encaixe das peças que Estela estava realizando, ela sinalizou 

verbalmente: “Tá errado. Essa (peça) é aqui, ó” (sic) e pegou a peça da mão de 

Estela e começou a montá-la falando: “Oh, encaixa a peça aqui. Não é assim?” 

(sic). Contudo, Estela imediatamente passou a realizar outra parte do quebra-

cabeça. Cada uma montando uma parte e Maia sem perceber essa situação 

continuou tentando encaixar as peças, falando com Estela que, sem olhar, só 

consentia: “Han, han” (sic). 
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Nessa situação, Maia pouco atenta a montagem de Estela, acabou 

fazendo pela filha, o que pareceu agilizar a resolução da tarefa. Essa atitude de 

Maia também aconteceu nos momentos em que Estela não aceitava ou não 

acatava suas orientações. Nessas ocasiões, Maia, contrariada, iniciava a 

montagem de outra parte do quebra-cabeça, ficando duas montagens 

separadas uma da mãe e uma da filha. Estela, por sua vez, tentava imprimir 

seu ritmo, falando “Peraí” (sic) para a mãe e continuava sua montagem. 

O modelo de referência (MR), em comparação aos outros quebra-

cabeças, foi utilizado com maior frequência de 1 para 3 vezes. Apesar disso, 

ainda como indicativo geral para visualização global da figura (MR-V) (n=3) 

como: “Olha lá (modelo)” (sic) ou “Vamos olhar lá (modelo), pra gente fazer” 

(sic). 

Como nas montagens dos quebra-cabeças anteriores, a comunicação 

(C) (n=64) foi o principal conjunto de ações mediadoras utilizado por Maia, 

apresentando uma frequência geral maior nesse grupo de ações mediadoras e 

em todos os tipos desse grupo. Maia apresentou muitas intervenções verbais 

durante toda a sessão e elas variavam conforme a situação como: a 

organização do material, o encaixe de peças, a orientação e a indicação de 

certo ou errado, os elogios, entre outros. 

Os dados mostraram que houve aumento nos seguintes tipos desse 

grupo: a intervenção de indicação de errado (C-IE) passou de 5 para 7,  de 3 

para 4 a indicação de certo (C-IC). Exemplos de verbalizações de orientação e 

indicação de certo e errado, que também aconteceram, acrescidas de outras 

orientações: “Tá errado, vira pra cima” (sic); “Ó ai, é pra baixo” (sic); “Não, tá 

faltando do outro lado” (sic); “Tá errado, pé é pra baixo? (sic) (como afirmação) 

e “Tá errado, pé não é pra baixo? (sic) (como questionamento), “Tá errado, tá 

sobrando um espaço aqui” (sic).  

Quanto a orientação da tarefa (encaixe ou montagem) (C-OT) houve um 

aumento expressivo de 4 para 14 vezes, a comunicação de orientação espacial 

da peça ou montagem (C-OE) passou de 6 para 7 vezes. A associação dessas 

ações mediadoras agiram como um facilitador para Estela na montagem do 

quebra-cabeça.  

Comentários relacionados à tarefa (C-CMT) de 7 para 17 vezes. Sobre 

as verbalizações para indicação de organização de material ou da tarefa 
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usualmente eram: “Abre a caixa, tira as peças” (sic); “Da a caixinha pra mim 

guardar” (sic); “Tira todas as peças (da caixa), que é mais fácil” (sic) ou “Tira 

todos, não é melhor?” (sic); “Esse aí tem mais pecinhas” (sic); “Vamos deixar 

aqui (quebra-cabeça montado) pra ver o fazemos depois” (sic); “Não é melhor 

por aqui (material)?” (sic); “Põe aqui (quebra-cabeça montado)” (sic). 

Houve uma diminuição no número de questionamentos (C-Q) de 9 para 

3 vezes, em parte, essa diminuição, deve-se ao fato de Maia não ter feito os 

questionamentos sobre a figura do animal do quebra-cabeça. 

Além disso, houve um acréscimo de elogios(C-E) de 6 para 7 vezes. Os 

tipos de elogios feitos por Maia, quando Estela conseguia realizar 

determinados encaixes ou terminar o quebra-cabeça foram: “Aê!!” (sic); “Muito 

bem, que linda!” (sic); “Toca aqui! (gesto levantando a mãe para a criança 

bater) Parabéns” (sic); “Que lindo!” (sic); “Isso!”; “Tá certo!”; “Tá joia!” (sic); 

“Que esperta, inteligente” (sic). Os elogios e a solicitação de atenção (C-SA) 4 

vezes, incentivaram Estela na manutenção de sua motivação. 

A Tabela 1 sintetiza o levantamento da frequência de ações mediadoras 

apresentadas por Maia nos três quebra-cabeças do primeiro encontro da díade 

e os níveis de mediação correspondentes.  
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Tabela 1 - Levantamento da frequência de ações mediadoras apresentadas por Maia nos três 

quebra-cabeças do primeiro encontro da díade e os níveis de mediação correspondentes. 

Conjuntos 
de ações  

mediadoras 

Níveis de 
Mediação 

Ações mediadoras Quebra-cabeças 
(frequência) 

  primeiro segundo terceiro 

   
 M

od
el

o 
de

 
re

fe
rê

nc
ia

 
(M

R
) 

1 MR - V- para visualização global -todo _ 1 3 

 
2 

 
MR - O- para visualização global –todo e 
orientação (espacial / parte) 

_ _ _ 

 
3 

 
MR - VC- para visualização global / todo – 
parte e comparação com a montagem ou peça 

_ _ _ 

  
SUBTOTAL – Modelo de Referência 

(MR) 

_ 1 3 

O
rg

an
iz

aç
ão

 d
as

 p
eç

as
 

(O
P

) 

 
1 

 
OP - ES -Encaixe s/ solicitação 

_ 2 3 

 
1 

 
OP - EC- Encaixe c/ solicitação 

_ _ _ 

 
1 

 
OP - M – Organização do material 

1 _ _ 

 
2 

 
OP - V- Organização das peças para melhor 
visualização da filha 

_ _ 4 

 
3 

 
OP - R-Organização das peças para 
orientação na montagem 

1 3 6 

 SUBTOTAL – Organização de Peças 
(OP) 

2 5 13 

C
om

un
ic

aç
ão

 (C
) 

 
1 

 
C - IE -Indicação errado (afirmação ou 
questionamento; montagem ou encaixe) 

2 5 7 

 
1 

 
C - IC -Indicação certo (afirmação ou 
questionamento; montagem ou encaixe) 

 3 4 

 
1 

 
C - Q- Questionamentos 

5 9 3 

 
1 

 
C - E -Elogio (confirmação) 

2 6 7 

 
1 

 
C - SA -Solicitação de atenção (verbal ou 
física) 

- _ 4 

 
1 

 
C - CM - Outros comentários (não 
relacionados à tarefa) 

_ 2 1 

 
2 

 
C- CMT – Comentários relacionados à tarefa 

6 5 17 

 
2 

 
C -OT- Orientação para tarefa (encaixe ou 
montagem) 

2 4 14 

 
3 

 
C - OE -Orientação espacial da peça ou 
montagem 

_ 6 7 

 
 

 
SUBTOTAL – Comunicação (C) 

17 40 64 

 
TOTAL 

 
19 

 
46 

 
80 

 

 

 

 



77 
 

5.2.2 Tarefa 2: contar e recontar história 

 
 
5.2.2.1. História relatada pela mãe  

 
 

Maia leu as orientações impressas (H-OT) e iniciou com a leitura da 

contracapa que abordava a temática do livro – Um presente para Filipe. Logo 

fez um primeiro questionamento sobre quem era aquele personagem, da 

mesma maneira que fez em alguns quebra-cabeças. Maia utilizou todas as 

ilustrações como recurso visual (ILU-U) para narrar a história para Estela. Nas 

primeiras ilustrações, Maia pareceu um pouco em dúvida em como transformá-

las numa narrativa. Somente a partir da terceira ilustração, a mãe adquiriu 

maior fluência na história que passou a revelar um componente de surpresa a 

cada ilustração descoberta. A transcrição abaixo exemplifica o início da 

narração da história por Maia para a Estela: 

 
Filipe – Um Presente para Filipe (sic) lê o título seguindo com o 
dedo as letras e pergunta, apontando para a figura do 
personagem: Quem que é o Filipe? É um? É um ra (sic), To 
(sic) completa Estela. Um ratinho, isso, um rato (sic)  confirma 
Maia e vira a página. Ai o Filipe. O que é isso daqui (aponta na 
figura). É um lenço, né? (sic) continua Maia. Hum, Hum (sic) 
concorda a filha. 
Um lenço (pausa olhando a ilustração dessa página e da 
anterior). É um lencinho (sic) Maia volta para a primeira página, 
lê o título em voz baixa: Um presente para Filipe (sic) e volta 
para a página que havia parado e continua a história: Ele 
ganhou, então, um lencinho, né (pausa) (sic).  

 

As dúvidas sobre o que algumas ilustrações retratavam, 

curiosamente passaram a ser um elemento motivador para Estela, que ria e 

participava atentamente das tentativas de Maia de compreender e narrar a 

descrição das ilustrações.  

 

Não, um lencinho não. Ele tava com um lencinho. Não, isso 
daqui é o que, é um queijo? Um queijinho? É um queijinho. Ela 
tava comendo um queijinho, tava comendo um queijo, 
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entendeu?. Ai, ele largou o queijo e viu o presente! (aponta na 
figura)”. Mãe e filha começam a rir e a mãe, rindo, repete: “Ele 
tava comendo o queijo (gesticula) e ele viu o presente (aponta 
na figura) e largou o queijo rapidinho, né. O queijo na mão e o 
presente, vamo ver”(gesticula). Maia e Estela continuando 
rindo e a mãe vira a página e continua a narrar. 

 

No decorrer da narrativa, além das gesticulações (EC-G) e mudança no 

tom de voz (EC-U), Estela complementava, acrescentando algum detalhe à 

narração de Maia: 

 

Aí ele puxava de um lado, puxava do outro (gesticula) e não 
saía, não desamarrava, porque tinha um nó (aponta na figura), 
entendeu? Aí, tirava o nó e abria”, complementou Estela. “Isso, 
ai ele puxava de um lado, do outro e não conseguia, né” disse 
Maia enquanto virava a página.  

 

A mãe utilizou vocabulário simples, de fácil compreensão e expressou a 

temática de maneira condizente com as ilustrações (ER-DI). Acrescentou 

comentários sobre as ações do personagem, suas impressões e sobre os 

sentimentos que ele vivia (ER-ET) como:  

 
Aí aqui (aponta na figura), aqui não aparece...aí coitado, óia ele 
foi coitado, arrebentou o laço, tadinho, (mãe aponta a figura da 
outra página e ambas riem) mas não conseguiu abrir o 
presente. Ai, ele caiu no chão, coitado, judiação. Caiu no chão. 

 

Necessitou dar duas explicações em passagens do livro que revelavam 

sutileza e poderiam não ser compreendidos por Estela, como os descritos 

abaixo: 

 

Ai, aqui ele arrumou direitinho a caixa. Ele falou: Vamo abrir o 
laço (gesticula). Ai ele puxou um laço, puxou outro laço, 
entendeu? (gesticula) Ai aqui, ó tadinho, ele não conseguia 
(mãe aponta na figura e ela e filha riem) porque tinha um nó 
aqui, entendeu?.  
Ah era um gatinho para ele brincar, entendeu? pra ele puxar 
assim (gesticula), que nem um cachorrinho assim, entendeu? 
(sic) Enquanto a mãe terminava a frase, Estela tentava ver o 
que havia na página seguinte e quando consegue diz: Ai, 
acaboou! (sic). 
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Concluída a narração da história, Maia questionou se Estela havia 

gostado da história e leu a contracapa final do livro em que constavam 

informações sobre a autora e sobre as outras publicações do personagem. 
 

“É, acabou, gostou? Ó, vamo ver o que tá escrito aqui” (Maia 
fala, referindo-se a contracapa) Maia lê em voz alta um pouco 
sobre a autora). Depois que a mãe lê esse trecho, Estela bate 
palmas. A mãe continua ler os títulos das outras obras da 
autora. 

 

Quando terminou, Maia enganou-se com a orientação da próxima 

atividade, mas após reler as instruções, orientou Estela para o que ela 

realizaria: 

 

Quando Maia lê o último título da coleção da autora “Feliz 
Aniversário Filipe” comenta: “Esse deve ser legal, também. 
Entendeu, ahn, gostou? Enquanto a mãe falava, Estela tampou 
a caixa (vazia) e nesse momento, Maia entrega o livro para a 
filha e pega a caixa e a empilha em cima das outras. “Ichi, acho 
que você vai contar a história para a professora (referindo-se a 
pesquisadora). Deixa eu ver (lê as instruções) Conta a mesma 
história para a mãe. Agora você conta a história pra mim 
(pausa) Vai, folha por folha”. 

 

A Tabela 2 sintetiza a utilização de ações mediadoras por Maia na 

narração da história do primeiro encontro da díade e os níveis de mediação 

correspondentes. 
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Tabela 2 - Levantamento da utilização de ações mediadoras por Maia na narração de histórias 
do primeiro encontro da díade e os níveis de mediação correspondentes. 
 

Conjunto de ações 

mediadoras 

Níveis de 

mediação 

Ações mediadoras Utilização 

Ilustração (ILU) 2 ILU – U – utilizou as ilustrações 
Sim - 

 

 

 

 

Enredo:(ER) 

1 H-OT – orientação da tarefa Sim - 

1 H-SA – solicitação de atenção - Não 

1 H-CM – comentário geral - Não 

2 H-CMT – comentário geral da tarefa - Não 

2 ER – DI – descritivo – a partir das 

ilustrações 

Sim - 

3 ER- ET – elaborado - a partir da 

temática da história, revelando 

pensamentos e sentimentos do 

personagem. 

Sim _ 

Expressão corporal: 

(EC) 

2 EC – V - entonação de voz Sim - 

2 EC – G - gesticulação Sim - 

 

 

5.2.2.2 História relatada pela filha 
 
 

De maneira geral, Estela manteve a temática da história e algumas 

expressões usadas por Maia. Porém seu relato foi mais breve e com acréscimo 

de clichês como: Era uma vez (sic) para começar a história e também, algumas 

ilustrações foram descritas, em composição ao sentimento que queria 

expressar. Por exemplo, no final da narração, Estela conta: Ele abriu seu 

presente, e ficou, e ficou, e ficou feliz e correndo na cozinha (sic). 

Estela utilizou algumas ilustrações do livro, mas de modo alternado. 

Diferente da narração de Maia, as ilustrações tinham um papel secundário em 
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sua narração, servindo como lembrete/orientação para a reprodução do que a 

mãe havia relatado. 

Manuseou o livro, com alguma dificuldade de virar página por página, 

sem pular a sequência (livro em formato de brochura). Esta inclusive, foi uma 

das poucas advertências que a mãe fez durante essa atividade. No geral, Maia 

parecia satisfeita com o que era relatado por Estela, mostrando menor 

exigência quanto a sequência de fatos e detalhes da história. 

 

Estela pegou o livro, folheou as primeiras páginas até a inicial e 
segurando o livro em pé, apoiado na mesa, começa a narrar: 
“Era uma vez (pausa) Felipe, ele tava comendo um queijinho”. 
“Hum, tá joia” fala Maia sorrindo, Estela tenta virar a página, 
mas passa mais de uma delas e Maia orienta: “Ai, vai uma por 
uma, tá (referindo-se as folhas do livro)”. 

 

Maia mostrou-se interessada e enquanto Estela narrava sua versão da 

história, ela participava consentindo: “Ah, tá certo” (sic),“ Entendi” (sic), ou 

questionando:  

 

Estela folheia outra página e continua a contar: “Tava cansado, 
tava chateado e tava muito suado!” e vira a página. “Por quê?” 
questiona Maia, sorrindo e passando a mão no cabelo da filha. 
“Porque ele tava” Estela repetiu mais quatro vez essa frase e 
continuou: “Ele tirou o nó e caiu” e depois vira a página. Maia 
confirma: “Ah, tá”. 

 

Ou retificando algum trecho:  

 

“Viche, agora é o presente mais bonito!” exclama a filha, vira a 
página e prossegue: “Ai ele ficou (pausa) muito triste, olha a 
carinha dele”. “Ficou triste? Não, ficou mais ou menos, ficou 
feliz que tinha conseguido abrir, né? retificou a mãe. 

 
Essas intervenções de Maia serviram como forma de dar continuidade e 

estímulo ao enredo da filha. Apesar de Maia estar complacente ao enredo de 

Estela, a corrigiu duas vezes. Uma, quando Estela condensa partes da história 

que não faziam parte da ilustração: 



82 
 

E depois, ele caiu e viu (breve pausa) um nó, que era um 
presente que era um gato”. “Hun” murmura a mãe. A criança 
vira a página e diz: “Foi acostumando”. 
“Não, ai ele não abriu não (caixa)” contraria a mãe. A filha vira 
a página e narra: “Ai ele foi pensando, pensando, pensando”. 
“Ah” acompanha a mãe e Estela conclui: “Pensou” e vira a 
página. A mãe que observava diz: Estela conta: “Foi pegar a 
tesoura”, “Ah” diz a mãe sorrindo e concordando com a cabeça. 
“E cortou” completa a criança vira a página. “Isso” incentiva a 
mãe, ao passo que Estela virava a página e falou: “Ai ele abriu 
e ficou (breve pausa) feliz!” 

 

Outra, quando a filha trocou uma palavra para descrever as emoções do 

personagem numa das situações da história do livro: 

 

Estela estava executando essa tarefa e pergunta para a mãe: 
“Era Filipe?”, “Isso Filipe, é” responde a mãe e complementa: 
“O ratinho chamava Felipe”. A criança consegue abrir a página 
e diz: “Ele abriu seu presente, e ficou, e ficou, e ficou feliz e 
correndo na cozinha” vira a página e prossegue: “Ó só a 
carinha, e abriu o presente. Abriu o presente e ele ficou 
acostumado. Depois ele entendeu”, Estela vira a página e 
começa a falar: “E ele ficou”. A mãe que estava tentando 
entender e olhando nas ilustrações interrompe a fala da filha e 
corrige: “Ficou assustado, né?”, “Ficou assustado e ele andou 
com seu gato e com...acabou” 

 

No final, Maia, muito entusiasmada, elogiou Estela, que só considerou 

encerrada a tarefa após Maia ler os títulos de livros com o mesmo personagem 

que constava na contracapa, como havia feito em sua narração. Nessa 

passagem, Maia não compreendeu incialmente qual era a solicitação de Estela, 

devido as suas dificuldades na expressão verbal do que estava solicitando para 

a mãe: 

 

Estela conclui e olha para a mãe. Maia, sorrindo, olha para filha 
e fala: “Parabéns!” e continua: “Que linda!” passando a mão 
nas costas da filha. Estela ainda com o livro nas mãos 
continua: 
“Filipe, Filipe” olhando para a mãe, que não entende o que ela 
quer inicialmente. “Filipe do que?” indaga Estela. “Filipe, Filipe 
é o ratinho” responde a mãe. Estela olhando a contracapa 
continua como se estivesse lendo: “Filipe, ratinho”. E a mãe 
entende: “Ah, ai (contracapa). Ah, você quer que eu fale quais 
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são (títulos)? e a mãe começa ler os títulos escritos na 
contracapa. Quando a mãe acaba de ler, Estela fecha o livro, 
ambas se olham a mãe começaria a falar algo: “Todos esses 
livros” e foi interrompida pela filha que chama: “Doutora” e 
Estela levanta da cadeira e ambas ficam aguardando a entrada 
da pesquisadora. 
 

 
5.3 A segunda entrevista com a mãe  

 

 

Na segunda entrevista individual com Maia, o objetivo foi propiciar a 

reflexão de suas atitudes com Estela de duas formas. Primeiro, de modo mais 

espontâneo, estimulando suas lembranças e compreendendo como 

autoavaliou as atividades realizadas com a filha. Na sequência, uma 

reavaliação das mesmas atividades, pelo acompanhamento da filmagem da 

díade efetuando as tarefas. Assim as atividades (quebra-cabeças e narração 

de história) foram repassadas com Maia sem e com o estímulo visual. 

No princípio da entrevista, Maia comentou que não brincava com jogos 

desse tipo quando pequena e percebeu que sentia um pouco de dificuldade na 

montagem dos quebra-cabeças. Comparando-se com Estela, julgou que a filha 

se colocou mais rápido na situação, ficou mais solta e perseverante do que ela, 

que reconheceu seus desconfortos nessa área. Apesar disso, refletiu que 

gostou de participar das atividades com Estela, pois não tem muito tempo para 

acompanhá-la nas lições de casa, que ficam ao encargo de Nicole, sua filha 

mais velha, e, mesmo para brincar com as filhas. 

Ponderou o encadeamento de atividades e disse:  

 
Eu achei que ela foi rápida, no primeiro, no segundo ela foi 
rápida, no terceiro ela teve um pouco de dificuldade e no 
quarto, foi o livro. No livro ela tava assim solta, ela teve mais 
visão de ver o livro do que eu. Teve coisas ali que ela viu, que 
eu não (sic).  

 
 

Quanto a sua atuação nas atividades, Maia considerou bom o modo de 

Estela montar o primeiro quebra-cabeça. Percebeu que precisou interferir, 

“agir” (sic) pouco e que a filha realizou rapidamente a montagem. Avaliou que 
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“fiz o que pude” (sic) quando o encaixe das peças estava incorreto, mas 

percebeu que sua intervenção foi encaixar pela filha. Quando assistiu a 

filmagem de um desses trechos e questionada se naquele momento Estela 

precisava de sua ajuda, Maia repensou e respondeu rindo: 

 

Não, sabe, eu sou muito... eu não tenho paciência, não 
precisava ajudar não, eu sou muito assim elétrica, entendeu. 
Esse que é o meu problema. Mas é bom (se referindo a refletir 
sobre suas ações), porque quando a gente tá no dia a dia, a 
gente não percebe (sic). 

 
 

Na autoavaliação do segundo quebra-cabeça, identificou em que Estela 

teve maior dificuldade - a localização espacial das peças e encaixe. Quando 

questionada se achava que Estela tinha uma ideia geral da figura, referindo o 

modelo de referência (MR). Maia considerou que a filha estava mais 

preocupada em juntar as peças, mas sem se preocupar com a visualização 

global da figura e relativizou que se ela tivesse olhado mais para o modelo, 

poderia ter sido mais fácil. O uso do modelo de referência como facilitador da 

visualização da figura foi outro assunto relevante tratado na entrevista. 

Quando inquirida sobre como, então, poderia ter auxiliado Estela, Maia 

declarou:  

 
Eu podia ter falado, eu deveria ter falado, olha, aqui tem o 
desenho, se você tiver alguma dificuldade, você pode olhar 
nele e fazer. E continua sua reflexão: Eu não deveria ter feito, 
eu deveria ter deixado ela fazer sozinha. Na hora que eu vi que 
estava errado, eu deveria ter mostrado, mas é como eu te falei, 
eu não tenho essa paciência, eu acho mais fácil ir lá e fazer do 
que pedir, isso no meu dia a dia inteiro, é geral (sic). 

 

Completa com a lembrança de outras orientações recebidas: 

 

Então eu não consigo, eu acho que isso dificulta ela, porque 
ela tem que fazer, entendeu e as terapeutas me orientam 
nisso, elas ficam até chateadas. Elas dizem: Maia, a gente quer 
que ela faça, porque ela precisa, ela tem que fazer, tem que se 
desenvolver porque ajuda na coordenação dela. Se você 
sempre colocar a blusa nela, ela nunca vai conseguir...mas é o 
dia a dia, às vezes não dá para esperar ela pôr a blusa... não 
tinha pressa aqui (sessão semiestruturada - díade), esse é meu 
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jeito, eu faço no dia a dia, de modo geral desde a hora que eu 
acordo, até a hora que eu vou deitar (sic).  

 
 

Maia conseguiu avançar em sua reflexão, pensando sobre as 

características de Estela:  

 

É, e ela também já tem lá o problema (síndrome), é uma 
pessoa que vai ter um tempo maior, muito maior. Ela vai fazer, 
mas tem um tempo maior. Ela consegue fazer, eu acho ela 
muito...eu acho ela assim, tem uma força de vontade, ela não 
para pelo caminho, coisa que eu já, seu sentir muita 
dificuldade, eu já breco. Ela vai, ela fala: Não mãe, deixa. 
Agora ela quer pôr o suco, eu vou lá e faço. E ela diz: eu sei 
mãe, eu coloco, e ela coloca. (Comentamos sobre como ela se 
serviu (água) e serviu a mãe, sem derrubar) É muito dez, é 
muito gratificante...ela pôs certinho a água no copo (sic). 

 
 

Maia continuou pensando sobre suas estratégias de mediação e diz: Eu 

devia ter falado: Olha o desenho ...eu devia ter sido de uma outra maneira (sic). 

Nesse momento, passamos a conversar sobre as dificuldades decorrentes da 

síndrome, no caso do quebra-cabeça, as dificuldades visomotoras e  de 

diferenciação parte–todo, com melhor visualização da parte em detrimento do 

todo. Lembramos então, que a comparação com o modelo de referência pode 

ser um facilitador, pois permite que a filha visualize o desenho e tente 

compreender qual é cada parte na montagem. Maia completa: É, eu devia ter 

trazido a figura mais para perto, ter explicado (sic). 

Ao mesmo tempo, foi reforçado como uma conduta favorável para a 

manutenção da atenção, motivação e a compreensão global da figura, 

questionar a filha sobre outros aspectos da atividade conforme a ordem 

numérica, a definição de qual animal havia sido montado, entre outros 

comentários que mantinham o interesse e desafiavam Estela. A mãe 

reconheceu como uma boa interação de sua parte: Ah, eu não sei se foi a 

maneira de falar, de ter perguntado o que era aquilo, porque não adianta só 

montar e não saber o que era aquilo (sic). 

Maia reconheceu que o terceiro quebra- cabeça foi o de maior 

dificuldade para Estela, que as partes do animal (cavalo) que a filha conhecia 

foram mais fáceis de montar, mas que a parte de cima da cena (cerca e 
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horizonte) em que era tudo parecido, da mesma cor foi mais difícil. Diante 

dessa constatação de Maia, foi enfatizada a dificuldade de Estela quanto a 

discriminação perceptiva, o que exige da mãe maior atenção e explicação para 

que a filha entenda. Maia percebeu que também ficou mais apreensiva, quis 

rapidamente tentar ajudar a filha, com a justificativa de que ela não ficasse 

incomodada. A mãe comentou: 

 
Mas ai, eu fui ajudando ela (risos) o problema é assim, que eu 
deveria ter deixado ela... não tinha um tempo determinado para 
montar (risos) Ah, então eu queria ajudar ela, pra ela não ficar 
assim, tava difícil para ela encaixar... Eu devia ter pegado a 
peça ou melhor, mostrado o desenho (sic). 

 

Além disso, foi assinalado que para a montagem do quebra-cabeça 

muitas vezes é preciso mobilidade, pois as peças precisam ser giradas em 

diferentes posições até que se encaixem nas demais e que Estela talvez, 

necessitasse desse esclarecimento. Maia disse: Ah, entendi...Eu acho que eu 

devia ter explicado mais para ela... É se eu tivesse entendido aquilo, eu teria 

passado pra ela (sic). Maia, durante a entrevista, começou a perceber a 

importância de suas ações na interação com a filha e de alguma forma, a 

atenção ao processo de realização de uma atividade em contrapartida a 

focalização apenas do resultado da tarefa. 

Quando conversamos sobre as histórias, Maia acha que tem dificuldade 

em narrá-las, que é pouco criativa, diferente de Nicolas, que inventa e 

incrementa as histórias que conta para a filha. Apesar disso, relata que esta foi 

a atividade que mais gostou e constatou: 

 
Eu já não sou assim, ai eu li aqui, eu vi que ela tava 
interessada. Eu falei: Meu Deus! Vamo. Ai eu fui vendo, 
tentando entender, ai eu fui falando pra ela. Ai, ela achou 
engraçado alguns pedaços que eu contava, ai ela deu risada e 
ai eu fui contando, e ela também, ela foi pegando e achei que 
ela ia sentir um pouco de dificuldade (sic)  
 
 

Quanto à performance de Estela para narrar a mesma história, Maia 

concluiu: 
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Eu achei muito legal, pra ela foi fácil, quando ela pegou eu 
achei que ela teve um pouco de dificuldade, mas eu contei de 
uma maneira e ela contou da dela. Eu achei interessante, achei 
bacana, ela pegou rápido...Eu contei, mas depois eu acho que 
ela visualizou mais pelo desenho, pra ela o desenho foi bom... 
achei que ia ser mais difícil (risos) pra mim e pra ela (sic). 

 

 

5.4 O segundo encontro da díade 

 

 

Mãe e filha tinham domínio da situação, que não era mais uma 

novidade, mantendo-se à vontade com relação à filmagem e a parede de 

espelho. Contudo, desde o início do encontro pareciam menos animadas e um 

pouco cansadas. Os encontros foram realizados no período da tarde (Estela 

frequenta a escola no período da manhã) e no último mês do ano, variáveis de 

influência que pareceram significativas.  

O tempo que a díade permaneceu realizando as atividades lúdicas foi de 

35 minutos. 

 
 
5.4.1 Tarefa 1: montagem do quebra-cabeça 

 
 
5.4.1.1 Primeiro quebra-cabeça  – Gata e filhote 
 
 

Pode-se perceber que algumas ações mediadoras apresentaram-se de 

maneira diferente nesse segundo encontro. Logo que começaram a atividade, 

Maia se posicionou diante da filha dizendo: Pega pra mim (sic) referindo-se a 

primeira caixa do quebra-cabeça e: Vai, pode fazer (sic), quando Estela 

começa a abrir a caixa para retirar as peças. 

Estela se apropriou dessa função e iniciou a montagem do quebra-

cabeça e logo, quando pegou as duas primeiras, refletiu e desistiu de uma 

delas. Pareceu um movimento diferente no qual analisou as peças antes do 
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encaixe, diferente da forma de tentativa e erro, no qual encaixava e depois 

verificava se estava correto. Nessa passagem, Maia reforçou seu propósito - 

Aê (pausa) isso, você que vai montar sozinha, hoje, tá? Tudo bem? (sic) - de 

não se antecipar e realizar a atividade por Estela como no primeiro encontro, 

pois foi um comportamento avaliado, por ela, como pouco promissor ao 

desenvolvimento da filha. 

Na montagem do primeiro quebra-cabeça desse encontro, com quatro 

peças, pode-se identificar um total 17 intervenções de Maia na realização da 

tarefa executada por Estela. Dentre elas, a comunicação (C) (n=15) foi a ação 

mediadora mais utilizada pela mãe. O uso do modelo de referência (MR) foi 

utilizado duas vezes por Maia que nenhuma vez organizou as peças (OP) para 

a filha. O resumo da frequência de intervenções apresentadas por Maia na 

montagem dos quebra-cabeças do segundo encontro da díade estão na Tabela 

3 (p. 95). 

Embora Maia tenha mais observado a montagem da filha e que pouco 

precisou de sua intervenção para a realização desse quebra-cabeça, o 

conjunto de ações mediadoras – comunicação (C) acompanhou todo o 

desenvolvimento da tarefa. A mãe realizou três comunicações de orientação de 

tarefa (C-OT) (n=3), três de questionamentos (C-Q) (n=3), uma de indicação de 

errado (C-IE) (n=1), duas de indicação de certo (C-IC) (n=2), dois comentários 

(C-CM) (n=2) e quatro elogios (C-E) (n=4) como estratégias de intervenção 

durante a atividade.   

Com relação ao uso do modelo de referência, ocorreu duas vezes 

somente para visualização (MR-V) (n=2) como no trecho a seguir:  Olha lá o 

desenho (aponta para o modelo) tá certo? Vê o desenho, é assim? Olha como 

ele tá (sic), estratégia utilizada para que a filha comparasse com o encaixe que 

executava. 
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5.4.1.2 Segundo quebra-cabeça – Coruja e filhote 
 

 

Na montagem do segundo quebra-cabeça, com 6 peças, houve um 

maior número de intervenções de Maia na realização da tarefa executada por 

Estela, em comparação a montagem do primeiro quebra-cabeça. A ampliação 

de intervenções foi 17 para 65 vezes e se deu em todos os conjuntos de ações 

mediadoras. No uso do modelo de referência (MR) houve um aumento de 

frequência de duas para sete vezes, na organização de peças (OP) de 

nenhuma para oito vezes e na comunicação (C) de 15 para 50 vezes (Tabela 3, 

p. 95). 

Dois aspectos merecem ser destacados como justificativa para o 

aumento dessas intervenções. Um deles foi o fato de Estela parecer mais 

cansada, algumas vezes, durante a atividade, abaixava a cabeça e a 

encostava no braço, exigindo que Maia solicitasse a atenção da filha três vezes 

(C-SA) (n=3). Ainda, Estela pareceu mais suscetível a desanimar diante dos 

encaixes que fazia errado ou quando a mãe fazia alguma indicação de que 

estava incorreto o que fazia. Outro aspecto refere-se as tentativas de Maia 

encontrar recursos diferentes que substituíssem sua posição de antecipar-se e 

realizar as tarefas pela filha, uma única vez realizou encaixe sem a solicitação 

de Estela (OP-ES) (n=1).   

Como observado, a comunicação (C) continuou sendo o conjunto de 

ações mediadoras mais expressivo de Maia. Dentre os itens desse conjunto 

houve um aumento do número de intervenções de indicação de errado que 

passou de uma vez para treze (C-IE) (n=13).  

Vale ressaltar, que embora haja um aumento da frequência nesse tipo 

de intervenção, diferente de outras vezes elas foram acompanhadas de uma 

explicação mais prática e concreta. Na maioria das vezes, essas colocações 

foram complementadas com orientações de tarefa que aumentaram de três 

vezes para sete (C-OT) (n=7) ou com orientação espacial da peça ou da 

montagem de nenhuma para quatro vezes (C-OE) (n=4). 

As outras intervenções desse conjunto de ações (C) que apresentaram 

aumento foram os comentários (C-CM) ocorreram 11 vezes e os relacionados a 

tarefa (C-CMT) duas vezes. Comentários do tipo: Bonita, colorida (sic), 
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referindo-se as cores da coruja,  ou Você sabia que a coruja enxerga de noite? 

(sic) foram realizados por Maia, enquanto Estela arrumava o material. 

As verbalizações de Maia continuaram frequentes durante o segundo 

encontro, contudo, em algumas passagens, a qualidade de suas orientações, 

indicações espaciais e de comparação melhoraram expressivamente, 

tornando-as mais completas e descritivas para que a filha realizasse a tarefa. 

Exemplo disso, aconteceu quando houve um impasse no encaixe de uma parte 

do quebra-cabeça e no qual Estela mostrou-se cansada por ter feito várias 

tentativas sem sucesso: Oh, dá uma olhadinha (sic) e mostra as peças que 

ainda não tinham sido encaixadas, uma por uma. 

Em seguida, apontou para a parte que Estela já havia completado e a 

comparou com o modelo de referência, mostrando as peças que faltavam para 

completar a montagem. Apontou no modelo uma dessas peças e perguntou, 

mostrando as que ainda não havia encaixado, qual delas era parecida com 

aquela. Segue o diálogo: 

 

Olha para essas peças, diz Maia. Estela pega uma dessas 
peças e tenta encaixar. A mãe interfere: Ó dá uma olhada 
(aponta na montagem) esse daqui não é o pequenininho 
(aponta no modelo) a coruja pequenininha, o filhotinho? Ela tá 
aonde? (gira a montagem) tá aqui embaixo, ó, aqui, não tá? 

 
 

Neste segundo quebra-cabeça, Maia incluiu o conjunto de ações 

mediadoras - organização das peças (OP). Maia mostrou-se mais atenta ao 

deixar as peças dispostas num campo visual mais próximo de Estela para que 

ela tivesse um acesso mais fácil e constante na construção dos quebra-

cabeças (OP-V) (n=3) e, em alguns momentos, apontava para alguma peça 

para que a filha visse, podendo assim, orientá-la (OP-R) (n=4). 

No mesmo sentido, com relação ao uso do modelo de referência, além 

do aumento da frequência geral, ele foi utilizado por Maia para  complementar 

outras orientações para visualização global (MR-V) (n=4). Além disso, houve 

uma melhora na qualidade dessas colocações que apontavam a visualização 

global da figura e a comparação com a montagem (MR-VC) (3). Por exemplo: 
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Aqui ó Estela, ó olha aqui (modelo) vamo olha direitinho 
(montagem) olha lá (aponta modelo) e olha aqui (aponta 
montagem). 

 

Quanto a utilização do modelo de referência uma colocação de Maia 

sintetiza isso: 

 
Vai montando sozinha, olha lá (puxa o modelo para mais perto 
da filha) e monta aqui” e desvira uma peça e fala: “Olha essa 
daqui. 

 

Nesse encontro, Maia não utilizou expressões de autodesvalorização para 

incentivar as ações de Estela. Porém, talvez como forma de alívio ao confronto 

com as dificuldades, elogiava a filha: Viu, falei que você sabia! (sic); Aê, que 

lindo! (sic); Olha que linda, parabéns (sic); Que lindo, você é inteligente mesmo 

(sic), Que esperta que você é (sic); Vai pode montar, você sabe, você é tão 

inteligente! (sic). 

 

 
5.4.1.3 Terceiro quebra-cabeça – Pata e filhote  
 

 

 Na montagem do terceiro quebra-cabeça, com 9 peças, identificou-se 

um total de 77 intervenções de Maiana realização da tarefa executada por 

Estela. O resultado geral revelou um aumento tanto em comparação ao 

primeiro, quanto em relação ao segundo quebra-cabeça. Observa-se também, 

uma ampliação de intervenções nos conjuntos de ações mediadoras- uso do 

modelo de referência, comunicação e um decréscimo na frequência de 

organização de peças, que em comparação ao segundo quebra-cabeça, 

passou da frequência de 8 para 4 vezes (Tabela 3, p. 95). 

 Nas intervenções de organização das peças, uma vez aconteceu para 

orientação na montagem (OP-R), duas vezes para melhor visualização (OP-V) 

(n=2) e Maia realizou um encaixe com a solicitação (OP-EC) de Estela. Mesmo 

realizando o encaixe para a filha, o movimento de Maia foi diferente do primeiro 

encontro, no qual se antecipava e fazia pela filha. O trecho abaixo mostra como 
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Maia se posicionou num momento em que Estela não conseguia realizar o 

encaixe:  

 

Qué que eu ajude? Daqui que eu ajudo, Estela não responde, 
Maia insiste: Ahn? Deixa eu ajudar Estela levanta a cabeça e 
responde: Ajuda vai e larga as peça. Maia pega a peça: Aqui, 
ó, pronto quando ela encaixa a peça e, deslizando uma peça, 
continua: Agora, tem essa ainda (peça da mesa) e essa outra 
(peça que estava na mão de Estela). 

 

O modelo de referência (MR), em comparação aos outros quebra-

cabeças, foi utilizado com maior frequência de 7 para 10 vezes, em 

comparação do segundo com o terceiro quebra-cabeça. Essas intervenções 

foram utilizadas: uma vez para a visualização do todo e orientação espacial 

(MR-O) (n=1) e três vezes para a visualização global e comparação com a 

montagem ou peça (MR-VC) (n=3). Numa maior frequência, seis vezes, Maia 

indicou o modelo para visualização global da figura (MR-V) (6). Apesar de ser 

apenas uma indicação, aconteceu de forma frequente e variada, alguns 

exemplos dessas colocações encontram-se a seguir: 

 

Estela, retirando o modelo da caixa, comenta: “Esse é difícil”, 
Maia ri e repete: “Esse é difícil? Não, não é não. É só a gente 
olhar a figura (modelo), a gente monta, né. Vamo lá” 
“Põe as pecinhas tudo aí, depois a gente olha lá pra figura 
(modelo)”, 
“Deixa esse (modelo) aqui pra você olhar”. 
“Ó deixa aqui pra gente ver (ajeita o modelo de referência) ó tá 
aqui as outras (ajeita as peças) deixa assim pra você ver as 
que tem aqui” 
“Vai, pensa direitinho, olha pro outro (modelo) você sabe 
montar”, 

 

Como nas demais montagens, a comunicação (C) (n=61) foi o principal 

conjunto de ações mediadoras utilizado por Maia, mantendo-se acima das 

demais na frequência geral desse grupo, apesar de apresentar intervenções 

em todos os tipos do grupo.  

Desde o início do último quebra-cabeça Maia interveio de forma mais 

contundente, fazendo comentários (C-CMT) (n=9) e orientando a tarefa (C-OT) 



93 
 

(n=12), ações mediadoras utilizadas por Maia com maior frequência, em 

comparação aos quebra-cabeças anteriores. Os comentários surgiram em 

situações variadas como quando Estela abriu a caixa e elas olharam a figura, 

Maia disse: Olha o bicho que você mais gosta! Parece a Pepita (sic), o nome 

da cachorra da família. Ou quando Estela abriu a caixa do terceiro quebra-

cabeça, tirou algumas peças e começou a tentar montá-las sem retirar as 

demais da caixa.  

Inicialmente, numa situação de impasse, a mãe não tirou para Estela e 

apenas sugeriu: Não é melhor tirar todas? Você que sabe (sic), mas logo 

depois afirmou: É melhor tirar (peças da caixa), Estela. Porque ai você vê todas 

aqui, ai fica melhor, entendeu? (sic), espalhando-as sobre a mesa. Essa foi 

uma das formas utilizadas por Maia para deixar as peças no campo visual da 

criança, em atenção ao que foi conversado com a pesquisadora na entrevista 

anterior.  

Além disso, no decorrer da montagem do quebra-cabeça, as explicações 

de Maia eram mais completas, incluíam não só a comparação entre montagem 

e modelo (MR-VC) (n=3), mas também alguma orientação espacial (C-OE) 

(n=4). Os trechos as seguir ilustram esse tipo de colocação usado por Maia: 

 

Estela pega outra peça e indaga: “Onde põe a cabeça?”, “Onde 
é a cabeça. Ó onde tá a cabeça daquele (modelo) em cima ou 
embaixo?”  Estela posiciona a peça e diz: “Em cima” a mãe 
reforça: “Ai, isso mesmo” e depois, quando a filha encaixa a 
peça, diz: “Aii. Parabéns!”. 
 
Quando a filha posiciona uma peça corretamente, a mãe fala: 
“Aii” e continua: “O que é isso daí?É o pezinho dele, não é” 
Estela confirma com a cabeça e Maia continua: “Então, o pé 
fica embaixo, não é (mostra o seu pé). O pé da gente não fica 
pra baixo. Então, do pintinho também é”. Estela encaixa a 
peça, a mãe fala: “Ai” 
 
Não, ó o desenho (modelo) mas esse daqui (montagem) não tá 
de ponta cabeça? Tem que pôr o desenho (montagem) igual 
aquele (modelo) senão você não consegue montar. 

 
 

No entanto, em alguns momentos, Maia pareceu um pouco contrariada 

quando Estela queria tentar fazer algum encaixe sozinha, mesmo que 

incorreto, não escutando suas orientações. Nessas ocasiões, Maia fazia 
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intervenções mais confusas como: Vai vendo, vai vendo, vai fazendo, vai 

fazendo (sic) Em outra situação Estela queria encaixar de um jeito e Maia dizia 

que estava errado: Ah, não sei. Monta, monta. Se você conseguir montar 

assim... monta aí. Põe aí, você falou que é... Põe lá, depois a gente vê se não 

der certo... Pensa direitinho, olha pro outro (referindo-se ao modelo) Você 

monta (sic). Até que essa série de afirmações cessou após Estela conseguir 

montar a parte; com uma fala muito entusiasmada, Maia comentou: Viu, falei 

que você sabia! (sic). Ou em outra situação Viu, viu, teimosinha (sic). 

Estela, por sua vez, exerceu sua autonomia para realizar os encaixes, 

mostrou-se persistente e capaz de manter a atenção e motivação para terminar 

a tarefa e nas vezes, em que cedeu ou pediu a ajuda da mãe era evidente seu 

cansaço. 

A Tabela 3 sintetiza o levantamento da frequência de ações mediadoras 

apresentadas por Maia nos três quebra-cabeças do segundo encontro da díade 

e os níveis de mediação correspondentes.  
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Tabela 3 - Levantamento da frequência de ações mediadoras apresentadas por Maia nos três quebra-

cabeças do segundo encontro da díade e os níveis de mediação correspondentes. 

Conjuntos 
de ações  

mediadoras 

Níveis de 
Mediação 

Ações mediadoras Quebra-cabeças 
(frequência) 

  primeiro segundo terceiro 

   
 M

od
el

o 
de

 
re

fe
rê

nc
ia

 (M
R

) 1 MR - V- para visualização global -todo 2 4 6 

 
2 

 
MR - O- para visualização global –todo e 
orientação (espacial / parte) 

_ _ 1 

 
3 

 
MR - VC- para visualização global / todo – 
parte e comparação com a montagem ou peça 

_ 3 3 

  
SUBTOTAL – Modelo de Referência 

(MR) 

 
2 

 
7 

 
10 

O
rg

an
iz

aç
ão

 d
as

 p
eç

as
 

(O
P

) 

 
1 

 
OP - ES -Encaixe s/ solicitação 

_ 1 _ 

 
1 

 
OP - EC- Encaixe c/ solicitação 

_ _ 1 

 
1 

 
OP - M – Organização do material 

_ _ _ 

 
2 

 
OP - V- Organização das peças para melhor 
visualização da filha 

_ 3 2 

 
3 

 
OP - R-Organização das peças para 
orientação na montagem 

_ 4 1 

 SUBTOTAL – Organização de Peças 
(OP) 

_ 8 4 

C
om

un
ic

aç
ão

 (C
) 

 
1 

 
C - IE -Indicação errado (afirmação ou 
questionamento; montagem ou encaixe) 

1 13 12 

 
1 

 
C - IC -Indicação certo (afirmação ou 
questionamento; montagem ou encaixe) 

2 3 4 

 
1 

 
C - Q- Questionamentos 

3 3 6 

 
1 

 
C - E -Elogio (confirmação) 

 
4 

 
4 

 
9 

 
1 

 
C - SA -Solicitação de atenção (verbal ou 
física) 

 
_ 

 
3 

 
2 

 
1 

 
C - CM - Outros comentários (não 
relacionados à tarefa) 

 
2 

 
11 

 
3 

 
2 

 
C- CMT – Comentários relacionados à tarefa 

_ 2 9 

 
2 

 
C -OT- Orientação para tarefa (encaixe ou 
montagem) 

 
3 

 
7 

 
12 

 
3 

 
C - OE -Orientação espacial da peça ou 
montagem 

_  
4 

 
4 

 
 

 
SUBTOTAL – Comunicação (C) 

15 50 61 

 
TOTAL 

17 65 75 
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5.4.2 Tarefa 2: contar e recontar histórias 

 
 
5.4.2.1 História relatada pela mãe  
 

 

Maia inicia a orientação da tarefa a ser realizada (H-OT), relembrando a 

realizada na outra sessão com a filha: 

 

Após o término nos quebra-cabeças a mãe pega a caixa e 
enquanto, a abre e tira o livro, diz: “Esse aqui é o livro, vamo lá. 
Eu vou vê, contar pra você. É do Filipe também, só que é de 
outro, outro tema, né. Vamo lá” guarda a caixa na mesa 
auxiliar, pega o livro e olhando a capa, lê:  
“Filipe, o ratinho. Contra o Vento e o Tempo (capa do livro). E 
continua: “Lembra aquele dia que eu li aqui o que tinha (mostra 
a contracapa com os títulos dos livros da autora)” Maia olhando 
a contracapa continua: “Tá vendo aqui, os títulos, ela fez todos 
esses livros. Olha aqui, Filipe contra o tempo, o tempo ó, Felipe 
contra o Vento e o Tempo, entendeu?” Maia retifica o título, 
olhando para Estela.  

 

A mãe inicia a narração da história do segundo encontro, ao passar 

as ilustrações iniciais (ILU-U), Maia apenas as descreveu (ER-DI) com pouco 

entusiasmo, utilizando menos os recursos de entonação de voz (EC-V) e 

gesticulação (EC-G). Um aspecto importante e diferente da outra sessão foi 

Maia ter extrapolado a descrição de várias ilustrações, passando a acrescentar, 

de forma intensa, outros conteúdos de cunho religioso como: egoísmo e 

castigo divino (ER-ET). Nesses trechos, a mãe olhava para a filha e não 

utilizava as ilustrações, como se estivesse fazendo uma repreensão ética e 

moral. No início, Maia precisou pedir para que a filha prestasse atenção (H-SA) 

ao que estava falando: 

 

A mãe olhando para a capa do livro fala: “Vamo lá, chuva né, 
tempo de chuva. Vamo lá vê. As nuvens” Estela deita a cabeça 
no braço e a mãe interrompe o que estava lendo: “Ah, tem que 
presta atenção, tá ouvindo?” Estela, sem levantar a cabeça, 
concorda: “Hun, hun”. 
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“Ai aqui o gatinho tava pensando, ai começou a chover forte, 
forte aqui já tava um comecinho de chuva e ele tava com todos 
os morangos, o guloso (referindo-se ao personagem Filipe)tava 
comendo todos os morangos” continuou Maia, Estela, nessa 
passagem, começa a rir. 
Maia prossegue: “Viu ele não dividiu com o gatinho. Não pode, 
ai o papai do céu castiga, viu. Não, papai do céu não castiga é 
assim, papai do céu fica triste”. Nesse trecho, Estela se distrai 
e Maia olha para a filha e chama sua atenção: “Ó escuta 
(olhando para filha) papai do céu fica triste quando a gente não 
divide as coisas. Ficou triste dele não ter dividido os morangos” 
Estela assente com a cabeça. 
 

 
Maia continuou a narrar a história, acrescentando os componentes 

religiosos, porém Estela começou a participar de forma mais ativa, 

concordando com as interpretações da mãe: 

 
Maia vira a página, fica alguns segundos analisando a 
ilustração dá um sorriso e diz: “Aqui inverteu, aqui ele fala 
(pausa) ele é danado, ele nem puxou o gatinho pra debaixo 
dele, pra proteger o gatinho, viu. Ele é uma pessoa o quê? 
Egoísta, só pensou nele, não foi?” “Han, han” concorda a filha. 
Maia completa: “Não pode fazer isso, deixou o gatinho lá pra 
chuva e ele ficou debaixo do guarda-chuva”. “Que danado” 
comenta Estela. “Que danado, é” a mãe concorda. 
 

 

Embora esse tema tenha sido incorporado em outras cenas da história, 

Maia também tentou acompanhar os fatos expressos nas ilustrações e explicou 

algumas passagens para a filha: 

 

Maia vira outra página e começa a contar: “Aqui ele quis pôr o 
gatinho pra andar, tipo (pausa) um amiguinho dele, andando 
junto com ele. Puxando ele, porque ainda não tava chovendo. 
Só tava nuvens. Essas nuvens aqui (mostra na ilustração) já 
era tempo de chuva e ai, ia formar chuva, mas como não tava 
com chuva, ele carregava...ele assim, na...entendeu? mostra 
na ilustração. Estela levanta da cadeira e se aproxima da mãe, 
para ver as ilustrações do livro.  
“Essa é a chuva?” pergunta Estela apontando para a ilustração. 
A mãe responde: “Aqui (mostra na ilustração) vai formar, aqui 
formou a chuva, logo, logo vai vir a chuva. Vamo vê, daqui a 
pouco começa os pingos, vamo vê”. 
 
“Ai aqui ó (mostra ilustração), aqui ó o que ele fez, aí ó o que 
aconteceu com ele. Aí era chuva de vento, o guarda-chuva 
começou a se mexer, entortou o guarda-chuva, entendeu. Aí 
aqui ó ele pôs o guarda-chuva pra proteger os dois, porque a 
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chuva tava vindo (pausa) mas, não foiassim (pausa) ele é 
danado, não protegeu muito o gatinho não, protegeu ele e 
deixou o gatinho sempre de lado. Ai, castigou também, 
castigou de novo porque ele foi puxar o gatinho, tava os dois 
na chuva, porque o guarda-chuva, tava uma chuva tão forte 
que o vento levantou o guarda-chuva assim ó (gesticula) pra 
cima, e a chuva caiu tudo em cima dele, dele e do gatinho” 
“Viu” participa Estela. 

 

Em algumas passagens, Maia tentou envolver Estela na narrativa, 

solicitando que respondesse algo (H-CM):  

 
“Ai ele pegou e fechou o guarda-chuva ah, deixou o guarda-
chuva aqui do lado, entendeu? Pegou furou um buraco assim 
(gesticulou) e deixou o guarda-chuva ali parado, porque tinha 
parado de chover e ele tinha visto os morangos e acho que ele 
gosta de morango. Aí ele foi lá comer morangos, olha que 
delícia. Você gosta de morango?” “Hum, hum” responde Estela, 
após Maia contar e vira a página. “Aí aqui ó (aponta a 
ilustração), ai aqui o que aconteceu? Ele comeu todos os 
morangos, óia que danado, comeu todos os morangos. Ai o 
gatinho dele ficou fazendo arte aqui ó e se enfiou aqui debaixo 
da grama, tava se escondendo dele. Ele tava lá comendo os 
morango” narra a mãe e passa para outra página. 

 

Porém, Maia foi insistente, em sua narração, em abordar a temática 

do egoísmo e castigo. Estela, por sua vez, envolvida com a narração, passou a 

colaborar com o enredo da história, ora concordando veemente com o que a 

mãe falava, ora acrescentando algum detalhe: 

 

Maia complementa: “Viu, porque não pode fazer isso. Aí aqui ó 
perdeu o guarda-chuva no vento, ai ele tomou banho”. “Toma, 
toma, toma” concordava Estela, nessa passagem. Maia vira a 
folha e comenta: “Porque ele não quis proteger o gatinho, viu 
como a gente não pode ser assim egoísta, entendeu” fala Maia 
olhando para Estela, que concorda acenando com a cabeça e 
repetindo: “É, é, é”. Maia prossegue: “A gente tem que dividir, 
ele tinha que te pegado o gatinho colocado junto dele, 
protegido o gatinho que era o amiguinho dele, ai aconteceu 
tudo isso, né”. 
“Ai ele ficou de mal dele, não queria ser mais amigo dele” 
concluiu Estela. “Ah, sim o gatinho ficou triste, né” concordou a 
mãe e fecha o livro. 

 



99 
 

Maia não finalizou a história, só descreveu a última cena, mas Estela 

acabou, em coautoria, emendando outra história, em que ela com outros 

parentes vivenciaram o mesmo conteúdo - egoísmo e castigo, definindo, esse, 

como encerramento da narração.  

 

 
Estela então, começa a contar outra história: “Porque não pode 
deixar o gatinho na chuva, porque assim ó se o gato estivesse 
numa chuva bem forte, ele não encontrar ninguém. Sabe o que 
foi, um dia minha avó, não minha bisavó, ela comprou um 
chocolate com, com, com um creme (pausa) branco e ela me 
deu, ai a chuva foi muito forte, mas ela foi (pausa) quando a 
chuva (pausa) tava dando um choque nela, ela morreu” 
“Ave!” diz a mãe. 
“É” reafirma a filha. 
“Porque ela não dividiu o chocolate?” complementa a mãe. 
“É” concorda Estela e continua: “Porque ela subiu, ela subiu, 
subiu e deixou eu sozinha lá” 
“É?” disse a mãe. 
“É, ela subiu” repete a filha. 
Maia interrompe e diz: “Agora você vai contar essa história pra 
mim”. 
Estela continuou: “Mas quando ela subiu já tava o trovão” 
“Ah, é, então tá bom. Agora conta essa daí pra mim (livro), 
quero vê se você conta, quero sabe se você conta” diz a mãe. 
 
 

A Tabela 4 sintetiza a utilização de ações mediadoras por Maia na 

narração da história do segundo encontro da díade e os níveis de mediação 

correspondentes.  
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Tabela 4 - Levantamento da utilização de ações mediadoras por Maia na narração de histórias do 

segundo encontro da díade e os níveis de mediação correspondentes. 

Conjunto de ações 

mediadoras 

Níveis de 

mediação 

Ações mediadoras Utilização 

Ilustração (ILU) 2 ILU – U – utilizou as ilustrações 
Sim - 

 

 

 

 

Enredo:(ER) 

1 H-OT – orientação da tarefa Sim - 

1 H-SA – solicitação de atenção Sim - 

1 H-CM – comentário geral Sim - 

2 H-CMT – comentário geral da tarefa - Não 

2 ER – DI – descritivo – a partir das 

ilustrações 

Sim - 

3 ER- ET – elaborado - a partir da 

temática da história, revelando 

pensamentos e sentimentos do 

personagem. 

Sim _ 

Expressão corporal: 

(EC) 

2 EC – V - entonação de voz Sim - 

2 EC – G - gesticulação Sim - 

 

 

5.4.2.2 História relatada pela filha  

 

 

Quanto à narração da história, Estela novamente utilizou alguns 

recursos como: Era uma vez (sic). Inicialmente, Maia estava dividida entre 

prestar atenção à história narrada pela filha e preocupada com outras coisas 

como modificar a posição corporal de Estela na cadeira ou a forma como a filha 

manuseava o livro.  
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Estela segurando o livro em pé, começa a narrar “Era uma vez, 
a chuva estava muuito (pausa) estava quaase chovendo, mas 
ainda não tava. Ele foi com o gatinho” 
Estela vira a página e depois de uma pausa continua a contar: 
“E depois ele ficou, ele ficou assustado”. Nesse momento, Maia 
interrompe: “Peraí, não põe muito aqui (livro sobre as 
montagens) porque senão vai cair (montagem)” e ajeita as 
montagens e modelos que estavam sobre a mesa. Estela, sem 
se preocupar, continua a relatar: “Meu Deus do céu quando 
essa chuva vai parar?  

 

No decorrer da narração, Estela tentou reproduzir a temática abordada 

pela mãe e solicitou, algumas vezes, sua confirmação sobre algo que falava, 

pois se referia aos sentimentos dos personagens e não a descrição da cena. A 

mãe, nessas situações, complementou as falas da filha, enfatizando e 

reforçando as consequências dos atos do personagem: egoísmo: 

 

Estela continua a história: “Ele ficou triste ó, porque ele fechou 
o olho e ó” mostra a ilustração para a mãe que concorda: “Ah, 
ficou” e Maia prossegue com a explicação: “Ficou triste porque 
ele não tava conseguindo abrir o guarda-chuva, né” Estela vira 
a página e prossegue: “Ai depois, ai depois ele tava um pouco 
mais triste (pausa) abriu”. A criança olha para a mãe e diz: 
“Coitadinho, né (pausa) Né, mãe?”. Maia responde: “É, mais ou 
menos” 
A filha continua: “E depois ele ficou muito triste, ó lá (aponta 
para a ilustração)” e Maia pergunta: “O que ele achou?” 
“Morango” responde Estela. “Que delícia né” comenta a mãe. 
“Olha, que danado, que ele fez, ele deixou o gatinho sozinho” 
continua a narrar a filha. “E foi comer morango sozinho 
também” completa a mãe. “É” concorda Estela. Maia continua: 
“E não dividiu o morango”, “E deixou o guarda-chuva lá” fala 
Estela. “Isso” concorda a mãe. 
“Ó, ó, ele não tá triste?” pergunta Estela, mostrando a 
ilustração para a mãe. “Tadinho ele ficou triste, porque ele não 
deu nem morango, nada pro gatinho” comenta a mãe. “Ele 
brigou com ele, não brigou? ó, ó” fala Estela mostrando a 
ilustração para a mãe. 
 
 

Em uma das cenas, inclusive, Maia explicou a situação ocorrida com o 

personagem, pois implicava em uma sutileza que ela percebeu que Estela não 

havia entendido. 
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Ai, depois ele subiu com ele” descreve Estela referindo-se ao 
guarda-chuva. 
Maia explica: “Subiu não, sabe o que aconteceu com ele, o 
vento tava forte e empurrou ele (gesticula) ó o guarda-chuva 
também subiu, ai o guarda-chuva abriu do lado contrário ai 
molhou tudo ele, entendeu?. Porque o vento era tão forte que o 
guarda chuva ficou assim” 
“Subiu?” pergunta Estela. “É, isso” retifica Maia. Estela então 
continua: “Ai olha o que fez ó” e aponta para a ilustração do 
livro. “É então, ai os dois tomaram chuva, porque o guarda-
chuva foi embora com o vento, entendeu” comenta a mãe. “Se 
não tivesse, se não tivesse fazendo nada, que se não tivesse 
dividido o morango, ele não taria” expressa a filha. “Então, viu, 
é” confirma Maia.“Acaboou!!!” anuncia a criança.“Aii! Viu como 
são as coisas” diz a mãe. 

 

A finalização da tarefa acontece, quando Estela solicita que Maia leia os 

títulos da contracapa, como na primeira sessão com a díade. A mãe foi solicita, 

mas leu com pouca empolgação. 

 

Estela pergunta, olhando para o livro: “Mãe, o que está escrito 
aqui?” 
“Deixa eu lê aqui” diz a mãe. Após ler na contracapa 
informações sobre a autora, pergunta para a filha: “Entendeu?”. 
Estela aponta e pede: “Aqui ó”. Maia comenta:  “Ela tem todos 
esses livros” e lê os títulos para a filha. Quando lê o título do 
primeiro encontro comenta com Estela: “Que foi aquele lá que 
a gente viu aquele dia, lembra?” 
“O de Natal?” indaga Estela. 
“É aquele que tinha um presente, que tinha fita, que ele não 
conseguia abrir. Agora ela fez esse daqui também, Felipe 
contra o Vento e o Tempo” explica a mãe. 
“E os outros” a filha solicita que a mãe leia, apontando para o 
livro. 
“Os outros” a mãe continua a ler os títulos. Quando a mãe lê: 
“Feliz Natal Felipe”, Estela empolgada diz: “Então, Feliz Natal” 
querendo dizer que era a esse que se referia anteriormente. 
A mãe diz: “É, esse é outro dela” “Vai chegá” questiona a filha- 
referindo-se se iriam ver. A mãe responde: “Não, não. Tem, 
mas a gente não conhece” Depois que a mãe acaba de ler 
todos os títulos diz: “Viu, agora acabou” e Estela fala: 
“Dotoooura”, chamando a pesquisadora. 

 

Estela estava empolgada com a narração de sua história, tentou manter 

as mesmas características da narração do encontro anterior como Era uma vez 

(sic) para começar a leitura dos outros títulos da autora e especialmente o título 
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sobre o Natal. Maia, ao contrário, mais preocupada em reafirmar a temática 

ética/moral do que com a produção da filha.  

 
 
5.5 Análise geral dos encontros da díade  
 
 

Com relação ao desempenho geral durante a montagem dos quebra-

cabeças, Estela mostrou-se envolvida com a realização da tarefa, com a qual 

parecia ter alguma experiência. Embora não houvesse um planejamento 

explícito, a criança foi autônoma para organização da atividade e do material. 

Quanto à escolha das peças, esta se deu, inicialmente, de forma aleatória, por 

tentativa e erro, todavia, algumas vezes procurou localizar peças específicas, 

quando a primeira escolhida não encaixava, demonstrando interesse em formar 

a imagem do animal. 

Mostrou ter alguma desenvoltura motora para o encaixe das peças, 

flexibilidade para girá-las e virá-las, mas, algumas vezes, para realizar o ajuste, 

acabava girando toda a montagem, modificando a orientação espacial das 

peças. Em alguns momentos, solicitava a ajuda de Maia alegando que um 

encaixe ou posicionamento da peça estava difícil de ser realizado, expressando 

frases do tipo: “Tá difícil. Ai, como é?”; “Me ajuda, mãe, me ajuda”; “Meu Deus 

do Céu!”; “Não tá caixando” (sic). 

Reconheceu as cores básicas e os números, assim como mostrou 

conhecer conceitos, tais quais: em cima, embaixo, virar e girar. Sua maior 

dificuldade surgiu na localização espacial das peças e na percepção do todo e 

sua relação com as partes, momentos em que revelou a necessidade de 

alguma orientação espacial para conseguir posicionar a peça, especialmente 

no início da montagem, quando ainda não estava formada uma parte da 

imagem que pudesse fornecer referências para a localização das peças. 

Em algumas passagens, Maia e Estela trabalharam juntas: Maia 

orientando e Estela executando. Em outros momentos, a criança ignorou as 

intervenções da mãe, mantendo sua posição, mesmo estando incorreta. 

Nessas situações, Maia tentou impor um ritmo e Estela manter o dela. Essas 
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foram ocasiões excepcionais em que Maia precisou solicitar a atenção da filha 

para o que estava falando.  

Apesar disso, Estela manteve-se perseverante, atenta e não desistiu de 

nenhuma das montagens, mesmo quando encontrava maior dificuldade ou 

estava mais cansada. Apresentou-se comunicativa, fazendo comentários sobre 

a tarefa ou a imagem do material como: “Que bonitinho!” (sic). Foi espontânea 

e relatou o que estava tentando fazer enquanto montava: “Esse aqui”; “Cabeça 

aqui”; “Não, não é aqui”, semelhante à forma da mãe se expressar quando 

tentava montar uma parte do quebra-cabeça para a filha. 

Quanto à narração da história, Estela revelou compreensão verbal 

elementar e memória para algumas passagens, nas quais tentava reproduzir o 

enredo proposto pela mãe. Sua expressão verbal foi caracterizada pela 

construção de frases simples e vocabulário restrito, porém expressou 

empolgação na narrativa a partir de entonação de voz e tentativas de 

manutenção do enredo com repetição de palavras e interjeições como: “Aí” 

(sic). 

Quando empregados os níveis da Escala de Avaliação da Experiência 

de Aprendizagem Mediada (LIDZ, 1991), a categoria reciprocidade de Estela 

para as intenções de mediação de Maia pôde ser bem avaliado - (3) -, 

indicando que a criança esteve consistentemente receptiva, disposta a maior 

parte do tempo às ações mediadoras da mãe. Um exemplo disso foi o uso do 

modelo de referência (MR). Além de Maia utilizá-lo com maior frequência, o 

fato de Estela, numa comparação entre o primeiro encontro, em que não 

utilizou o modelo de referência e o segundo encontro, que passou a utilizá-lo 

espontaneamente em diferentes ocasiões, aponta de forma incisiva essa 

influência. Somado a esse aspecto, a manutenção da atenção, a perseverança 

em continuar as tarefas, mesmo diante das dificuldades, e o cumprimento de 

todas as atividades, reforçam o alcance das ações potencialmente mediadoras 

de Maia. 

Vale salientar que a qualidade dessa receptividade melhorou muito no 

segundo encontro, principalmente com relação ao uso espontâneo do modelo 

de referência na montagem dos quebra-cabeças e da mesma forma, na 

atividade narrativa, em que mãe e filha foram compondo, juntas, trechos da 

história.  
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Maia mostrou-se participativa e interessada na atividade, atenta e 

disponível para ajudar Estela. Com relação às intervenções da mãe sobre a 

filha, houve um aumento crescente que acompanhou o aumento de peças dos 

quebra-cabeças (4, 6 e 9 peças). Essa evolução de intervenções ocorreu em 

cada um dos conjuntos (MR, OP e C) e pode ser associada à elevação das 

dificuldades que Estela apresentou a cada realização dos quebra-cabeças. 

A mãe manteve uma verbalização contínua na interação com a filha, 

tanto que se pôde constatar que a Comunicação (C) foi o conjunto com o maior 

número de intervenções utilizadas para auxiliar e acompanhar Estela nas 

tarefas. 

Mostrou-se mais assertiva, oferecendo intervenções mais diretivas para 

indicações de certo e errado, orientação de tarefa e a organização do material, 

mas hesitante quanto à realização da tarefa (montar quebra-cabeça), 

especialmente em relação à orientação espacial das peças. Apesar disso, no 

primeiro encontro, quase não utilizou o modelo de referência como um recurso.  

Nessas passagens, suas dúvidas quanto à localização correta de 

algumas peças na montagem, tornava suas orientações para Estela pouco 

eficientes, fazendo com que a filha retomasse a tarefa sem acompanhar a 

lógica da sequência de encaixe de peças executada pela mãe. Por outro lado, 

ao explicitar suas tentativas e erros na montagem para Estela, tornava a tarefa 

mais descontraída, com maior cumplicidade entre mãe e filha, como se 

estivessem numa mesma condição. Maia demonstrou ter pouca experiência 

com a tarefa, o que a tornava trabalhosa. 

De maneira geral, Maia interveio quando Estela solicitou, contudo, 

oscilou no tipo de estratégia para auxiliá-la. Algumas vezes identificou-se com 

as dificuldades ou com a impaciência de Estela para encaixar uma peça - “A 

mãe também não tem paciência” (sic) - e em outras manifestou certa 

desvalorização sobre si mesma em contraposição a valorização de Estela, 

empregando expressões, tais quais: “Você me ajuda, porque eu não sei”; “A 

mãe é cabeção”; “Encaixa você, que a mãe não sabe encaixar”; “Você é mais 

rápida para encaixar”; “A mãe é doida”; “A mãe é burra”; “Você faz melhor” 

(sic).  

Em outras passagens, Maia tomou a frente da atividade, realizando os 

encaixes para filha, porém sem nenhuma explicação, ou seja, preocupou-se 
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em resolver a tarefa, mas não em verificar quais eram as dificuldades de Estela 

e orientá-la.  

Durante a autoavaliação, esta foi uma importante reflexão de Maia sobre 

suas interações com Estela: reconheceu que antecipou ajuda por impaciência e 

não pela necessidade ou solicitação da filha, ponto relembrado, algumas 

vezes, durante a segunda entrevista com a mãe. 

Ao mesmo tempo, quando necessário Maia retomou uma posição mais 

ativa, fornecendo as orientações que a atividade exigiu, realizando junto com a 

filha a montagem do quebra-cabeça de modo mais eficaz.  

De maneira geral, a narração de histórias foi uma atividade em que mãe 

e filha pareciam mais descontraídas e a interação da díade funcionou como um 

trabalho feito mesmo por um par, pois uma completou o enredo da outra. O fato 

de não haver único resultado possível, como na atividade do quebra-cabeça, 

tornou a experiência mais leve. 

No entanto, as intervenções de Maia nessa atividade tiveram objetivos 

diferentes nos encontros. No primeiro encontro, Maia estimulou Estela para o 

desenvolvimento de uma história, fazendo comentários ou questionamentos: a 

produção da filha foi além das suas expectativas, o que acentuou o clima de 

satisfação com a atividade. No segundo encontro, a preocupação maior da 

mãe se concentrou em passar valores morais para a filha e sua expectativa, 

então, foi conferir se Estela reproduziria, na narração de sua história, esses 

ensinamentos. 

Nas duas atividades, a relação entre o processo e o resultado na 

resolução de tarefas, claramente tiveram conotações diferentes para Maia. No 

quebra-cabeça, o resultado (encaixe de todas as peças) pareceu ter se 

sobressaído sobre o processo global de execução. Na narração de histórias, o 

processo de expor, ilustração após ilustração, fez com que o processo como 

um todo se destacasse mais do que o resultado (final da história). 

No segundo encontro da díade, ficaram evidentes alguns dos pontos 

abordados com Maia na entrevista anterior. Um deles foi a iniciativa de Maia 

em não realizar pela filha e utilizar outros recursos para tentar auxiliá-la na 

tarefa, a fim de estimular sua autonomia e desenvolvimento do processo de 

aprendizagem. Isso pode ser ilustrado por Maia ter realizado apenas um 

encaixe sem solicitação, nesse encontro, diferente do primeiro encontro, no 
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qual realizou cinco. Entretanto, esse esforço por vezes foi expresso por meio 

de seu silêncio: ficava calada em momentos de impasse quanto à montagem. 

Pareceu que nessas situações, quando a resolução de uma tarefa acontecia 

num ritmo ou de um modo diferente do que Maia esperava, comprometia sua 

flexibilidade quanto ao uso de ações mediadoras mais facilitadoras. 

As verbalizações de Maia continuaram frequentes durante a sessão, 

contudo, em algumas passagens, a qualidade de suas orientações referentes a 

indicações espaciais e de comparação melhoraram expressivamente, 

tornando-as mais completas e descritivas, auxiliando efetivamente a filha para 

que realizasse a tarefa.  

Outro ponto relevante a ser mencionado é a utilização do modelo de 

referência que teve um aumento de utilização de quatro vezes, no primeiro 

encontro, para 19 vezes no segundo encontro. A forma como passou a 

organizar as peças, preocupando-se com a visualização e com a comparação 

das mesmas com a figura global, também evidenciou o reflexo das discussões 

realizadas com a mãe. 

Nesse sentido, Maia manteve em média uma frequência constante de 

intervenções nos dois encontros. Quanto aos níveis de mediação (CUNHA; 

CANAL; ENUMO, 2006), suas intervenções verbais e não verbais relacionavam-

se a proposta da tarefa. Parte dessas intervenções podem ser classificadas 

como de nível (1) (Quadros 2 e 3), pois isoladamente não funcionaram como 

mediadores da aprendizagem da criança na atividade (indicação de 

certo/errado; uso do modelo de referência apenas para visualização global, 

questionamentos e elogio, por exemplo). Contudo, serviram para a manutenção 

da atenção de Estela, estimulação da filha para a atividade e especialmente no 

segundo encontro foram associadas a outras intervenções, como orientação 

espacial e das tarefas. 

A maioria das intervenções realizadas por Maia foram potencialmente 

mediadoras da aprendizagem, apesar de ocorreram mais vezes de forma 

assistemática, em comparação, as intervenções sistemáticas (Quadros 2 e 3), 

o que as diferenciou entre os níveis (2) e (3) na classificação do nível de 

mediação.  

Nessa mesma direção, ao analisar as categorias da Escala de Avaliação 

da Experiência de Aprendizagem Mediada (LIDZ, 1991) – (Anexo G), é 
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possível identificar que a intencionalidade foi a que mais ocorreu durante as 

sessões semiestruturadas mãe-criança. Quando empregados os níveis da 

escala que graduam a frequência das mediações, foi atribuída à Maia a 

pontuação (3). Isso indica que as mediações de intencionalidade foram 

constantes: Maia manteve um contínuo comportamento de influenciar as ações 

de Estela e manter sua atenção na realização das atividades.  

Com relação à categoria significação, também foi uma mediação 

bastante presente durante a sessão, mas com uma variação maior em seu 

nível. As mediações de significação oscilaram entre os níveis (1), simples 

comentários, até (3), que indicou a extrapolação das informações 

apresentadas, melhorando e incrementando a qualidade das explicações. Em 

parte, essa variação parece relacionada a pouca flexibilidade que Maia 

apresentou, em algumas circunstâncias, ao modificar estratégias e na clareza 

de suas colocações e questionamentos direcionados a Estela. 
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6 RESULTADOS E ANÁLISE : DÍADE 2 – SILVIA E FERNANDA 
 
 
6.1 A primeira entrevista com a mãe : a História de Silvia e Fernanda  
 
 

Silvia, 39 anos, é companheira de Vicente, 31 anos, com quem teve 

Fabiana (falecida aos 3 meses de idade, em 2005) e Fernanda, de 5 anos. 

Silvia possui curso universitário e Mestrado em sua área, na qual atuou 

após o término dos estudos. Porém, algum tempo depois decidiu mudar-se 

para o exterior - onde também residia uma de suas irmãs -, a fim de alcançar 

certa reserva financeira, mesmo que precisasse realizar alguma atividade fora 

do seu campo profissional.  

Foram três as ocasiões em que Silvia morou fora do país, em busca do 

seu objetivo e foi justamente na sua última ida que conheceu Vicente, 

igualmente brasileiro e que também residia e trabalhava ali.  

Após passarem a morar juntos, Silvia engravidou de Fabiana. Apesar da 

gestação não ter sido planejada, foi aceita pelo casal e desenvolveu-se de 

forma satisfatória. Fabiana nasceu de parto normal e foi saudável até os três 

meses, quando faleceu. Silvia contou que deixou a filha dormindo e quando 

voltou ao quarto ela havia virado de bruços, se asfixiando nas cobertas. A mãe 

relatou que encontrou a filha sem respirar e tentou reanimá-la por meio de 

respiração boca a boca: “saiu sangue pelo nariz, bolhas de ar” (sic). 

Rapidamente chamou uma vizinha e o resgate médico, que a levaram para o 

hospital onde os médicos tentaram reanimá-la, porém nada mais podia ser 

feito: Fabiana morreu. Ela disse desconhecer quais foram os exames 

realizados para se conhecer a causa da morte, no entanto, o médico que 

atendeu a criança declarou ter sido por asfixia.   

Silvia salientou que na mesma noite da trágica ocorrência houve 

averiguação policial e seus vizinhos foram inquiridos sobre os comportamentos 

dela e de Vicente: queriam saber se o casal tinha o hábito de brigar. Porém, o 

caso foi encerrado e concluído como morte acidental. 

Passados dois anos do falecimento de Fabiana, Silvia referiu que o 

casal decidiu ter outro filho: chegou Fernanda. A gestação foi planejada e o 
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desenvolvimento pré-natal ocorreu sem complicações, “foi perfeito” (sic). O 

nascimento ocorreu na mesma clínica que a irmã: o parto foi normal, a termo e 

o bebê nasceu com aproximadamente 2,8 quilos e 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

centímetros. A comparação com Fabiana foi inevitável e chamou à atenção de 

Silvia a fisionomia da filha que acabara de vir ao mundo. Refletiu: “ela era 

feinha e um pouco mais escura, pois Fabiana nasceu rosinha, rosto cheinho, 

ela era um bebê bonito” (sic).   

Também a impressionou o fato de Fernanda chorar muito, ter dificuldade 

para mamar e parecer estar sempre sentindo dor. Silvia recordou que ao 

comentar com a enfermeira e com o médico suas impressões sobre o bebê, 

não consideraram relevantes suas percepções: tentaram acalmá-la, informando 

que eram comportamentos característicos dos recém-nascidos. Na avaliação 

pediátrica realizada no pós-parto, Fernanda teve boas condições gerais, mas 

foi constatado um “sopro no coração” (sic) e por essa razão foi encaminhada 

para um acompanhamento cardiológico, num hospital de maior porte. 

Fernanda fez exames como radiografia e ultrassonografia, sendo 

diagnosticada uma cardiopatia - estenose aórtica supravalvular -, mas sem 

indicação cirúrgica ou medicamentosa: passou a ser acompanhada em 

consultas trimestrais com o cardiologista.  

Silvia acrescentou que Fernanda foi amamentada, mas devido à 

cardiopatia, ganhava peso lentamente. A mãe mencionou que com cinco ou 

seis meses ela mantinha 6 quilos - peso próximo ao que apresentava aos três 

meses de vida -, e continuava a chorar muito. Numa das consultas, o médico 

solicitou a presença do casal e informou sobre a suspeita de que Fernanda 

tivesse uma desordem genética - a Síndrome de Williams (SW) -, devido à 

cardiopatia e ao retardo no seu desenvolvimento motor.  

Nas lembranças da mãe, Fernanda era “mais quietinha” (sic) e não se 

movimentava muito no berço, diferente de outros bebês, filhos de amigos com 

idades próximas a da filha, que eram mais desenvolvidos tanto na parte física 

quanto nos movimentos motores. Por volta dos 8 meses da criança o médico, 

que ainda suspeitava da síndrome, sugeriu que fosse realizado o exame FISH. 

Silvia disse que foram “três semanas de angústia” (sic) até a divulgação do 

resultado. 
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Em pesquisas na internet e observando fotos e as informações 

postadas, notou que a filha apresentava características da SW (na boca e na 

fronte do rosto). Recebeu a confirmação após algumas semanas. Expôs que no 

início foi muito difícil e que tanto ela como o marido não sabiam o que fazer, 

mas após um tempo ponderaram: “se ela nasceu assim, vamos tocar pra 

frente” (sic). 

Em 2009, quando a filha tinha 1 ano e 9 meses, por conta de uma crise 

financeira no país que residiam, decidiram voltar para o Brasil – o médico 

pediatra que a atendia no exterior encaminhou o exame realizado. Logo que 

chegaram entraram em contato com a Associação Brasileira de Síndrome de 

Williams. Na mesma semana a filha passou a ser acompanhada pelo 

Departamento de Genética do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas 

(HC), com atenção de múltiplas especialidades: nefrologia, urologia, 

odontologia, oftalmologia e cardiologia. Realizou exame tomográfico, no qual 

se confirmou a supressão da cardiopatia: “(...) ela teve alta do sopro (...) a 

Fernanda é perfeita (...) e depois que eu passei no Hospital das Clínicas que 

tem tanta criança que está em estado muito pior, que usa aparelho para 

respirar (...) a Fernanda não tem nada, ela tá bem” (sic). 

Para Silvia, Vicente trata Fernanda “como uma criança normal, não vê 

diferença nenhuma” (sic). Ele considera que o fato de a filha ter uma síndrome 

não justifica colocá-la “numa redoma de vidro, ele acha que eu protejo demais” 

(sic). Silvia disse que concorda com o marido, porém em determinadas 

situações age de outra maneira. Exemplifica, dizendo que leva Fernanda no 

colo durante o itinerário de casa até o trabalho, onde também fica a creche que 

a filha frequenta. Justifica sua atitude, alegando que sai muito cedo de casa, 

com Fernanda ainda dormindo, e é um longo percurso até o destino final: “fico 

com pena, ela chega na creche dormindo, a vice-diretora acorda ela à força e 

ela vai chorando; a secretária é mais carinhosa e isso não acontece. Vicente 

acha que ela deveria ir andando até o ponto em que passa o ônibus para o 

trabalho, mas a gente sai muito cedo de casa” (sic).  

Por outro lado, Silvia acrescentou que quando necessário fica brava com 

Fernanda: “sou mais estressada que o Vicente, qualquer coisa perco a 

paciência, ela nem liga, nem respeita. Com o pai ela ouve, ela chora quando 

ele fica bravo” (sic).  
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Relatou que desde 1 ano e 11 meses, Fernanda fica o dia todo nessa 

creche que atende 47 crianças - com idades variadas -, filhos dos funcionários 

da organização em que Silvia trabalha e na qual ingressou logo após seu 

retorno ao Brasil. Informou que nessa instituição, as crianças realizam diversas 

atividades como: desenhar, pintar e aprender as letras do alfabeto e os 

números. Silvia explicou que após os seis anos de idade as crianças devem 

ingressar no ensino fundamental, em uma escola. A mãe contou que o maior 

contato de Fernanda com outras crianças acontece ali e que a convivência da 

filha com os colegas da creche é boa: “são carinhosos com ela e a defendem” 

(sic).  

Expôs que há reuniões com os pais a cada bimestre e que nesse ano 

participou apenas de uma delas. Nessa ocasião, fora informada pela 

professora que Fernanda é “hiperativa, não para quieta, anda pelas carteiras 

[mesas dos outros colegas], enquanto as outras crianças realizam alguma 

atividade” (sic). Silvia concordou e disse que era difícil fazer a filha sentar e se 

concentrar em alguma tarefa: “eu quero ensinar ela fazer algo em casa, ela não 

para. É dois minutos de atenção e depois ela desvia, não tem paciência pra 

nada” (sic). Sobre o desenvolvimento motor da filha, disse que as professoras 

não comentam nada a respeito e ela não teve oportunidade de observar se há 

discrepância com o desenvolvimento das outras crianças da mesma faixa 

etária.  

Sobre a reação de sua família com a descoberta da síndrome, Silvia 

referiu que para seu pai, devido ao histórico anterior com Fabiana, o impacto 

de saber que Fernanda tinha uma síndrome foi maior. Considerou a 

possibilidade de estar enganada, mas nota que seu pai tem “certo preconceito” 

(sic), tratando sua filha de forma diferente, se comparado à maneira dele se 

relacionar com os outros netos (Silvia tem quatro sobrinhos). Por sua vez, a 

mãe tem outra maneira de agir: não faz nenhuma distinção e brinca da mesma 

forma com todos os netos. Os pais de Silvia e os irmãos (um homem e duas 

mulheres) moram em outra cidade, o que restringe o contato frequente entre 

eles, porém disse que seus irmãos desempenham seus papéis de tios como 

sua mãe: não diferenciam Fernanda pela presença da síndrome. 

Quanto à família de Vicente, considera que todos aceitam bem a 

questão da filha (sogra, cunhado e sobrinhos). A mãe do marido ficou 
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preocupada no início, mas trata a neta com afeto, é “carinhosa” (sic). Silvia 

contou que mora com a sogra e o cunhado desde que regressou para o Brasil 

até que sua casa - construída na parte de cima da residência da mãe de 

Vicente -, fique pronta. Comentou que pelas “histórias que ouve” (sic), sua 

“sogra é boazinha” (sic), principalmente com Fernanda, mas às vezes faz 

comentários sobre a neta quanto à forma de se alimentar, dizendo que ela não 

come direito, se suja ou derruba os alimentos durante as refeições. Disse que 

se precisar ela fica com a Fernanda, mas não se oferece. Mesmo quando a 

sogra estava de férias levava Fernanda para a creche, considerando que ficar 

com a neta podia atrapalhá-la ou restringir seus passeios. 

Com relação às atividades diárias, Silvia contou que é ela quem banha e 

troca a roupa da filha. Justificou sua atitude dizendo que Fernanda coloca a 

roupa no avesso em seu corpo, demora em abotoar, quando a veste assim 

exige, e não consegue encaixar o zíper para fechar uma roupa. Além disso, 

observa que às vezes a filha coloca os sapatos de forma invertida nos pés - 

dois do mesmo pé, esquerdo ou direito - e não percebe ou se incomoda. Ao 

mesmo tempo, informou que Fernanda se despe e escova os dentes sozinha, 

no entanto, é ela quem coloca a pasta de dente e supervisionava a escovação. 

Acrescentou que a filha usa fralda no período da noite, mas durante o dia 

possui controle dos esfíncteres, indo sozinha ao banheiro, porém não se 

lembra de limpar-se: “acho que é desligada, até de lavar a mão ela esquece” 

(sic).  

Quanto à rotina diária, relatou que ela e a filha saem cedo e retornam 

para casa por volta das 19h30. Vicente volta do trabalho um pouco mais tarde 

e Fernanda sempre o aguarda para jantar. Silvia contou que é nesse período 

que consegue cuidar dos afazeres domésticos: a família deita por volta da 

meia-noite. Todos dormem no mesmo quarto e na mesma cama. Para 

adormecer, a filha pede que um dos dois se deite com ela.  

Aos finais de semana, falou que precisa dedicar-se às tarefas da casa e 

Fernanda fica a maior parte do tempo “com a babá eletrônica” (sic), referindo-

se a televisão. Mas também brinca com areia, água e gosta de andar em seu 

triciclo. Segundo Silvia, em atividades como quebra-cabeças ou narração de 

um livro de história, Fernanda tem pouca paciência. Explicou que ela e Vicente, 

por exemplo, montam as peças e a filha desmonta e que na leitura de livros de 
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histórias a menina vira as páginas antes do relato da narrativa, como forma de 

finalizar rapidamente a atividade.     

Quanto ao conhecimento sobre as características da síndrome, Silvia 

descreveu que são crianças bem sociáveis, possuem a musicalidade e a 

audição acentuadas e certa facilidade com outras línguas. Acrescentou que 

pode apresentar problemas na visão, na dentição e no desenvolvimento motor. 

Lembrou que são crianças que podem ser reconhecidas pela fisionomia, pois 

são diferentes: “bate o olho e dá pra perceber” (sic). 

Refletiu sobre a dificuldade de aprendizagem apresentada por 

Fernanda: “É bem deficiente de QI, de médio para baixo. Ela vai ter dificuldade 

em matemática, mas boa inteligência emocional. Percebo que as crianças já 

sabem escrever o nome e algumas letras e ela não. A gente pergunta: quantos 

anos você tem? E ela sempre diz “dois”. Mostramos na mão e ela diz “dois” e 

nós dizemos “cinco”. Ela sabe os nomes, inclusive do tio, mas quando 

mostramos a letra F não sabe que é a do seu nome” (sic). 

Silvia disse que diante das dificuldades que Fernanda apresenta, ela e 

Vicente não a “forçam demais” (sic), preferem esperar que a filha aprenda, 

confiando que quando chegar o tempo, ela conseguirá.  

 
 
6.1.2 Comentários 
 

 

Silvia mostrou-se solícita e colaborativa durante todo o procedimento. 

Nos dias dos encontros, mãe e filha compareceram no início da manhã e após 

as atividades seguiriam a rotina diária - trabalho e creche -, retornando à 

residência somente no período da noite. 

Silvia disponibilizou-se a relatar todos os fatos questionados, inclusive 

sobre as condições do falecimento da primeira filha e sobre a descoberta da 

síndrome de Fernanda. Mostrou que possui contato mais restrito com sua 

família nuclear, em parte, devido às circunstâncias atuais: morar com a sogra 

desde que retornou ao Brasil e seus pais residirem fora da cidade de São 

Paulo, fatos que restringem também o apoio recebido. Nesse sentido, indicou 

que a convivência mais estreita acontece entre o marido, ela e a filha. 
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Apresentou um relato objetivo, sem muitos detalhes ou aspectos 

emocionais envolvidos, mas visivelmente demonstrou sensibilidade em 

algumas passagens. Tem boa verbalização, porém pouca fluência verbal, 

aspecto que pode estar relacionado a uma característica pessoal, mas também 

ao fato de ter vivido fora do país por um longo período.  

Além disso, pela situação econômica recente - orçamento limitado em 

função da construção da casa própria - e de tempo, os momentos de lazer são 

escassos. O trabalho, as atividades com Fernanda e com os afazeres 

domésticos ficam por conta de Silvia e consomem um grande período da 

semana. Vicente, por trabalhar num local mais distante da residência, possui 

contato mais restrito com a filha durante a semana, no entanto, segundo Silvia, 

entre os dois, Vicente é o mais paciente e o que mais brinca com a filha. 

Com relação à SW, mostra ter consciência sobre os possíveis déficits de 

desenvolvimento que acompanham a desordem genética, mas algumas vezes 

parece justificar as dificuldades apresentadas pela filha a partir da sua idade, 

justificando seus limites por ela ainda ser muito pequena.  

 

 

6.2 O primeiro encontro da díade 

 

 

Os encontros foram realizados bem cedo, pois, como dito, Silvia vinha 

antes do horário de trabalho. No dia marcado, Silvia e Fernanda chegaram 

pontualmente, a pesquisadora as encontrou na recepção, apresentou-se, 

ambas mostraram-se receptivas e Fernanda sorrindo logo se aproximou da 

pesquisadora para se dirigirem a sala. 

Na sala, onde ocorreram as atividades, foi realizada uma breve conversa 

com Silvia e Fernanda, sobre a vinda até a instituição e na sequência foi 

exibido o material de atividades e dadas as instruções para realização das 

mesmas. Foi exposta a ordem das atividades (sequência da numeração das 

caixas) e também, as instruções impressas para o quebra-cabeças e para a 

narração da história.  
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Silvia escutou atentamente as instruções e Fernanda, parecendo bem à 

vontade sorria e observava o material e a sala. A pesquisadora convidou-as a 

conhecer a sala de espelho e a filmadora, que estava dentro da sala de 

atividades. Fernanda sorrindo acompanhou a pesquisadora, a quem chamava 

de “tia” (sic), olhou a sala de espelho e viu a mãe na outra sala, mas ficou 

muito entusiasmada com a câmera e a possibilidade de no foco de visão ver a 

mãe na mesa em que realizariam as atividades. Fernanda pediu para a mãe 

olhar para a câmera “Olha, mãe” (sic) Silvia sorrindo observou a filha, mas não 

fez nenhum comentário.  

Foram checadas as condições para a realização da atividade e após a 

explicação que a pesquisadora acompanharia pela sala de espelho, a mesma 

acionou a câmera para iniciar a filmagem e retirou-se da sala. O tempo que a 

díade permaneceu realizando as atividades lúdicas nessa sessão foi de 21 

minutos. 

Nesse encontro, Fernanda iniciou a atividade de montagem de quebra-

cabeças, mas com o aumento das dificuldades apresentadas, precisou de 

intervenções cada vez mais diretivas de Silvia para manter-se estimulada a 

executar a tarefa, como poderão ser observadas, a seguir, na descrição dos 

resultados. 

 

 
6.2.1 Tarefa 1: montagem de quebra-cabeças 

 
 
6.2.1.1. Primeiro quebra-cabeça  – Galinha e filhote 
 
 

Desde o início, Silvia necessitou chamar à atenção da filha para a tarefa, 

sentou-se na cadeira e chamou Fernanda para a atividade, porém sem muita 

ênfase, Fernanda, por sua vez, interessou-se por outros objetos da sala, como 

a câmera. Quando Fernanda sentou para realizar a atividade, perguntou para a 

mãe se podia mexer nas peças. Silvia aproveitou para falar sobre qual era a 

atividade e explicou a maneira como poderia executá-la – montar o quebra-

cabeça sobre o modelo de referência. A mãe apresentou para a filha uma 
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estratégia para a montagem do quebra-cabeça, porém, naquele momento, a 

explicação mostrou-se insuficiente para que Fernanda se engajasse na 

atividade. 

Fernanda tentou montar sobre o modelo, mas desistiu e foi tentar 

encaixar as peças num outro espaço da mesa. Fernanda pegou uma peça 

aleatória, não seguindo o planejamento proposto pela mãe. Silvia, diante da 

escolha aleatória da peça pela filha (cabeça da galinha), estimulou com: “Onde 

tá? Ó a figura (modelo)” (sic). Silvia observou e riu do esforço que Fernanda 

fazia para encaixar a peça e ensinou como a filha deveria encaixar as peças – 

colocar sobre a outra e deslizar até que houvesse o encaixe e a auxiliou para 

encaixar. 

A terceira peça a mãe quem escolheu e as intervenções de Silvia 

passaram a se concentrar em como ensinar a filha a encaixar as peças e 

menos na montagem da figura do quebra-cabeça, o que aconteceu também 

com a última peça. Nessa montagem, Silvia intervinha, ensinando e 

preparando as peças para que Fernanda fizesse o encaixe final. No final da 

montagem a mãe, de forma sintética, fez uma comparação entre a visualização 

global da montagem com a figura- modelo de referência.  

Nessa primeira montagem desse quebra-cabeça pode-se identificar um 

total 38 intervenções de Silvia na realização da tarefa executada por Fernanda. 

Dentre elas, a comunicação (C) (n=24) foi a ação mediadora mais utilizada por 

Silvia e, a segunda foi a organização das peças (OP) (n=11) que estava 

associada à comunicação de orientação de tarefa (C-OT) e numa frequência 

menor o uso do modelo de referência (MR) (n=3). O resumo da frequência de 

intervenções apresentadas por Silvia na montagem dos quebra-cabeças do 

primeiro encontro da díade estão na Tabela 5 (p. 125).  

Quanto ao conjunto de ações mediadoras – comunicação (C). Silvia 

iniciou a atividade com uma orientação da tarefa (C-OT) inicial: “Oh, faz assim 

(breve pausa) quatro peças iguais, quatro peças”, “Põe o desenho, põe o 

quebra-cabeça em cima da figura, tá?” (sic). Foi uma comunicação sucinta que 

privilegiou a orientação de como realizar a tarefa e apesar da mãe ter 

demonstrado com as peças o que verbalizava, não pareceram suficientes para 

compreensão de Fernanda. A orientação de tarefa (C-OT) foi a intervenção 

mais utilizada (n=13) não só em comparação a esse grupo, como em relação 



118 
 

aos outros grupos de ações mediadoras identificadas nessa montagem. A 

maioria dessas orientações se referiam ao encaixe das peças, que além da 

explicação verbal, Silvia demonstrava encaixando as peças. 

Entre os outros tipos de comunicação, Silvia utilizou, os 

questionamentos (C-Q) quatro vezes que referiam-se a realização da 

montagem no começo da atividade e ao final dela, a indicação de errado (C-IE) 

(n=2) foi utilizada quando o posicionamento da peça estava incorreto ou a 

maneira como Fernanda tentava encaixar as peças. A orientação espacial foi 

utilizada duas vezes (C-OE) uma para encaixe, outra como indicação da 

localização espacial da peça na montagem, a solicitação de atenção foi 

utilizada uma vez (C-SA) para que a filha deixasse de fazer um encaixe 

incorreto e escutasse a explicação da mãe e elogio (C-E) uma vez no final da 

montagem.  

Com relação ao grupo de ações mediadoras - organização das peças 

(OP), Silvia utilizou seis vezes a organização das peças para orientação na 

montagem (OP-R) (n=6) duas vezes no começo, como forma de ensinar a 

tarefa e as demais associadas a orientação da tarefa (C-OT) para Fernanda 

realizar o encaixe. Uma vez fez o encaixe sem solicitação (OP-ES) (n=1) no 

início, para demonstrar para a filha como fazia o movimento. Duas vezes 

organizou as peças para visualização (OP-V) (n=2) da filha e associada a (C-

OE) tinha o objetivo de orientar o planejamento do posicionamento das peças. 

Foi a mãe que tomou a iniciativa para realização da tarefa, organizou o material 

(OP-M) (n=2), pegou a caixa, tirou e distribuiu as peças pela mesa no início, e 

desmanchou e rearranjou no final da primeira tentativa.  

A utilização das ações mediadoras do grupo do modelo de referência 

(M-R), aconteceu desde o início como base para visualização e orientação 

parte–todo (MR-O) (n=1). Como mencionado, Silvia propôs à Fernanda que 

colocasse as peças sobre a figura do modelo, porém a explicação foi escassa e 

insuficiente para a compreensão da filha, que passou a realizar a montagem 

fora dessa base. Durante a montagem, o modelo serviu, uma vez, como 

referência visual (MR-V) e a visualização para comparação com a montagem 

(MR-VC), uma vez, quando a montagem foi completada e a mãe a comparou 

com o modelo de referência. 
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Quando terminaram o primeiro quebra-cabeça, Silvia desmanchou a 

montagem, mas parece que ficou num impasse sobre como procedia e acabou 

questionando a filha: “Fazer outro? Fazer de novo?” (sic) e Fernanda, por 

repetição, responde: “É” (sic). 

Para a análise foi considerada a primeira montagem do quebra-cabeça, 

mas para constar os dados da segunda montagem do primeiro quebra-cabeça: 

os movimentos de Fernanda se repetiram - a escolha foi aleatória das peças, 

houve posicionamento das peças sem planejamento ou organização. 

Entretanto, foi a primeira vez que se expressou de forma mais espontânea na 

tarefa dizendo: “Não consigo” (sic), ao que Silvia respondeu: “Consegue, filha” 

(sic). O total de intervenções realizadas por Silvia foram 16, sendo que as 

ações mediadoras de orientação da tarefa (C-OT) de encaixe novamente 

prevaleceram sobre a orientação em termos de localização das peças na 

montagem, frequentemente a mãe falou: “Encaixa por cima, por cima. É só 

colocar por cima” (sic). Como na primeira vez, Silvia ensinava e preparava as 

peças para que Fernanda fizesse o encaixe e ao término da montagem a 

comparou com a figura do modelo de referência. Além disso, questionou qual 

era o animal da figura e explorou seus detalhes. 

 
 

6.2.1.2 Segundo quebra-cabeça – Ovelha e filhote 
 

 

No segundo quebra-cabeça identificou-se um total de 65 intervenções 

de Silvia na realização da tarefa executada por Fernanda. Esse resultado geral 

revelou um aumento, em comparação ao quebra-cabeça número um. Quando 

se observa os conjuntos de ações mediadoras, o conjunto organização de 

peças (OP) teve um decréscimo de intervenções. E há uma ampliação no uso 

do modelo de referência (MR) de 3 para 5 intervenções e, especialmente, na 

comunicação (C) que passou de 24 para 52 intervenções (Tabela 5, p. 125).  

Nesse sentido, essa ampliação nas intervenções de comunicação (C) se 

justifica, pelo o aumento na frequência da orientação da tarefa (C-OT) que 

passou de 13 para 27 intervenções, dada a necessidade da mãe repetir 

algumas vezes uma mesma orientação. Sobre a orientação inicial: “Esse 
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(quebra-cabeça) também faz igual” (sic) pareceu vaga e ampla. Outras 

comunicações de orientação de tarefa dirigiam-se ao encaixe: “Por cima, por 

cima”, “Põe a peça por cima, por cima, levanta a peça, levanta a peça” (sic). 

Os outros itens desse grupo que foram identificados, também tiveram 

acréscimo, os questionamentos de quatro aumentaram para dez (C-Q) (n=10), 

Silvia indagou sobre o animal da figura, sobre a localização de peças, sobre 

partes da figura na montagem. “Essa parte da flor não é embaixo?”, “Cadê a 

cara da ovelhinha?” (sic). A comunicação de elogio de um para quatro (C-E) 

(n=4) e indicação de errado de duas intervenções para sete (C-IE) (n=7). 

Houve três indicações de certo (C-IC), item não identificado no primeiro 

quebra-cabeça. Ao contrário, os itens orientação espacial (C-OE) e solicitação 

de atenção (C-SA) que haviam sido identificados no primeiro quebra-cabeça, 

respectivamente, duas e uma vez, não foram identificados nesse segundo 

quebra-cabeça.   

Com relação ao grupo de ações mediadoras - organização das peças 

(OP), Silvia, em comparação ao primeiro quebra-cabeça, manteve a mesma 

frequência na organização das peças para orientação na montagem (OP-R) 

(n=6) com a diferença de que neste segundo quebra-cabeça todas essas 

intervenções visavam auxiliar Fernanda na tarefa de encaixe e essa 

intervenção estava associada à orientação da tarefa (C-OT).Manteve também, 

a iniciativa para a organização do material (OP-M) (n=2), pegou a caixa, tirou e 

distribuiu as peças pela mesa no início, e, no final, guardou o material na caixa 

2, dessa vez, com a ajuda da filha. A organização das peças, para visualização 

da filha, identificada no primeiro quebra-cabeça não aconteceu nesse segundo, 

pelo fato da mãe ter dado início ao planejamento da montagem e uma 

orientação espacial sistemática do posicionamento das peças, aos quais 

Fernanda passou apenas a executar. 

A utilização do grupo do modelo de referência (M-R) como ação 

mediadora serviu, quatro vezes, como referência visual (MR-V) (n=4), 

acréscimo de três vezes em relação à frequência do primeiro quebra-cabeça e 

a visualização para comparação com a montagem (MR-VC) ocorreu uma vez, 

durante a montagem do quebra-cabeça, quando, no início, Fernanda 

posicionou a peça incorretamente.  
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No início, a mãe sugeriu novamente que Fernanda utilizasse o modelo 

de referência como base visual e estrutural para montagem das peças, porém, 

no primeiro encaixe, a filha o realizou fora do modelo impresso da figura. Silvia 

retomou essa alternativa, quando quis explicar o posicionamento de uma peça 

para filha, depois como começou a orientá-la passo a passo, montaram o 

quebra-cabeça em cima do modelo até o final da montagem, momento em que 

Fernanda comemora.  

 

 

6.2.1.3 Terceiro quebra-cabeça – Égua e filhote 
 
 

Fernanda identificou incorretamente o animal do terceiro quebra-cabeça, 

a mãe estava arrumando o material, não a corrigiu e passou a sugerir que 

contasse a quantidade de peças daquele quebra-cabeça. Fernanda iniciou a 

contagem pelo número dois, Silvia retificou e reiniciou a contagem pelo o 

número “um” (sic). Fernanda começou a utilizar as peças como um auxiliar 

concreto para a contagem, mas não de forma precisa, falando números 

aleatórios. Silvia, então, tentou acompanhar a filha, na computação, de forma 

ordenada correta, ocasião em que Fernanda começou a tocar rapidamente nas 

peças, forçando a mãe a fazer a contagem na mesma velocidade. Com essa 

intervenção da mãe, Fernanda repete alguns números, mas continua a ordená-

los de forma aleatória até que fala o último número “nove” (sic) correspondente 

a quantidade de peças. 

Silvia iniciou a atividade, planejando começar o quebra-cabeça pela 

parte de cima (cabeça do cavalo), mas Fernanda pegou uma primeira peça da 

parte de baixo (patas do cavalo), a mãe então alterou sua proposta inicial e 

sugeriu que a filha colocasse a peça que havia escolhido sobre o modelo de 

referência que, como no outro quebra-cabeça, serviria de base para a 

montagem. Quando Silvia começou a auxiliar Fernanda a posicionar a primeira 

peça em cima do modelo, repensou a estratégia e considerou que seria mais 

“complicado” (sic), pelo fato de, nessa parte do quebra-cabeça, as patas 

estarem na mesma posição, dificultando a discriminação visual entre elas e 

colocou o modelo de referência acima da montagem e não abaixo. 
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Fernanda escolheu uma segunda peça de forma aleatória e a mãe 

advertiu que aquela peça não encaixaria e sugeriu que começassem pelo canto 

superior e indagou: “Cadê a cabeça do cavalo?” (sic), Fernanda observou o 

modelo de referência. Embora tenha encontrado a peça, a filha a posicionou de 

forma incorreta e insistiu naquele encaixe, mesmo Silvia lhe fornecendo outra 

orientação.  

Silvia tentou explicar novamente, apontou no modelo de referência e 

comparou com o quebra-cabeça, utilizando outra orientação de que as bordas 

do quebra-cabeça eram retas e não curvas, portanto, tal peça não poderia ser 

encaixada naquele local. 

Nesse momento, Fernanda desistiu e não terminou a montagem do 

terceiro quebra-cabeça. A partir dessa decisão da filha, Silvia tentou várias 

intervenções para estimulá-la a retomar a execução da atividade. 

Fernanda recusou todas as alternativas sugeridas pela mãe e então, 

Silvia decidiu recomeçar a montagem do quebra-cabeça. Enquanto fazia isso, 

explicava a razão da sequência que as peças eram escolhidas para a 

montagem, comparando-as ao modelo de referência. Com essa atitude, a filha 

mudou a posição resistente em não querer montar o quebra-cabeça e passou a 

se envolve na tarefa, acompanhando a descrição de Silvia sobre a montagem 

que realizava. Durante a montagem do quebra-cabeça, Silvia narrava a escolha 

das peças que pegava, comentava qual era a parte do animal que se referia e 

fazia questionamentos sobre a tarefa à filha, que por sua vez, acompanhava os 

movimentos da mãe e respondia: “É” (sic) à todos os questionamentos da mãe. 

Ao mesmo tempo, desenvolvendo a montagem Silvia também fazia 

comentários do tipo: “Você viu como encaixa fácil, é só colocar por cima” (sic) e 

quando acabou: “Viu como é que é fácil, não é fácil? Vamos tentar montar?” 

(sic). Fernanda se opôs e mais impositiva disse: “Vamo guardar” (sic) referindo-

se ao material do quebra-cabeça. Silvia argumentou que ela tinha que montar e 

a filha se posicionou: “Eu não quero” (sic), atirou o modelo de referência que 

deslizou sobre a mesa e caiu no chão. 

Diante disso, Silvia precisou pedir, algumas vezes, até que Fernanda 

fosse pegar o modelo. A filha pegou a figura, mas a jogou novamente sobre a 

mesa e deu risada. Silvia a repreendeu, mas a filha não respondeu e foi em 

direção a filmadora, a mãe se levantou e disse: “Vem cá, vem cá. Não pode” 
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(sic), mas Fernanda não parou e argumentou: “Deixa eu ver você” (sic) 

referindo-se ao visor da câmera. Nesse momento, a pesquisadora entrou na 

sala, mostrou o visor da câmera que refletia a mãe e sugeriu que passassem 

para outra atividade.  

Embora Fernanda não tenha realizado a montagem do quebra-cabeça, 

foram levantadas as ações mediadoras utilizadas por Silvia no manejo daquela 

situação. 

Na tentativa de montagem do terceiro quebra-cabeça pode-se identificar 

um total 71 intervenções de Silvia. Dentre elas, a comunicação (C) (n=53) 

continuou sendo a ação mediadora mais utilizada pela mãe. Em comparação a 

essa, as outras ações apareceram numa frequência menor, o uso do modelo 

de referência (MR) (n=9) e organização das peças (OP) (n=9) (Tabela 5, p. 

125).  

Houve uma diminuição na frequência da orientação da tarefa (C-OT) que 

passou de 27, para 14 intervenções, dos questionamentos (C-Q) de 10 vezes 

para 8, indicação de certo (C-IC) de três para nenhuma e elogio (C-E) de 

quatro para nenhum. O decréscimo desse itens ocorreram devido ao fato da 

mãe ter realizado a montagem.  

Em contrapartida, a indicação de errado (C-IE) passou de 7 para 13, 

duas vezes solicitação de atenção (C-SA) (n=2) , outros comentários (C-CM) 

(n=5) e comentários relacionados à tarefa (C-CMT) (n=10) tiveram um 

acréscimo. 

Com relação ao grupo de ações mediadoras - organização das peças 

(OP), Silvia manteve a iniciativa para a organização do material (OP-M), pegou 

a caixa, tirou e distribuiu as peças pela mesa no início, no meio e no final, 

organizou e guardou o material. A organização das peças para visualização da 

filha foi identificada duas vezes (OP-V) (n=2) no início quando a filha ainda 

montava. E o encaixe sem solicitação (OP-ES) (n=4) aumentou devido a 

estratégia da mãe montar o quebra-cabeça. 

A utilização do grupo do modelo de referência (M-R), como ação 

mediadora serviu, quatro vezes, como referência visual (MR-V) (n=4), e a 

visualização para comparação com a montagem (MR-VC) (n=4), acréscimo de 

três vezes em relação a frequência do segundo quebra-cabeça e uma vez, 



124 
 

para visualização global (MR-O) (n=1). Todos utilizados por Silvia, como forma 

de exemplificar e explicar a montagem que realizava. 

A Tabela 5 sintetiza o levantamento da frequência de ações mediadoras 

apresentadas por Silvia nos três quebra-cabeças do primeiro encontro da díade 

e os níveis de mediação correspondentes.  
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Tabela 5 - Levantamento da frequência de ações mediadoras apresentadas por Silvia nos três quebra-
cabeças do primeiro encontro da díade e os níveis de mediação correspondentes. 

Conjuntos 
de ações  

mediadoras 

Níveis de 
Mediação 

Ações mediadoras Quebra-cabeças 
(frequência) 

  primeiro segundo terceiro 

   
 M

od
el

o 
de

 
re

fe
rê

nc
ia

 
(M

R
) 

1 MR - V- para visualização global -todo 1 4 4 

 
2 

 
MR - O- para visualização global –todo e 
orientação (espacial / parte) 

1 _ 1 

 
3 

 
MR - VC- para visualização global / todo – 
parte e comparação com a montagem ou peça 

1 1 4 

  
SUBTOTAL – Modelo de Referência 

(MR) 

3 5 9 

O
rg

an
iz

aç
ão

 d
as

 p
eç

as
 

(O
P

) 

 
1 

 
OP - ES -Encaixe s/ solicitação 

1 _ 4 

 
1 

 
OP - EC- Encaixe c/ solicitação 

_ _ _ 

 
1 

 
OP - M – Organização do material 

2 2 3 

 
2 

 
OP - V- Organização das peças para melhor 
visualização da filha 

2 _ 2 

 
3 

 
OP - R-Organização das peças para 
orientação na montagem 

6 6 - 

 SUBTOTAL – Organização de Peças 
(OP) 

11 8 9 

C
om

un
ic

aç
ão

 (C
) 

 
1 

 
C - IE -Indicação errado (afirmação ou 
questionamento; montagem ou encaixe) 

2 7 13 

 
1 

 
C - IC -Indicação certo (afirmação ou 
questionamento; montagem ou encaixe) 

_ 3 _ 

 
1 

 
C - Q- Questionamentos 

4 10 8 

 
1 

 
C - E -Elogio (confirmação) 

1 4 _ 

 
1 

 
C - SA -Solicitação de atenção (verbal ou 
física) 

1 _ 2 

 
1 

 
C - CM - Outros comentários (não 
relacionados à tarefa) 

_ _ 5 

 
2 

 
C- CMT – Comentários relacionados à tarefa 

1 1 10 

 
2 

 
C -OT- Orientação para tarefa (encaixe ou 
montagem) 

13 27 14 

 
3 

 
C - OE -Orientação espacial da peça ou 
montagem 

2 _ 1 

 
 

 
SUBTOTAL – Comunicação (C) 

24 52 53 

 
TOTAL 

38 65 71 
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6.2.2 Tarefa 2: contar e recontar histórias 
 

 

6.2.2.1 História relatada pela mãe 
 

 

Silvia leu e seguiu as orientações que foram disponibilizadas para 

execução da tarefa narração de histórias. Apresentou uma narrativa fluente que 

envolvia pensamentos, questionamentos do personagem expressos nas 

ilustrações. A mãe utilizou vocabulário simples, de fácil compreensão para 

contar a história, descrevendo as cenas das ilustrações (ER-DI). Fernanda 

envolveu-se e acompanhou a narrativa de Silvia e, espontaneamente, em 

alguns trechos complementava o enredo contado pela mãe. 

 
“Era uma vez um ratinho muito esperto”. Fernanda 
complementou: “Ai, que lindo!”, Silvia continuou: “Muito 
engraçadinho, ele vivia pulando (pausa) pulando de alegria” 
Virou a página, “Aí um dia, ele achou um presente (pausa, 
olhando para a filha)”, Fernanda falou: “Pai Noel”, Silvia 
complementou: “É o Papai Noel deixou um presente para ele”. 
Virou a página e disse: “E ele ficou olhando o que que era. 
Olhava de um lado, olhava de outro”. 

 

Durante a narração, poucas vezes, apontou para a ilustração ou mesmo, 

utilizou gestos (EC-G), entonação de voz (EC-V) como recursos auxiliares, 

para Fernanda compreender o enredo. 

 

Silvia prosseguiu: “Tava muito amarrado (laço do presente) ele 
não conseguia acha (pausa) pra abrir”. Na ilustração seguinte 
continuou: “Rasgou o laço de tanto puxar”. Olhando para Silvia, 
Fernanda perguntou: “Tudo”, “De tanto puxar” confirmou Silvia, 
a filha comentou: “Ai mo chorar”. 
Silvia virou a página e disse: “Aí ele caiu pra trás até, ele não 
sabia o que fazer. Ó o laço aqui rasgado (apontou para a figura 
e virou a página)”“Aí ele pensou bem: E se eu cortar o laço? 
Que que é isso? (apontou para a figura e perguntoupara 
Fernanda)” “Esoura” respondeu a filha e Silvia confirmou: 
“Tesoura”, “Ai ele pegou uma tesoura e cortou o laço” contou 
Silvia e virou a página. 
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Ao terminar a narração da história, Silvia não fez nenhum comentário e 

logo propôs que a filha lhe contasse a sua história.  

 

“Ai tinha um negócio dentro!” falou Silvia e Fernanda 
questionou: “Que?”, “Que que é isso?” perguntou a mãe, 
apontando para a figura. A filha respondeu: “Um gatinho”, Silvia 
confirmou: “Um gatinho” e Fernanda complementou: “Pra 
vocês”, Silvia disse: “É” virou a próxima página e acrescentou: 
“Um gatinho de puxa. Ai ele ficou puxando o gatinho, puxando 
o gatinho (pausa) feliz da vida” narrou a mãe, virou a página e 
falou: “Ele tinha um companheiro” disse Silvia enquanto 
observava se havia mais ilustrações, acompanhada por 
Fernanda. Ao constatar o término das ilustrações, Silvia fechou 
o livro, ficou em silêncio por alguns segundos e disse: “Pronto. 
Agora você vai contar a história pra mamãe.” 

 

A Tabela 6 sintetiza a utilização de ações mediadoras por Silvia na 

narração da história do primeiro encontro da díade e os níveis de mediação 

correspondentes.  
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Tabela 6 - Levantamento da utilização de ações mediadoras por Silvia na narração de histórias 
do primeiro encontro da díade e os níveis de mediação correspondentes. 

Conjunto de ações 

mediadoras 

Níveis de 

mediação 

Ações mediadoras Utilização 

Ilustração (ILU) 2 ILU – U – utilizou as ilustrações 
Sim - 

 

 

 

 

Enredo:(ER) 

1 H-OT – orientação da tarefa - Não 

1 H-SA – solicitação de atenção - Não 

1 H-CM – comentário geral - Não 

2 H-CMT – comentário geral da tarefa - Não 

2 ER – DI – descritivo – a partir das 

ilustrações 

Sim - 

3 ER- ET – elaborado - a partir da 

temática da história, revelando 

pensamentos e sentimentos do 

personagem. 

- Não 

Expressão corporal: 

(EC) 

2 EC – V - entonação de voz - Não 

2 EC – G - gesticulação - Não 

 

 
6.2.2.2 História relatada pela filha 

 

 

Fernanda aceitou realizar a tarefa, pegou o livro, abriu em uma página 

aleatória e iniciou a história com um clichê : “Era uma vez” (sic). A mãe advertiu 

que deveria começar nas páginas iniciais e disse: “Começa daqui” (sic) ao 

localizar a primeira ilustração. Fernanda recomeçou: “Começa daqui. Era uma 

vez (Pausa, vira a página) um (pausa) rato” (sic), murmurou como se estivesse 

lendo e virando as páginas, alternadas e pulando várias, até ao final fala outro 

clichê: “Feliz para sempre” (sic).  
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Essa tentativa de elaborar um enredo, revelou que Fernanda não utilizou 

as ilustrações como referencial para a narrativa e nem tampouco, memorizou 

alguma passagem que havia sido recém contada pela mãe. Apresentou uma 

narrativa sem enredo, possuindo apenas uma frase inicial, a identificação do 

personagem e uma frase final que poderia ser de qualquer história.  

As poucas frases ditas são com pausas, sem concordância e a dicção 

incorreta de algumas palavras. Diante dessa situação a mãe tentou estimular a 

filha a prosseguir, mas Fernanda revelou ainda dificuldade na compreensão 

verbal.  

 
“Um rato” repetiu Silvia, Fernanda virou a página e murmurou 
algo, virou outra e continuou a murmurar. Silvia interveio: “Ai?”. 
Fernanda continuou murmurando baixo algumas palavras que 
não eram compreensíveis e disse “rato” entre elas e continuou 
a virar as páginas, olhando as ilustrações até que chegando 
nas finais disse: “Feliz para sempre” e olhou para a mãe que 
perguntou: “Pronto? Ele não ganhou um presente?”. Fernanda 
respondeu: “Eu ganhei”, Silvia disse: “Ele ganhou”, a filha 
concordou: “É”. 

 

Silvia insistiu para que Fernanda desse continuidade a história, porém a 

criança foi clara que não queria mais contar. Assim como no quebra-cabeça, o 

manuseio do livro revelou as dificuldades motoras de Fernanda. 

Vale ressaltar que Fernanda havia desistido da atividade anterior e sua 

atenção para as atividades estava comprometida. Apesar de ter se envolvido 

na atividade enquanto Silvia narrava a história, na qual envolveu-se e 

participou, quando foi sua vez de narrar revelou ainda mais suas dificuldades. 

E quando Silvia tentou estimulá-la para continuar a narração, desistiu e marca 

o encerramento da atividade. 

 

Fernanda com o livro fechado apontou e esticou o braço em 
direção as outras caixas e falou: “Cadê mais?” e a mãe 
respondeu: “Não, é só isso”, Fernanda repetiu: “Só isso”, “Só 
isso (pausa) não vai contar mais?” perguntou Silvia. Fernanda 
gesticulou com a cabeça que não, Silvia confirmou: “Não” e 
Fernanda levantou da cadeira e foi em direção a filmadora e 
disse: “Eu quero vê”, Silvia ficou sentada e a pesquisadora 
entrou na sala para ajudá-la. 
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6.3 A segunda entrevista com a mãe 

 

 

A pesquisadora explicou para a mãe a proposta dessa segunda 

entrevista. Durante a conversa inicial, questionou qual era o tipo de brincadeira 

que Silvia realizava quando era pequena. Silvia contou que não possuía muitos 

brinquedos, mas costumava brincar com o material que tinha no sítio onde 

morava com a família. Disse que, sobretudo, quando chovia brincava com 

barro, “fazia boneco, comidinha na panelinha” (sic) 

Silvia lembrou-se, inclusive, que na infância, passou um período num 

internato mantido por uma colônia da nacionalidade da qual é descendente. 

Considerou que lá teve maior oportunidade de conviver com outras crianças e 

jovens e por isso, passou a participar de brincadeiras e jogos grupais como 

pega-pega, esconde-esconde, mas com jogos de tabuleiro ou quebra-cabeça 

era mais raro. Contou que retomou esse tipo de atividade durante o período de 

gestação das filhas em que gostava de montar quebra-cabeças com muitas 

peças.  

Em função das atividades desenvolvidas no encontro da díade, Silvia 

comentou que a estratégia de montar sobre o modelo de referência na 

atividade realizada com a filha, surgiu das lembranças das táticas que utilizava 

na época em que montava os quebra-cabeças, na qual montava primeiro as 

laterais para servirem de referência no encaixe das outras peças.  

Mencionou que Fernanda não tinha paciência para montar quebra-

cabeças, logo desistia. Silvia comentou que acha que os jogos de tabuleiro 

podem ser um pouco precoce para a idade da filha, pois até os mais fáceis que 

utilizam o dado e uma sequência de casas, a filha erra na contagem, pula 

casas, não entendendo as regras do jogo. 

Silvia considerou que Fernanda gostava mais de brincar com objetos 

que pode manipular como areia, maquiagem e, com frequência, costumava 

pintar seu rosto, os olhos, a boca, embora não respeitasse os contornos. A filha 

também se interessava em andar em seu triciclo. 

Silvia reconheceu que, durante a semana, tanto ela, quanto Vicente, tem 

pouco tempo para brincar com a filha. Nos finais de semana, dedicava-se as 
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tarefas domésticas e por isso, contava com a “babá eletrônica” (sic) (televisão) 

e Fernanda ficava entretida com os programas e seriados para criança. 

Na hora de dormir, momento em que ficam mais juntos, brincavam do 

que chamou de “Amassa tomate” (sic) em que rolam um sobre o outro ou Silvia 

costumava ler uma história para Fernanda. Para isso, usava o recurso da 

internet, por meio do smartphone, para busca de um enredo, mas percebia que 

o fato de serem histórias sem imagens, diminui a atenção da filha, em 

comparação aos livros com figuras. Mesmo assim, a filha não tem muita 

paciência e costumava folheá-lo, independente do ritmo da história. Silvia 

considerou ainda que possuem poucos livros e que a filha costumava ter maior 

contato com livros no ambiente escolar. 

Embora Silvia esboçasse um sorriso ao ver o vídeo da díade executando 

a tarefa, durante a conversa com a pesquisadora, ela considerou que a 

montagem de quebra-cabeças foi uma tarefa difícil para a filha tanto em 

relação a orientação espacial, quanto em relação a desenvoltura motora no 

encaixe das peças. Percebeu que a filha tentava empurrar uma peça contra a 

outra e apesar das estratégias para ensiná-la a encaixar de outra maneira, 

esse continuou sendo um movimento difícil para Fernanda executar. Não 

soube avaliar se a filha tinha uma visão global da figura, mas considerou que 

ter aplicado o subterfúgio de usar o modelo de referência por baixo da 

montagem não facilitou a tarefa para ela. 

Quando indagada sobre como poderia ajudá-la, na medida em que 

conseguia identificar as dificuldades de Fernanda, Silvia achou que a melhor 

forma de visualizar seria montar em cima da figura de referência e refletiu que 

a filha não conseguiria montar olhando o modelo e montando as peças 

separadamente (coordenação visomotora). 

Silvia considerou que a principal dificuldade exibida por  Fernanda foi o 

encaixe das peças, mas também notou que a Fernanda conseguiu identificar o 

animal na figura (modelo de referência) porém, ponderou que se apresentasse 

somente as peças, ela possivelmente não saberia qual era o animal (percepção 

visual do todo e a relação com as partes constituintes). 

A mãe refletiu ainda que se a filha soubesse matemática (números), 

poderia colocar o número nas peças o que facilitaria a localização e a 

montagem do quebra-cabeça. Mas quando questionada sobre os números que 
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a filha conhecia, a mãe disse: “Hoje ela tava falando 49, mas não sei se ela 

sabe contar e não conhece os símbolos” (sic) e repensou que essa não seria 

uma boa estratégia. 

Ainda sobre as dificuldades motoras de Fernanda, Silvia observou que 

os desenhos elaborados pela filha são expressos apenas por alguns rabiscos, 

enquanto que os desenhos das outras crianças de sua sala de aula já são mais 

elaborados. 

Com relação ao conhecimento dos conceitos de orientação, Silvia disse 

que em cima, embaixo são bem estabelecidos pela filha, porém maior e menor 

a mãe ficava em dúvida, pois nem sempre a filha parecia compreendê-los. Foi 

sugerido então, a utilização dos conceitos para auxiliar e orientar Fernanda na 

montagem do quebra-cabeça. 

Além disso, foi apontado pela pesquisadora a boa percepção e a 

flexibilidade de Silvia para modificar as estratégias conforme as necessidades 

da filha. Nesse sentido, Silvia precisaria preocupar-se com as dificuldades na 

coordenação motora, pois a atenção dispensada por Fernanda para encaixar 

as peças acabava se sobrepondo à compreensão e  a visualização da imagem 

que estava montando e a necessidade de realizar outras atividades no dia a dia 

para estimular a coordenação motora fina. 

Outra questão tratada foi em relação a possíveis estratégias para a 

manutenção da atenção de Fernanda, visto que a concentração da filha 

acontecia em breves períodos e pareciam menores quando encontrava 

dificuldades em realizar a tarefa, momentos em que Fernanda desistia de 

realizar a tarefa que estava executando. Sendo assim, períodos de atividade 

mais curtos e nível de dificuldade menores poderiam favorecer a manutenção 

da atenção da filha. 

Sobre a narração de Fernanda sobre a história que havia contado, Silvia 

avaliou: “Ela não pegou quase nada do que eu contei” (sic). Num primeiro 

momento, Silvia considerou que como a atividade foi realizada num período 

curto de tempo, isso justificaria a falta de lembrança da filha. Entretanto, no 

decorrer da entrevista, considerando algumas situações (leitura de histórias e 

episódios de desenhos animados) Silvia reavaliou que a filha lembrou de 

alguns fatos e passagens, mas não conseguiu fazer relações e recontar, 

mesmo que de forma simplificada, o enredo exposto no livro. 



133 
 

Silvia atentou para as dificuldades que a filha apresentou e disse que 

Vicente também reparava que a filha apresentava dificuldades gerais, mas a 

mãe apreciou: “Ele não esquenta, ele diz que é porque ela tem problema, que é 

pra deixar ela no tempo dela. Letra, número ele já nem esquenta. O negócio 

dele é brincar, fazer cócegas, nada de tentar ensinar. O que ele pega são os 

blocos de montar, mas na parte de coordenação motora fina é bem pouco” 

(sic). 

A mãe lembrou-se de uma informação contida no relatório de atividades 

enviado pela professora de Fernanda que informava: “Ela é uma criança 

supersociável, brinca bastante, mas assistir aula são outros quinhentos, é 

difícil. As crianças ouvem o que a professora ensina, mas ela fica andando não 

quer prestar atenção” (sic). 

Foi reiterada a necessidade de manutenção da atenção e motivação  de 

Fernanda para realizar algumas atividades, principalmente as que ela 

apresenta dificuldade. Ao final da entrevista a mãe ainda refletiu sobre as 

atividades realizadas no encontro com a filha: “Quando ela não quer, ou diante 

da dificuldade, ela desiste, tem que ser estimulada, qualquer dificuldade 

desiste. Acho que ela desanima de não conseguir montar o quebra-cabeça” 

(sic). Ao final da entrevista foi marcado o próximo encontro com a díade. 

 

 
6.4 O segundo encontro da díade 
 
 
6.4.1 Tarefa 1: montagem de quebra-cabeças 

 
 
6.4.1.1 Primeiro quebra-cabeça  – Gata e filhote 
 
 

A duração do segundo encontro foi de 40 minutos. Na montagem do 

primeiro quebra-cabeça desse segundo encontro pode-se identificar um total 

69 intervenções de Silvia na realização da tarefa executada por Fernanda. 

Dentre elas, a comunicação (C) (n=55) foi a ação mediadora mais utilizada pela 
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mãe, as outras foram: organização das peças (OP) (n=7) e o uso do modelo de 

referência (MR) (n=7). O resumo da frequência de intervenções apresentadas 

por Silvia na montagem dos quebra-cabeças do segundo encontro da díade 

estão na Tabela 7 (p. 141). 

Nesse segundo encontro da díade, algumas alterações nas ações 

mediadoras de Silvia puderam ser notadas, quando comparadas as montagens 

de quebra-cabeças no encontro anterior da díade. 

Com relação ao uso do modelo de referência (MR), houveram duas 

modificações importantes. Uma delas foi que Silvia não utilizou o modelo como 

referência para Fernanda montar as peças por cima, diferente do primeiro 

encontro em que Silvia orientou a tarefa de montagem dessa forma, o 

abandono dessa estratégia partiu das reflexões da mãe que considerou que o 

resultado não foi o esperado e nem tampouco, facilitou a compreensão de 

Fernanda sobre a relação parte-todo como esperava.  

Nesse sentido, Silvia passa a usar o modelo de referência para a 

visualização da figura total do quebra-cabeça, na tentativa de comparar e 

explorar suas partes. Exemplo disso, segue na transcrição do diálogo abaixo: 

 

A mãe, mostrando o modelo, fala: “Não, olha só. O que que 
tem aqui? É mamãe gata?”, “Gata” repete sorrindo Fernanda. 
Silvia continua: “E bebê gatinho?”, “Gatinho”, sorrindo, volta a 
dizer a filha que começa a mexer nas peças. A mãe continua 
investigando: “O bebê gatinho tá aonde?”, Fernanda para de 
mexer nas peças e mostra no modelo: “Tá ali ó”, a mãe 
completa: “Em cima...”,“Em cima” repete a filha. Silvia 
completa: “Em cima de uma almofada”, “Fada” fala a criança 
mexendo nas peças. A mãe então continua: “Essa daqui é a 
casinha do bebê”, “Do bebê” repete Fernanda. “Esse aqui 
(peça)” Silvia desvira a peça e aproxima as outras de 
Fernanda. E depois continua a investigar: “O que que tem aqui 
ó? Aqui não é a cabeça da gata” 

 
 

O trecho acima exemplifica como, durante a montagem, o modelo de 

referência também foi utilizado para localizar a peça a ser posicionada e 

encaixada na montagem. Além disso, vale ressaltar que a comunicação (C) 

que acompanhou essa estratégia foi mais direcionada e indicava as partes da 

figura que mais facilmente poderiam ser identificadas por Fernanda. Pode-se 

perceber também que a comunicação de Fernanda, na maior parte do tempo, 
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limitou-se a repetição da palavra que a mãe falava, ficando a incerteza se a 

filha compreendia, ou não, o que a mãe explicava. 

 

“Eh. E agora?”. Fernanda pega uma peça e anuncia: “Agora 
esse (peça)” a mãe explora: “Esse aqui o que que é? Não é o 
rabo?”, “Rabo” repete a filha, “Rabo da mamãe” afirma Silvia. 
Fernanda concorda e a mãe consulta: “Onde que vai 
encaixar?”. Fernanda coloca a peça e diz: “Aqui ó”, Silvia fala: 
“Não” e faz um gesto de rotação e mostra no modelo de 
referência que estava em sua mão: “Ó o rabo da mamãe onde 
é que tá (mostra) em cima (pausa). Ó da caminha do bebê o 
rabo, tem que virar. E como é que é o rabo?” 

 

A passagem anterior mostrou como Silvia apresentava alguma 

flexibilidade para mudar estratégias, estimulava Fernanda a dar continuidade a 

montagem, aproveitava a peça escolhida por ela e então, tentava localizá-la. 

Porém, Silvia respondia aos próprios questionamentos, permanecendo a 

suspeita se Fernanda apenas reproduzia, sem compreensão, o que era 

expresso pela mãe. 

 

Silvia intercede, pega o modelo de referência novamente e 
mostra: “Olha aonde é que fica aqui ó. Olha só” a mãe pega a 
peça e completa: “Esse aqui (peça) não é a mesma peça que 
esse? (coloca em cima da parte correspondente no modelo). 
Fernanda observa a mãe e concorda. Silvia novamente 
demonstrando reafirma: “Esse não é aqui. Cadê essa parte 
aqui (mostra no modelo) aonde você montou (peças 
montadas)?”. A filha olha para a mãe e indaga: “O que?”. A 
mãe repete: “Cadê essa parte aqui (aponta para o modelo) 
onde você montou (peças). Essa aqui não é a parte da cama. 
Cadê a cama?”. Fernanda que olhava para as peças montadas 
aponta e fala: “Aqui” , a mãe confirma: “É. Então essa peça 
(mostra a peça) vai aqui em cima (coloca no local a ser 
encaixado)”. Fernanda repete “É” e tenta encaixar e logo 
comenta: “Não consegue” a mãe contesta: “Consegue. Ó 
coloca aqui em cima” e ajeita a peça para a filha encaixar. 
 
 

Os questionamentos (C-Q) (n=16) que Silvia fez estavam relacionados 

diretamente com a tarefa, ela também fez alguns questionamentos iniciais 

(número da caixa) e final (cor da caixa). Nesse sentido, pode-se perceber que 
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Fernanda não conseguia identificar quantidade/letra por meio do símbolo 

correspondente e também não tinha o  conhecimento das cores básicas.  

Outro aspecto refere-se à compreensão verbal de Fernanda em relação 

a forma como Silvia questionava, por exemplo, quando a mãe formula a 

questão de forma mais genérica como: “Cadê essa parte aqui” (sic), a filha não 

compreende o que a mãe está perguntando e não responde, mas quando 

reformula por “Cadê a cama?” (sic), Fernanda consegue identificar a peça e o 

local a ser encaixada. 

Com relação a organização das peças (OP), desde o início Silvia 

estimulou que a filha abrisse a tampa da caixa, tirasse as peças nitidamente 

como forma de exercitar sua motricidade. Fernanda ameaçou desistir a cada 

dificuldade encontrada, expressando: “Não consegue”, “Não encaixa”, “Mãe, 

não aceta (acerta)” (sic) e solicitava que a mãe fizesse. Nesses momentos, 

Silvia mostrou-se assertiva – repercussão do que foi discutido na entrevista 

individual com ela – e estimulava que a filha continuasse. Ao mesmo tempo, 

tentava facilitar a execução segurando parte da caixa, ajeitando as peças para 

o encaixe, posição intermediária entre executar pela filha e auxiliá-la a persistir 

na tarefa e desenvolver suas dificuldades. 

Um aspecto importante nesse encontro foi o esforço de Silvia em manter 

a motivação e atenção de Fernanda para a realização da tarefa. Dirigir suas 

orientações para a escolha e posicionamento das peças, intercalado com as 

peças escolhidas por Fernanda, somados uma maior ênfase nos elogios 

parecem ter colaborado para a manutenção da motivação da criança. 

Ao final da montagem, Silvia retoma a exploração da figura (montagem) 

como um todo, marcando as partes do desenho. A mãe também convidou 

Fernanda a guardar as peças, momento em que a filha mostrou maior 

descontração e satisfação. 
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6.4.1.2. Segundo quebra-cabeça – Coruja e filhote 

 

 

No segundo quebra-cabeça identificou-se um total de 105 intervenções 

de Silvia na realização da tarefa executada por Fernanda. Esse resultado geral 

revelou um aumento, em comparação ao quebra-cabeça número um em todos 

os conjuntos de ações mediadoras, o uso do modelo de referência (MR) de 7 

para 9 intervenções, a organização de peças de 7 para 19 e, a comunicação 

(C) que passou de 55 para 81 intervenções (Tabela 7, p. 141). 

O início desse segundo quebra-cabeça Silvia fez os questionamentos 

sobre a cor e o número da caixa, Fernanda não os identificou, somente o 

número dois quando a mãe fez um gesto e mostrou dois dedos de sua mão. 

Silvia entregou a caixa para Fernanda abrir, como no primeiro quebra-

cabeça. Dessa vez, a filha deixou a caixa na vertical o que facilitou a abertura, 

mas espalhou todo o material sobre mesa. Quando a filha olhou para o modelo 

de referência, identificou as “Estelas (estrelas)” (sic) e a mãe aproveitou e 

questionou sobre qual era o animal da figura e Fernanda respondeu que eram: 

“O papagaios” (sic). Silvia a corrigiu, informando que era uma coruja e 

acrescenta uma observação de que era um tipo de animal com hábitos 

noturnos. Nesses comentários sobre o desenho, Fernanda repete o que a mãe 

fala. Quanto a esses itens do conjunto comunicação (C) pode-se levantar: 

comentários gerais (C-CM) (n=4) e comentários relacionados à tarefa (C-CMT) 

(n=19). 

Como estratégia nesse segundo encontro, Silvia tentou utilizar o modelo 

de referência (MR), antes de iniciar a montagem, descrevendo os elementos da 

figura (MR-V) (n=5). Logo no início, Fernanda questionou a mãe se poderia 

começar a montar, a mãe confirmou, mas ainda tentou explorar a figura do 

modelo, mas na sequência a filha anunciou: “Não quero mais brincá” (sic). 

Diante dessa situação, Silvia fez inúmeras tentativas para que a filha 

continuasse a tarefa, continuou descrevendo a figura, pediu para que ela 

montasse, sugeriu que contasse mas peças do quebra-cabeças, pediu “Por 

favor” (sic) para Fernanda montar e também, tentou saber o motivo da recusa 

até que Silvia resolveu que ela iria montar o quebra-cabeça. 
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Em resposta a todas as solicitações da mãe, Fernanda simplesmente 

respondia que não queria continuar com a tarefa ou não emitia nenhum 

comentário. Nessa passagem, Fernanda levantou-se da cadeira, guardou o 

quebra-cabeça, disse que queria tomar água, olhou para a parede de espelho, 

para a filmadora até que saiu da sala, alegando que queria a  água gelada 

(bebedouro do corredor). Silvia sentada, tentou contornar a situação, mas sem 

sucesso. A pesquisadora levou a criança para tomar água e quando voltou, 

pediu que lhe mostrasse o visor da câmera, enquanto isso a mãe havia tirado 

as peças novamente da caixa e sugeriu que faria o quebra-cabeça e a filha 

observaria. O trecho abaixo, exemplifica as estratégias que Silvia utilizou para 

a retomada da atividade: 

 

Silvia arruma o modelo de referência na direção da filha e 
começa a explicar: “Olha como a mãe tá montando. Essa parte 
(peça) que tem a lua tá aqui em cima (aponta no modelo)” junta 
com outra peça e explica: “A parte do olho da coruja, da 
mamãe coruja”. Silvia deixa a peça posicionada, mas sem 
encaixar. Fernanda estava observando a explicação da mãe e, 
com uma das mãos, tenta encaixar e, sem tentar, conclui com 
a voz baixa: “Não consegue”, a mãe retruca: “Consegue, filha”. 
Fernanda tenta, a mãe reposiciona a peça para encaixar até 
que a criança consegue. Silvia continua: “E agora? (apontando 
no modelo) Ó a parte da lua aqui, a folha. Olha só como tá aqui 
a peça” afasta a mão da filha que estava sobre a montagem, 
pega uma peça e fala: “Essa aqui não é a lua?” pega a peça 
coloca, na mesma posição, sobre o modelo e completa: “A 
parte da lua aqui”. Fernanda concorda e Silvia pergunta: “Onde 
que vai?” referindo-se a montagem. A filha aponta o local e 
fala: “Aqui” a mãe diz: “É, agora você põe por cima (referindo-
se a peça para encaixe)” Silvia posiciona a peça para a filha, 
que com uma mão aperta a peça. 

 

Até o final da montagem, Silvia seguiu informando e posicionando as 

peças, fez comparações entre a peça que iria posicionar e a imagem global e 

incluiu Fernanda para encaixá-las, nessa parte necessitava fazer as 

orientações corriqueiras de levantar e não empurrar as peças para conseguir 

encaixá-las, o que aumentou o número desse tipo de intervenção (C-OT) 

(n=22). A filha por vezes, repetia, nas primeiras tentativas, que: “Não 

consegue” (sic) encaixar e a mãe a incentivou a tentar retrucando: “Consegue, 
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filha” (sic). Quando Fernanda conseguia o encaixe, Silvia a elogiava e a filha 

sorria com contentamento.  

Fernanda retomou a animação, quando ao contrário de fazer, a mãe 

pediu que ela guardasse as peças, ela desmanchou a montagem com rapidez 

e animação, movimento que não exige precisão.  

 
 
6.4.1.3 Terceiro quebra-cabeça – Pata e filhote 
 
 

Na tentativa de montagem do terceiro quebra-cabeça pode-se identificar 

um total 49 intervenções de Silvia, caindo pela metade o número de 

intervenções em comparação ao segundo quebra-cabeça. Houve uma 

diminuição geral na frequência dos itens dos conjuntos de ações mediadoras. 

Dentre as intervenções utilizadas, a comunicação (C) (n=39) continuou sendo a 

ação mediadora mais utilizada pela mãe. Em comparação a essa, as outras 

ações apareceram numa frequência menor, o uso do modelo de referência 

(MR) (n=3) e organização das peças (OP) (n=7) (Tabela 7, p. 141). 

Fernanda não montou o quebra-cabeça. No começo a mãe questionou a 

cor da caixa e o número, como nas outras vezes, a filha respondeu dois e 

amarelo, quando a mãe mostrou o símbolo 3 – Fernanda respondeu que é “A” 

ou seja, confirmou que ela não discrimina o símbolos numéricos, mas quando a 

mãe mostrou três dedos disse que era “Três”. Conseguiu identificar o animal 

“patinhos” (sic) e quando viu a figura do modelo de referência comentou: “Olha, 

filhotinho da mamãe” (sic). No total da montagem Silvia fez 8 questionamentos 

(C-Q). 

Assim que Silvia sugeriu que vissem a figura primeiro e que desvirassem 

as peças, Fernanda já disse que não iria fazer a atividade e levantou-se e 

escondeu-se atrás da cortina e pediu para a mãe: “Me salva, me salva” (sic) e 

na sequência quis olhar no visor da câmera de filmagem, movimentos que 

realizou com disposição. Nessa passagem, Silvia ficou olhando para a filha e 

tentou estimulá-la a retornar para a mesa e continuar a tarefa. Ao contrário das 

solicitações da mãe, Fernanda guardou as peças na caixa, mas, dessa vez, 
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Silvia não argumentou e logo retirou as peças da caixa e disse que iria brincar 

e montar sozinha o quebra-cabeça. 

Fernanda desajeitadamente voltou-se para a câmera com o objetivo de 

olhar o visor, porém a mãe intercedeu e disse que não podia mexer, Fernanda 

se incomodou com o limite imposto pela mãe e foi até a mesa e desmanchou a 

parte que a mãe havia montado. Silvia não falou nada, não repreendeu a filha e 

começou a montar novamente explicando seus movimentos para a filha, até 

que quando terminou Fernanda que estava observando comentou: “Ai que 

bonitinho” (sic). Nesse momento, a mãe tentou convencer novamente a filha a 

montar, mas ela estava irredutível e não quis, mas guardou as peças e tampou 

a caixa. 

Apesar de Fernanda chegar animada e receptiva para o encontro, na 

realização da tarefa, logo desistiu e foi incisiva em manter sua decisão. Como 

Silvia mencionou, na segunda entrevista individual, as dificuldades e a 

frustração de não conseguir realizar uma atividade desestimulam rapidamente 

Fernanda de tentar.  

Esse encontro teve maior duração do que o primeiro, entretanto, foi o 

que Fernanda realizou menos a atividade. Ao contrário, para Silvia foi mais 

intenso, pois exigiu que utilizasse mais intervenções na tentativa de conseguir 

estimular Fernanda a realizar a tarefa.  

A Tabela 7 sintetiza o levantamento da frequência de ações mediadoras 

apresentadas por Silvia nos três quebra-cabeças do segundo encontro da 

díade e os níveis de mediação correspondentes.  
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Tabela 7 - Levantamento da frequência de ações mediadoras apresentadas por Silvia nos três quebra-

cabeças do segundo encontro da díade e os níveis de mediação correspondentes. 

Conjuntos 
de ações  

mediadoras 

Níveis de 
Mediação 

Ações mediadoras Quebra-cabeças 
(frequência) 

  primeiro segundo terceiro 

   
 M

od
el

o 
de

 
re

fe
rê

nc
ia

 
(M

R
) 

1 MR - V- para visualização global -todo 5 5 2 

 
2 

 
MR - O- para visualização global –todo e 
orientação (espacial / parte) 

_ 1 _ 

 
3 

 
MR - VC- para visualização global / todo – 
parte e comparação com a montagem ou peça 

2 3 1 

  
SUBTOTAL – Modelo de Referência 

(MR) 

7 9 3 

O
rg

an
iz

aç
ão

 d
as

 p
eç

as
 

(O
P

) 

 
1 

 
OP - ES -Encaixe s/ solicitação 

1 1 4 

 
1 

 
OP - EC- Encaixe c/ solicitação 

_ _ _ 

 
1 

 
OP - M – Organização do material 

1 3 2 

 
2 

 
OP - V- Organização das peças para melhor 
visualização da filha 

2 3 1 

 
3 

 
OP - R-Organização das peças para 
orientação na montagem 

3 12 _ 

 SUBTOTAL – Organização de Peças 
(OP) 

7 19 7 

C
om

un
ic

aç
ão

 (C
) 

 
1 

 
C - IE -Indicação errado (afirmação ou 
questionamento; montagem ou encaixe) 

7 10 3 

 
1 

 
C - IC -Indicação certo (afirmação ou 
questionamento; montagem ou encaixe) 

2 3 2 

 
1 

 
C - Q- Questionamentos 

16 13 8 

 
1 

 
C - E -Elogio (confirmação) 

5 7 _ 

 
1 

 
C - SA -Solicitação de atenção (verbal ou 
física) 

_ 1 _ 

 
1 

 
C - CM - Outros comentários (não 
relacionados à tarefa) 

_ 4 4 

 
2 

 
C- CMT – Comentários relacionados à tarefa 

14 19 12 

 
2 

 
C -OT- Orientação para tarefa (encaixe ou 
montagem) 

10 22 10 

 
3 

 
C - OE -Orientação espacial da peça ou 
montagem 

1 2 _ 

 
 

 
SUBTOTAL – Comunicação (C) 

55 81 39 

 
TOTAL 

69 109 49 
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6.4.2 Tarefa 2: contar e recontar histórias 

 

 
6.4.2.1 História relatada pela mãe 
 
 

Silvia convidou a filha para sentar e escutar a história. Fernanda aceitou 

e falou: “Me dá a história”. A mãe folheou as primeiras páginas e tentou 

estimular a filha para acompanhar a narração questionando quem era o 

personagem. Fernanda inicialmente estava impaciente, querendo virar as 

páginas antes de Silvia acabar a descrição da história, mas a mãe a impedia 

segurando a folha e continuando a narração, o que acabou por envolver 

Fernanda na história.    
 
Silvia vira o livro na direção da filha e lê o título na capa: “Filipe 
contra o vento, ao vento e o tempo” abre a página de abertura, 
aponta para a figura do personagem e pergunta: “Que que é 
esse aqui?”, “Um rato” responde Fernanda, “Rato. O nome dele 
é ra, Filipe”, Silvia vira a página, aponta e tira a mão da 
imagem e começa a contar: “Filipe ganhou um gatinho de 
presente (pausa)”, Fernanda tenta virar a página, a mãe a 
impede e continua: “Olha lá, olha lá (mostrando a figura) ele tá 
puxando o gatinho”, a filha suspira: “Aaah”, a mãe continua 
mostrando na figura: “O gatinho tem rodinha, ai o Filipe puxa a 
cordinha, ele sai correndo atrás dele”, Fernanda observa a 
figura e acompanha: “Aii” 

 
 

Silvia, para contar a história descreveu as cenas das ilustrações (ER-DI) 

e utilizou as ilustrações, destacando-as, algumas vezes, como um auxiliar para 

Fernanda compreender o enredo. Manteve um ritmo constante na narrativa, 

porém sem utilizar recursos como gestos (EC-G) ou mudança de entonação de 

voz (EC-V). 

 
Silvia vira a página e continua: “Ai, começa a chover (pausa) 
Filipe ficou preocupado em não se molhar e abriu o guarda-
chuva. Olha o guarda-chuva aqui na mão dele (aponta na 
figura), a filha olha para a mãe e fingindo choramingo diz: “Ele 
tá cupado”, “Ocupado?”, pergunta Silvia e Fernanda responde: 
“É”. Nesse momento, Silvia não percebe que a filha queria 
dizer preocupado, folheia a próxima página: “Ele tentou, tentou 
abrir o guarda-chuva (aponta na figura). Tava emperrado, tava 
duro de abrir” a mãe aponta para a figura seguinte e fala: “Ai 
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quando ele conseguiu abrir, a chuva parou”. Fernanda que 
acompanha as figuras vibra: “Eba!!”, a mãe complementa: “É, a 
chuva parou” fala, enquanto vira a página. A mãe narra: “Ai, ele 
fechou a guarda-chuva, foi caminhando, caminhando, 
caminhando” olha para a filha que complementa: “Passeio”. 
Silvia continua a narração, mostrando a figura: “E o que que ele 
encontrou no caminho?”, “No caminho, a sereia” responde 
Fernanda, “Sereia? Não, ele encontrou flores. As flores” Silvia 
retifica apontando na figura” 

 

A mãe apresentou uma narrativa fluente que envolvia pensamentos, 

questionamentos do personagem expressos nas ilustrações. Utilizou 

vocabulário simples de fácil compreensão. Fernanda envolveu-se e 

acompanhou a narrativa e, espontaneamente, em alguns trechos participava, 

comentando algum ponto e Silvia estimulava a sua participação.  

Fernanda participou da narração de história e pode recobrar sua 

motivação, após a indisposição em não querer montar o quebra-cabeça. 

Quando complementou a história narrada pela mãe, pode-se notar erros na 

articulação de algumas palavras como: “Eu quelomolanguinho (quero 

moranguinho)”, “Guarchuva (guarda-chuva)” “Cheliz (Feliz)”. 

 

Silvia narra: “Ele espetou o guarda-chuva no chão, pra poder 
comer os moranguinhos” a filha olha para a mãe e exclama: 
“Ai, não!!”, “É (pausa) (aponta na figura) ele tá comendo o 
moranguinho, que deu fome nele”, Fernanda então comenta: “É 
(pausa) Eu quelomolanguinho”, “Você quer moranguinho 
também?” “Quero” “É, então come” e aproxima o livro na boca 
da filha e diz: “Então, come” que finge estar comendo. Silvia 
continua: “Come, gostoso?. Tá doce?”e Fernanda completa: 
“Doce, eu quero doce”, “Morango?” questiona a mãe e 
Fernanda repete:“Molango”. 

 
Dessa forma, Silvia contou a história, acompanhando as ilustrações. No 

final, Fernanda encerrou a narração da mesma forma, associando que era hora 

de dormir, como acontece em sua casa. Silvia na finalização, aproveitou para 

anunciar que então, era a vez da filha narrar a história para ela.  

 

A mãe completa: “Mas ele tava feliz!” “Cheliz!” fala Fernanda 
sorrindo. “Ele se molhou, mas tava feliz”, disse Silvia.“É” 
concorda Fernanda. Silvia completa: “E acabou!”, “Acabou?”, 
repete a filha e continua: “É bem cheliz para sempre. Acaboou”. 
A mãe pergunta, apontando a figura: “Como é que é o nome do 
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ratinho filhota?” Fernanda olha a figura do personagem, mas 
não responde, a mãe então fala: “Filipe” e a filha repete: “Filipe 
(pausa) hora de cabou, hora de naná?” e a mãe fecha o livro. 
“É”, reafirma Fernanda. Silvia coloca o livro com a capa para 
frente e diz: “Agora você que vai contar a história pra mamãe, 
tá?”, “Tá bom” fala Fernanda. 
 
 

A Tabela 8 sintetiza a utilização de ações mediadoras por Silvia na 

narração da história do segundo encontro da díade e os níveis de mediação 

correspondentes.  
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Tabela 8 - Levantamento da utilização de ações mediadoras por Silvia na narração de histórias 
do segundo encontro da díade e os níveis de mediação correspondentes. 

Conjunto de ações 

mediadoras 

Níveis de 

mediação 

Ações mediadoras Utilização 

Ilustração (ILU) 2 ILU – U – utilizou as ilustrações 
Sim - 

 

 

 

 

Enredo:(ER) 

1 H-OT – orientação da tarefa - Não 

1 H-SA – solicitação de atenção - Não 

1 H-CM – comentário geral - Não 

2 H-CMT – comentário geral da tarefa - Não 

2 ER – DI – descritivo – a partir das 

ilustrações 

Sim - 

3 ER- ET – elaborado - a partir da 

temática da história, revelando 

pensamentos e sentimentos do 

personagem. 

- Não 

Expressão corporal: 

(EC) 

2 EC – V - entonação de voz - Não 

2 EC – G - gesticulação - Não 

 

 

6.4.2.2 História relatada pela filha 
 

 

Fernanda aceitou realizar a tarefa, pegou o livro e, quando questionada 

pela mãe, confundiu o nome do personagem chamando-o de “Lucas” (sic), 

quando o nome era Filipe. Silvia a corrigiu e enfatizou o nome do personagem. 

Numa página aleatória, Fernanda iniciou a história e, como no primeiro 

encontro, com um clichê: “Era uma vez, distante” (sic). Na sequência, utilizou 

alguns elementos da ilustração e inventou o seguinte trecho: 

 

“O guarda-chuva caiu (pausa) pegou aias água, e puxo, e 
puxo, assim a aranha (faz o gesto de puxar para baixo)” 
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“Aranha?”, pergunta Silvia, “É”, responde Fernanda, “Não era 
um gatinho?”, insiste Silvia.“É (pausa) o gatinho. Eu quero 
água”, retifica Fernanda e muda de assunto. 
 

 

Essa tentativa de narração, revelou que Fernanda não memorizou as 

passagens do enredo que havia sido recém contado pela mãe. Apresentou 

uma narrativa sem enredo, possuindo apenas uma frase inicial sem 

concordância e a dicção incorreta de algumas palavras. Diante dessa situação 

a mãe ofereceu a água, a filha gargarejou, ficou com a água na boca, 

mostrando que essa solicitação servia para desviá-la da atividade. Depois a 

mãe tentou estimular a filha a prosseguir, mas Fernanda se recusou:  

 

Você não vai contar a história pra mamãe?” a filha gesticula um 
não com a cabeça e diz: “Ah, mãe”, “Por favor” pede a mãe. 
Fernanda insiste: “Não (pausa) eu vô estraga esse o copo. 

 
Fernanda desistiu da atividade, levantou da cadeira e passou a brincar 

novamente com as persianas da sala, escondendo-se atrás dela e pedindo 

para a mãe: “Mãe, me salva” (sic). Silvia fez algumas tentativas para que a filha 

narrasse uma história ou até montasse o quebra-cabeça:  

 

Vamos contar a historinha?”, “Não” responde a filha, “Vamos 
lá”, insiste Silvia. “Não”, confirma Fernanda. Silvia pergunta: 
“Qué monta o quebra-cabeça?”, “Não” fala Fernanda e começa 
a andar pela sala, Silvia senta-se na cadeira e fala: “Vem 
contar a história para a mãe, filha! 

 

Após algumas tentativas de Silvia e a posição irredutível de Fernanda 

continuar qualquer uma das atividades, a pesquisadora interrompeu a 

atividade, conversou com ambas e por solicitação de Fernanda, mostrou  o 

foco da câmera que focalizava a imagem da mãe. Em seguida houve uma nova 

tentativa, por parte de Silvia, que a filha relatasse a história: 

 
Fernanda volta para a mesa, enquanto a mãe reforça “Conta 
aqui” e ajeita a primeira página do livro. Fernanda de joelhos na 
cadeira e observando a figura começa: “Era uma vez um rato 
dos Lucas”, “Rato da onde?” questiona a mãe. Fernanda fica 
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olhando para a mãe e depois de um tempo diz: “Da (pausa) 
Lucas”, “Não, Filipe” corrigi a mãe, “Filipe”, repete  filha “Filipe 
(pausa) Filipe tava segurando o que?” indaga a mãe. Fernanda 
manuseando e fechando o livro responde: “Um gato”, a mãe 
completa: “Um gato e um? (pausa) guarda-chuva” “Não”, fala 
Fernanda, “Não tava segurando um guarda-chuva?”, insiste 
Silvia. “Não (pausa) não pode” e responde Fernanda que não 
quis mais contar.   
 

 

6.5 Análise geral dos encontros da díade  
 
 

Durante os encontros, Fernanda demonstrou ser uma criança ativa: 

gosta de movimentar-se, explorando o ambiente e os objetos que lhe 

interessam. Porém, com relação ao desempenho geral na montagem dos 

quebra-cabeças, revelou-se pouco interessada e envolvida com a realização da 

tarefa. É possível supor, que isso se deu por ser uma atividade na qual 

necessitou concentrar-se, ficar sentada e trabalhar com movimentos que 

exigiram maior precisão, nos quais apresentava maior dificuldade. 

Na montagem dos quebra-cabeças, a criança pegou as peças sem 

planejamento, de forma aleatória e juntando-as de forma assistemática. A 

maior dificuldade apresentada e o que demandou maior tempo foram 

expressos na coordenação motora (preensão e encaixe de peças), se 

sobrepondo a outros embaraços, como a localização espacial das peças e a 

percepção do todo e sua relação com as partes na medida em que não passou 

dessa primeira etapa. Nesse sentido, Fernanda pouco refletiu sobre a figura 

que estava montando, revelando dificuldade em mudar a referência espacial no 

encaixe das peças e na ausência de flexibilidade para girar e virá-las até o 

encaixe prefeito. 

Além disso, na montagem, alterou o predomínio do uso das mãos direita 

e esquerda, bem como, por vezes, utilizou apenas uma das mãos, ficando a 

outra apoiada na cadeira na qual estava sentada, tornando ainda mais 

complexa a execução da justaposição das peças. 

A criança não reconheceu as cores básicas e os números a partir de sua 

representação simbólica. Apenas quando a mãe gesticulou com os dedos da 

mão a quantidade, soube identificar os números dois e três. Revelou uma 
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compreensão verbal elementar limitada, muitas vezes, apenas repetindo as 

palavras de instrução da mãe, mas sem haver correspondência com o que 

realizava na tarefa.  

Quanto à atividade de narração da história, mostrou maior envolvimento 

e atenção enquanto acompanhava o enredo contado pela mãe, fazendo algum 

comentário breve de exclamação ou acrescentando alguma palavra. Em sua 

narrativa, a menina apresentou expressão verbal caracterizada por vocabulário 

restrito, troca de letras, dicção de palavras incorretas e construção de frases 

simples e incompletas, que não reproduziam as passagens da narrativa 

exposta pela mãe. 

Fernanda demonstrou que o interesse e a motivação nas tarefas que 

realizava diminuíam facilmente, assim como sua concentração e atenção. 

Apresentou baixa tolerância à frustração diante de suas dificuldades, fatores 

que pareciam influenciar significativamente em sua persistência na execução 

da tarefa. 

Dessa maneira, a criança mostrou-se pouco perseverante e 

constantemente ameaçou desistir do que fazia, exigindo de Silvia intervenções 

contínuas de orientação. Fernanda não solicitou ajuda, mas quando não 

conseguia executar algum encaixe de peças, demandava que a mãe 

continuasse a tarefa: “Monta, mãe” (sic). Nessas ocasiões, Silvia costumava 

executar o que a filha pedia e nos quebra-cabeças que foram finalizados pela 

criança, ficou evidente que somente foram montados devido às intervenções e 

organização de peças realizadas pela mãe, enquanto a filha demonstrou certa 

passividade e acomodação na situação. Algumas vezes, Fernanda limitou-se a 

dizer que não queria continuar a realizar a tarefa. 

Assim, na interação com a mãe, ora Fernanda apresentava-se mais 

passiva, atendendo e reproduzindo o que a mãe lhe orientava, ora, expressava 

movimentos independentes, muitas vezes não acatando as indicações de Silvia 

em como efetuar a atividade ou outro tipo de solicitação ou limite.  

Nesse sentido, quando empregados os níveis da Escala de Avaliação da 

Experiência de Aprendizagem Mediada (LIDZ,1991), na categoria de 

reciprocidade de Fernanda para as intenções de mediação de Silvia, foram 

avaliadas entre (0), altamente resistente, a mediação não pôde prosseguir e 

(1), minimamente receptivo com resistência, o que ocorreu enquanto a mãe 
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montava o quebra-cabeça ou narrava as histórias. Fernanda estava pouco 

disposta para a atividade de montagem do quebra-cabeça e, diante da mínima 

dificuldade, facilmente se dispersava. Em parte, essa resistência de Fernanda 

guarda pouca relação com as tentativas de intervenção de Silvia e parecem 

estar mais relacionadas a como age diante de tarefas mais dirigidas, exigindo 

maior atenção e raciocínio. 

Durante o desenvolvimento das tarefas, Silvia mostrou-se atenta e 

disponível para ajudar Fernanda. Houve uma oscilação na quantidade de 

intervenções oferecidas pela mãe, conforme a filha realizasse ou não a tarefa. 

Assim, a quantidade de intervenções utilizadas por Silvia não acompanhou 

diretamente o aumento de peças e de dificuldade de resolução dos quebra-

cabeças (4, 6 e 9 peças).  

As intervenções da mãe aconteceram em todos os conjuntos (MR, OP e 

C) e, no geral, a maior quantidade incidiu nos mesmos itens, nos dois 

encontros. O modelo de referência (MR) foi utilizado maior número de vezes 

para a visualização todo-parte e comparação com a montagem ou peça (MR-

VC); na organização das peças (OP), para orientação na montagem (OP-R) e 

no conjunto comunicação (C), para indicação de errado (C-IE), 

questionamentos (C-Q), para comentários relacionados à tarefa (C-CMT) e 

para orientação da tarefa (C-OT), item com maior ocorrência entre todos os 

tipos de intervenção nos três conjuntos de ações mediadoras (Tabelas 5 e 7). 

No início das atividades, Silvia concentrou-se em fazer Fernanda realizar 

a tarefa. Suas intervenções, nesse sentido, foram mais técnicas. A mãe sugeriu 

algumas estratégias em como montar o quebra-cabeça para a filha em cima do 

modelo de referência ou para que iniciasse a montagem do quebra-cabeça por 

uma das extremidades, cujas peças podiam ser selecionadas pelas bordas 

retas. Porém, essas estratégias não tiveram repercussão devido às 

dificuldades de Fernanda em não conseguir executar o encaixe. 

Sobre esse aspecto, Silvia precisou intervir logo no início em duas 

direções importantes com a filha. A primeira, motivando Fernanda a dar 

continuidade à montagem do quebra-cabeça, pois várias vezes a garota 

ameaçou desistir; a segunda, auxiliando-a tanto no posicionamento, quanto no 

encaixe das peças. A mãe, então, tomou a frente da atividade no que tange a 

organização, a orientação e a manutenção da atenção da filha na tarefa e para 
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isso, mostrou flexibilidade em modificar sua conduta conforme a necessidade 

de Fernanda, motivando-a com tentativas de explorar outros aspectos da tarefa 

como, por exemplo, as características do animal representado na figura. 

Silvia alterava o tipo de intervenção verbal conforme o movimento da 

filha: a partir da peça que Fernanda pegava para encontrar o local na 

montagem ou, ao contrário, escolhia por Fernanda a peça que daria 

continuidade a montagem, comentando, com a filha, as escolhas e a 

localização. Apesar dos esforços da mãe, na maioria das vezes Fernanda 

pareceu pouco atenta às suas explicações, limitando-se a finalizar o encaixe 

indicado por Silvia. 

Diferente do início da atividade, Silvia passou a ficar atenta as 

dificuldades de Fernanda, especialmente as motoras. A mãe mostrou-se 

paciente e persistente em tentar que a filha realizasse a atividade. Repetiu, 

várias vezes, a mesma orientação, modificando as palavras: “põe em cima 

(peça)”; “levanta a peça” (sic). Quando demonstrava a maneira de posicionar a 

peça para encaixe, o fazia com movimentos delicados, dizendo: “Assim, ó” 

(sic). Porém, sua demonstração era rápida e de movimentos precisos, 

destoantes dos que Fernanda executava.  

Após as demonstrações, Silvia fazia comentários, tais quais: “Viu como 

é fácil?”, “Você viu como encaixa fácil, é só colocar por cima”, “Viu como é que 

é fácil, não é fácil?” (sic), que minimizaram as dificuldades apresentadas pela 

filha, visando estimulá-la a persistir na atividade. Contudo, Fernanda respondeu 

com certa resistência a continuidade da realização da tarefa.  

Os pontos discutidos com Silvia na segunda entrevista, entremeada 

pelas duas sessões semiestruturadas mãe-criança, expõem os seguintes 

aspectos: a mãe considerou a montagem de quebra-cabeças como uma tarefa 

difícil para a filha em relação à orientação espacial, especialmente no que 

tange a desenvoltura motora no encaixe das peças. Apesar das estratégias 

para ensiná-la a encaixar de outra maneira, esse continuou sendo um 

movimento difícil para Fernanda executar. Desta maneira, reforçou-se a 

necessidade de ampliar as atividades que estimulem a coordenação motora 

fina da criança. 

Outro tema importante, destacado com Silvia, foi sobre as possíveis 

interposições para a manutenção da atenção de Fernanda, visto que a 
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concentração da filha aconteceu em breves períodos e eram ainda menores 

quando encontrava dificuldades em executar a tarefa. 

Em função das dificuldades de compreensão apresentadas por 

Fernanda, valorizou-se a boa percepção e a flexibilidade de Silvia para 

modificar as estratégias conforme percebia as dificuldades da filha, 

enfatizando-se a utilização de linguagem acessível, com conceitos já 

estabelecidos pela criança, como auxiliares em suas orientações. 

No segundo encontro da díade, novamente o movimento de encaixe 

deteve grande parte da montagem e das intervenções realizadas pela mãe. 

Diante da forma que Fernanda efetuava o encaixe da peça (empurrando uma 

contra a outra), Silvia tentou ensiná-la novamente: “Coloca uma peça em cima 

da outra”, “Aí, escorrega (peça)”, “Põe por cima, põe por cima” (sic), foram 

expressões parecidas com as oferecidas no primeiro encontro, porém, foram 

acompanhadas de demonstrações realizadas pela mãe que ajeitava, ajustava e 

encaixava a peça. Na sequência, desmontava para que a filha tentasse 

novamente.  

Nesse encontro, esse tipo de intervenção manteve-se com base na 

verbalização, porém Silvia foi mais insistente no sentido de tentar que a filha 

fizesse o movimento completo para encaixar as peças e não apenas finalizasse 

suas justaposições. 

Embora Fernanda tenha chegado animada para o encontro, com relação 

à montagem do quebra-cabeça, desde o início, estava desestimulada. Nesse 

sentido, ficou evidenciada a necessidade de Silvia intensificar suas estratégias, 

ser persistente para manter o mínimo de atenção, motivação de Fernanda 

diante da iminência constante de desistir da tarefa.  

Quanto os níveis de mediação (CUNHA; CANAL; ENUMO, 2006), em 

ambos os encontros, proporcionalmente, a maior parte das intervenções 

apresentadas por Silvia podem ser classificadas como de nível (2) (Quadros 2 

e 3), potencialmente mediadoras da aprendizagem, porém foram ações que 

ocorreram de forma assistemática. Tal resultado se justifica pelo alto número 

de comentários relacionados à tarefa e especialmente de orientação de tarefas 

(C-OT), nas quais a mãe precisou repetir várias vezes a mesma orientação de 

encaixe de peças. 



152 
 

As intervenções classificadas como nível (1), que isoladamente não 

funcionaram como mediadores da aprendizagem da criança na atividade 

(indicação de errado; uso do modelo de referência apenas para visualização 

global e questionamentos), também ocorreram com frequência. Contudo, 

apesar de visarem a execução da tarefa de montagem dos quebra-cabeças, 

serviram também como forma de tentar manter a atenção e a motivação de 

Fernanda no prosseguimento das atividades. 

Nessa direção, ao analisar as categorias da Escala de Avaliação da 

Experiência de Aprendizagem Mediada (LIDZ,1991) (Anexo G), é possível 

identificar que a intencionalidade foi o critério que mais ocorreu durante as 

sessões semiestruturadas mãe-criança.  

Quando empregados os níveis da escala que graduam a frequência das 

mediações, foi atribuída à Silvia a pontuação (2). Isso indica que as mediações 

de intencionalidade estiveram consistentemente em evidência e que Silvia 

manteve um contínuo comportamento de comunicação na interação com a 

filha, tentando influenciar suas ações e mantendo sua atenção e seu 

envolvimento na realização das atividades, apesar da pouca repercussão na 

realização integral das tarefas. 

Com relação à categoria significação, também foi uma mediação 

presente durante a sessão, porém concentrou-se no nível (1): Silvia tentou 

chamar a atenção de Fernanda para características das peças ou figuras e 

utilizar conceitos mais presentes no repertório da criança, porém sem 

elaboração e ampliação de informações. Embora seu objetivo fosse provocar o 

interesse de Fernanda para os atrativos da tarefa, não foram suficientes e não 

puderam ser incrementados e extrapolados. Essa situação fez com que a mãe 

melhorasse a qualidade de suas intervenções, demonstrado pela atenção da 

filha à atividade, inibindo sua agitação e impulsividade.  

Nesse caso, as ações potencialmente mediadoras de Silvia e sua 

intencionalidade foram pouco eficazes em virtude das necessidades e 

dificuldades de Fernanda. O pouco engajamento na atividade e a atenção mais 

vulnerável, somada as acentuadas dificuldades motoras, exigiriam a 

apresentação e execução de tarefas precedentes, mais pontuais e 

direcionadas às habilidades menos desenvolvidas da filha, como as de 

coordenação motora fina. O fato de Fernanda não realizar atendimentos de 
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estimulação em áreas multidisciplinares como fonoaudiologia e terapia 

psicomotora/fisioterapia, parecem acentuar esse quadro.  

Com relação à interação mãe-filha, ficaram evidentes as dificuldades de 

Silvia em ser mais assertiva com Fernanda no que diz respeito às suas 

determinações, expondo suas dificuldades em contrariá-la e desvelando a 

imagem fragilizada da filha, vista como alguém que não pode ser exigida. 

Lembrando o depoimento de Silvia, ela e o “Vicente não forçam demais” (sic) 

Fernanda, preferem esperar que a filha aprenda com o tempo.  
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7 RESULTADOS E ANÁLISE: DÍADE 3 – PAULA E LAURINHA  
 
 
7.1 A primeira entrevista com a mãe: A história de Paula e Laurinha 
 
 

Paula, 29 anos, casou-se com João, 32 anos, quando engravidou do 

primeiro filho, Bruno, de 6 anos de idade. Nessa época, fazia faculdade e 

trabalhava numa consultoria, no setor administrativo. No início da gestação de 

Bruno, Paula contou que parou de trabalhar em virtude da náusea que sentia 

constantemente, mas continuou a faculdade até bem próximo à data do parto. 

Estava no sexto semestre e gostava muito do curso, porém após o nascimento 

de Bruno não foi possível dar seguimento a graduação: quando o bebê estava 

com sete meses ela descobriu que estava grávida da Laurinha. 

 Sobre a gestação da caçula, Paula considerou que foi muito diferente 

da anterior: “Na dele eu engordei, eu era uma grávida bonita!” (sic). Completou, 

dizendo que nessa segunda gestação não ganhava peso. Não soube definir a 

distinção, mas ressaltou que estava mais “triste” (sic), justificando o sentimento 

por ter engravidado, novamente, com Bruno ainda pequeno. No sétimo mês da 

gravidez da filha, os médicos perceberam que o feto não estava se 

desenvolvendo conforme o esperado: “Ela parou, estagnou” (sic). Após essa 

constatação, passou a realizar exames de ultrassom semanais. Com quarenta 

e uma semanas de gestação, Paula foi submetida a uma cesariana – como 

aconteceu com Bruno – e Laurinha nasceu: pesava 2,5 quilos e media 46 

centímetros. Explicou que o médico optou por prorrogar o máximo o 

nascimento, com o objetivo de o bebê ganhar peso: “ela nasceu bem pequena, 

bem magrinha em comparação ao Bruno que nasceu com 3,6 quilos, um 

meninão” (sic), disse a mãe.  

Quanto à aparência, além de ter nascido com os cabelos e olhos claros, 

não sendo semelhantes aos demais membros da família – o marido, Bruno e 

ela -, seu rosto apresentava alguma característica indecifrável: “a gente achou 

a carinha dela meio diferentinha desde que nasceu” (sic). Relatou que no 

quarto da maternidade, João falou que estava “achando a Laurinha tão 

estranha...” (sic) e logo, Paula alegou: “você percebe, mas não quer admitir e 
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quando outra pessoa fala a gente toma aquele choque” (sic). Comentou que o 

marido cogitou se a filha não teria Síndrome de Down. Ponderou que não, pois 

a filha não apresentava algumas características típicas dessa síndrome, 

assunto que tinha algum conhecimento a partir de estudos realizados quando 

estava na faculdade. Acrescentou que o casal tinha “um sentimento” (sic) a 

respeito dessa fisionomia, do “rostinho da filha” (sic), mas expôs que nem seus 

familiares, nem a equipe que a atendeu no hospital abordou esse assunto. 

Laurinha teve icterícia e por essa razão precisou ficar um dia a mais no 

hospital, após a alta da mãe, para tomar “banho de luz” (sic). Nove dias depois 

de a filha ter ido para casa teve que retornar ao hospital, ficando mais vinte e 

quatro horas para receber o mesmo tipo de intervenção.  

Paula relembrou que o pediatra que acompanhava o Bruno, e por isso 

acompanhou a gestação da caçula e atendeu-a logo nas primeiras consultas, 

informou que ela tinha “um sopro no coração” (sic), sugerindo uma investigação 

mais aprofundada. Referiu que com um mês de vida Laura fez um 

ecocardiograma, cujo resultado foi estenose pulmonar valvar. Após quinze 

dias, o pediatra solicitou um novo retorno. A mãe teve a impressão que o 

médico fora pesquisar, pois percebeu que desde a primeira consulta ele já 

supunha que Laurinha tivesse algum distúrbio. Ao retornar à consulta, foram 

listadas algumas características: o problema cardíaco, a fisionomia e a 

dificuldade em ganhar peso foram sugeridos como indícios de algum problema, 

porém o médico não pode fechar o diagnóstico, orientando Paula a procurar o 

aconselhamento genético de uma universidade e hospital de referência, de 

grande porte, no qual ele havia estudado. Nesse momento Laurinha estava 

com 4 meses.  

Depois de dez dias foi à consulta. Relembrou que por atender SUS, 

particular e convênio, o Departamento de Aconselhamento Genético estava 

lotado, tinha muitas pessoas com “deficiências gravíssimas e eu fui a última a 

ser atendida. Eu fiquei umas cinco horas lá, com ela [Laurinha] no colo. Eu e o 

meu marido. Quando nós entramos, a médica - uma grossa, uma grossa - 

começou a revirar a menina [filha], tirou toda a roupa dela, deixou ela pelada - 

ela tinha 4 meses. Ela revirava, chamava: ‘oh doutor, não sei o quê, vem dar 

uma olhada aqui...’ E com a prancheta, uns quatro médicos em volta dela. Aí 

ela falava assim: ‘íris estrelada’. Ele lá: ‘íris estrelada’. Aí ele marcava lá, aí não 
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sei o que do dedinho, tudo com nome médico... E eu pensando: gente, eu 

quero ir embora disso aqui. Aí quando acabou tudo, ela olhou pra minha cara e 

disse: ‘Então, é Síndrome de Williams, tá?” (sic). Continuou seu relato: “Sabe, 

parece um acidente de carro que você não lembra de nada. Aí eu não lembro 

mais, não lembro nada. Eu só pensava assim: não vou chorar, não vou me 

descontrolar. A sorte que o João estava segurando a Laurinha, senão, eu tinha 

derrubado ela lá. Aí, ela [médica] falou: ‘péra um pouquinho que eu vou trazer 

um livro pra você ver’. E eu pensava: não traz nenhum livro pra eu ver... fingia 

que eu via, imagina se eu visse uma criança” (sic). 

Paula conta do percurso de volta até a sua casa, após a notícia sobre a 

filha: “Eu desabei, eu chorava, eu chorava... no caminho eu acho que João foi 

entendendo: ‘minha filha é deficiente’... Porque ele ficou quieto, ele não abriu 

mais a boca... Minha mãe tava no portão me esperando. O rosto da minha 

mãe, eu nunca mais vou esquecer na minha vida, porque ela me viu chorando, 

aí ela confirmou que tem alguma coisa, minha mãe começou a chorar... Eu 

pensava: meu deus, que que é Síndrome de Williams? Minha filha não vai 

andar, minha filha não vai casar. Eu fiquei desesperada, fiquei quatro dias 

chorando sem parar, não tirava o pijama. Eu acordava, ia até o berço e 

pensava assim: meu Deus, tantos anos sonhando com a minha filhinha 

pulando no berço e ela não vai andar, e chorava... ” (sic).  

Lembrou-se nesse instante que a vinda de sua avó materna, com quem 

tem muita proximidade e convivência - tendo inclusive morado durante um 

período na infância -, foi fundamental para mudar seu estado de ânimo. “Minha 

avó entrou em casa, eu estava lavando louça, chorando, de pijama, toda 

descabelada e ela disse: ‘O que é isso Paula? O que está acontecendo aqui? 

Escuta, você vai ficar desse jeito? Ela [Laurinha] precisa de você. Olha o 

coitado do menino [Bruno] lá também, eles precisam muito de você. E você vai 

ficar desse jeito? O que é isso? Toma vergonha na cara, menina!” (sic). 

Paula contou que a partir desse encontro passou a refletir sobre o que 

estava acontecendo, sobre a necessidade dos filhos e começou a melhorar. 

Começou a pesquisar sobre a síndrome na internet, tomou conhecimento da 

Associação da Síndrome de Williams e participou de um encontro promovido 

pela instituição. Deparou-se com profissionais e pais com suas crianças e 

jovens, que também tinham a desordem genética. Expôs: “Eu vi que o bicho 
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não era tão feio quanto se pintava. Eu aceitei. Na verdade eu aceitei desde o 

começo, desde sempre, desde que ela nasceu. Eu olhei para aquela carinha 

dela, assim... Minha Laurinha. Nossa! Maior amor do mundo que eu tenho por 

ela” (sic). 

Sobre como João assimilou a notícia da síndrome, Paula relatou que no 

início, o importante para o marido é que ela estava viva. Ele dizia: “Você age 

como se ela estivesse morta. Pra mim, aquela Laura que eu gestei durante 

nove meses morreu, eu tive que enterrar aquela Laura pra ter outra Laura, 

diferente” (sic). Atualmente, diz que pelo fato de ser uma menina, o João é 

muito carinhoso e ambos a paparicam fazendo suas vontades. Com relação 

aos familiares (avós paternos, maternos e tia materna), segundo a mãe todos a 

tratam como o Bruno, mas também com muito mimo. No entanto, destacou que 

sua mãe ficou “mais abalada e fica mais pessimista: ‘e quando ela for 

moça?’...” (sic). 

Relatou que o marido a considera muito exigente em relação ao 

desenvolvimento da filha. Notou que João não gosta de conversar sobre as 

dificuldades de Laurinha e não acompanha as duas às consultas que deve 

frequentar periodicamente. Paula entende que essa pode ser uma forma de 

João negar as dificuldades da criança.  

Com relação ao Bruno, disse que no início, com todos os exames que 

precisava fazer com Laura e os médicos que precisava consultar, seu filho 

“ficou meio de lado, ele tava aprendendo a falar, estava com 1 ano e 8 meses... 

Quando ele começou a falar, ele ficou totalmente gago, ele gaguejava em 

todas as sílabas” (sic). Narrou que na época procurou uma fonoaudióloga e em 

torno de oito meses Bruno já falava fluentemente, aumentando seu 

vocabulário. Paralelo ao tratamento de Bruno, a fonoaudióloga a orientava a 

trabalhar com Laurinha, em casa. Quando Bruno teve alta, Laurinha iniciou o 

tratamento fonoaudiológico: até recentemente, era atendida duas vezes por 

semana, momento em que a profissional se aposentou. Foi orientada a 

aguardar um período em que a filha, com as orientações da mãe, se 

desenvolveria sozinha para só depois procurar outra fonoaudióloga. Refletiu: 

“Mas a Laura, acho que ela vai precisar de fonoaudióloga por muito tempo 

ainda, porque ela tem uma fala bem atrasada para idade dela, cinco anos. Ela 

fala errado, ela troca fonemas e o vocabulário, tem palavras que ela não usa... 
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Mas ela forma frases, ela canta, mas a fala dela, pra cinco anos, tá bem 

atrasada” (sic). 

Paula explicou que sobre outros acompanhamentos que Laurinha 

demanda, não continuou o atendimento no Hospital em que foi diagnosticada a 

síndrome, passando a fazer acompanhamento genético no Hospital das 

Clínicas. Essa mudança se deu, pois o atendimento é muito diferente do 

anterior: a médica que acompanha a filha é muito atenciosa, além de ali ser um 

espaço em que tratam apenas a Síndrome de Williams (SW), com uma 

quantidade muito menor de crianças a serem atendidas no departamento. 

Relatou que Laurinha faz acompanhamento cardiológico no Incor, 

realizando ecocardiogramas a cada seis meses ou anualmente, sendo que os 

resultados dos últimos exames foram satisfatórios. Também faz 

acompanhamento nefrológico. Contou que a pressão sanguínea da filha é alta, 

bem como seu colesterol e, por isso, precisa fazer dieta: “Magra, tá cada vez 

mais magra. Ontem, eu fui pôr a calça da escola, a calça dela caía. Ela já é 

magra, agora ela tá mais magra” (sic). Paula expressou o quanto é difícil 

restringir os alimentos que a filha gosta e, ao mesmo tempo, permitir que o 

Bruno coma, escondido, quando tem vontade de algo que Laurinha não pode 

comer. A menina foi amamentada até o primeiro mês de vida, pois o seio da 

mãe inflamou, passando, a partir desse fato, a oferecer a mamadeira. Do ponto 

de vista de Paula, essa mudança trouxe benefícios para a filha, pois ela 

engordou, “ela ficou até mais espertinha. Eu achei que foi até bom ter 

acontecido isso [desmame do peito]. Eu acho que ela não mamava direito” 

(sic). 

Sobre a relação de Bruno e Laura: “Ela era uma bonequinha... Eles 

cresceram juntos e eu incentivando ele a proteger ela, porque eu não vou estar 

aqui pra sempre e ela só tem ele, né? É o irmão dela mais velho, eu sempre 

incentivei a eles serem unidos” (sic). Porém, Paula percebeu que atualmente, 

embora a diferença etária não seja grande - pouco mais de um ano -, “a idade 

é próxima, mas a mentalidade dos dois é muito diferente. Ele fica muito mais 

velho” (sic). Esse fato gera algumas desavenças, por exemplo, quando Bruno 

está brincando ou fazendo lição, pois acabam brigando pela interferência de 

Laurinha, que dificulta o andamento das atividades que Bruno está realizando.  
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Quanto à rotina da família, contou que os filhos estudam no período da 

manhã, em escolas diferentes. A mãe é a encarregada por levar e buscá-los no 

colégio. Almoçam, realizavam as tarefas escolares em casa e em alguns dias 

têm atividades extras, como o atendimento fonoaudiológico. Das 18h às 20h30, 

Paula voltou a cursar a faculdade, período em que as crianças ficam na casa 

da avó materna. O marido trabalha e se encarrega do sustento da casa. 

Referiu que ele é um pai carinhoso, atencioso, mas todas as tarefas 

relacionadas aos filhos ficam por sua conta, da compra das roupas às reuniões 

da escola ou ida aos médicos. Aos finais de semana, às vezes viajam para a 

casa de sua avó, no interior de São Paulo, ou para o litoral, onde moram os 

avós paternos de Laurinha. Em outros momentos, João leva Bruno para pescar 

enquanto Paula fica com a menina em sua residência. Ressaltou que são 

momentos “muito curtidos” (sic), em que consegue se dedicar exclusivamente a 

filha, brincando de “casinha, boneca, maquiagem, no ritmo dela” (sic). Também 

realizam algumas tarefas da casa juntas.  

Paula conta com o apoio de sua mãe, em especial. Explicou que Bruno 

é muito apegado a ela, pois precisou ficar muitas vezes com a avó no período 

em que a irmã estava sendo avaliada e mesmo atualmente, quando das 

consultas rotineiras da filha. Além disso, comentou que tanto a mãe quanto a 

sua avó “são tudo criançona. Minha mãe é daquelas que rola no chão com os 

netos, minha avó também” (sic). Disse que a escolha pela escola do filho foi 

proposital, pois é próxima a residência de sua mãe e ele gosta muito quando é 

ela que vai buscá-lo, pois podem voltar a pé, conversando, sem pressa, 

“porque comigo é tudo acelerado, pois eu pego ele e depois eu pego a 

Laurinha e a escola dela é mais longe” (sic). 

 Com relação ao ingresso escolar de Laurinha, relatou que aconteceu 

aos três anos de idade, na mesma escola na qual Bruno fez a pré-escola, pois 

considera a convivência com outras crianças importante para o 

desenvolvimento da filha. Quanto à adaptação disse ter sido tranquila, pois 

quando Bruno era levado para o colégio acompanhava a mãe e manifestava 

interesse em frequentá-la. Além disso, na época de seu ingresso, Bruno ainda 

estudava lá e Laurinha ficava numa sala em frente a do irmão. Distinguiu essa 

escola das outras pela conduta em manter “a criança especial” (sic) dois anos 

em cada série. Apesar disso, preferiu que Laurinha frequentasse apenas uma 
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vez a sala do maternal, pois tinha receio que com a repetência de ano, devido 

à faixa etária ser menor, houvesse algum tipo de regressão por parte da filha. 

Esclareceu: “vai entrar tudo de fralda, tudo nenezinho” (sic), etapa ultrapassada 

pela filha. A filha cursou o Jardim I numa sala com 10 alunos. Como a 

professora estava se especializando em psicomotricidade, Paula considerou 

isso uma vantagem, pois percebia que havia uma dedicação especial para 

Laurinha e para um colega que era deficiente auditivo. Comparando-se aos 

colegas de classe, a filha “está atrasada” (sic) e possui pouco reconhecimento 

dos símbolos como letras e números. Consegue verbalizar os números, mas 

não reconhece os símbolos e não consegue grafá-los. Percebe que a criança 

tem um bom relacionamento com os funcionários, com os professores e com 

os colegas da escola, mas observou que para seus pares ela “é o nenê da 

turma” (sic), apesar de ter o mesmo tamanho.  

Quanto à realização das tarefas escolares, a docente as envia para casa 

duas vezes por semana, mas “é um parto, é a hora mais difícil para mim, 

geralmente é passar por cima do pontilhado, número um, dois, muito fácil, uma 

folha só. Demora muito pra fazer, ela não presta atenção. Pinta olhando para o 

lado, pra cima” (sic). Acrescentou que a fonoaudióloga trabalhou intensamente 

a manutenção da atenção com Laurinha, pois é indispensável para a 

aprendizagem da fala e da construção de frases, entre outros conhecimentos 

que podem ser adquiridos. Disse que no período de atendimento 

fonoaudiológico – três anos -, houve significativa evolução desse processo 

cognitivo, pois no início a filha não sentava e andava por todo o consultório, 

contudo depois de algum tempo ela conseguia sentar-se, sendo capaz de 

realizar as atividades durante todo o tempo de sessão - por volta de uma hora.  

Segundo a professora, Laurinha tem um bom comportamento, mas há 

ocasiões em que está com a atenção mais focada, faz a lição e se desenvolve. 

Em outros, ao contrário, fica mais dispersa, não faz as tarefas. Paula ponderou 

ser um comportamento comum em crianças pequenas, mas considerou que na 

filha “é mais perceptível, mais visível” (sic). Em função do recente 

encerramento do tratamento fonoaudiológico - devido à aposentadoria da 

profissional, conforme citado anteriormente -, considerou esse ser um fator 

influente para a dispersão de Laurinha na escola. Disse que o término do 

atendimento aconteceu gradativamente: passando de duas vezes para uma 
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vez por semana para só após um período com essa frequência haver a 

finalização. 

Relatou que em casa, apesar de ser “mimada porque chorou, tá na mão” 

(sic), Paula incentiva a autonomia de Laurinha, pois ela se alimenta, escova os 

dentes e toma banho sozinha.  Comentou que quando ela se calça e se veste 

sozinha, “fica toda feliz” (sic). Apesar disso, falou que “ela põe daquele jeito, 

põe duas pernas numa só, faz umas coisas erradas, não consegue abotoar, às 

vezes enfia a cabeça no buraco da manga... Eu tenho que estar sempre 

ajudando, mas ela tenta ao máximo fazer sozinha” (sic). Sobre o controle dos 

esfíncteres, somente a noite ela coloca fralda na filha, pois nesse período ela 

não consegue controlar e urina muito. Durante o dia, vai sozinha ao banheiro, 

tanto na escola quanto em casa; quando evacua é capaz de se limpar, mas 

ainda precisa da supervisão de alguém. 

Bruno e Laurinha dormem juntos e a mãe fica no quarto dos filhos, por 

solicitação de ambos, até que adormeçam. Durante a noite, se Laurinha acorda 

chama a mãe e se Paula não vai, a filha vai dormir na cama do casal, diferente 

de Bruno que volta a dormir. A criança toma mamadeira pela manhã, quando 

acorda, e para adormecer, no descanso da tarde e a noite. Paula relatou que 

precisa controlar as doses e o tipo de leite, em função da dieta que a filha 

precisa manter. Afirmou que por ser magra, não gosta tanto de leite e não 

aceita tomar no copo, por isso, resolveu intencionalmente retardar a retirada da 

mamadeira. O mesmo não ocorreu com a chupeta, que facilmente foi retirada. 

Contou que a garota costuma mexer em tudo: na sua bolsa, nos 

armários, nas gavetas com seus brinquedos. Tem por hábito espalhá-los pelo 

chão, mas acaba não se entretendo. Às vezes, brinca de “panelinha” (sic), mas 

por uns cinco minutos e, por exemplo, ao mesmo tempo presta atenção na 

televisão. Comentou que Laurinha gosta muito de desenhos e programas 

infantis que passam na televisão, principalmente na hora em que toca alguma 

música. Referiu que ela gosta muito de música e que decora os CD’s de seus 

programas favoritos. Ao falar do prazer da filha em desenhar retificou 

“desenhar não, pegar no papel, mas é muito rápido também, muito curto, é 

cinco minutos só que ela faz, daqui a pouco ela já começa a picar o papel, 

deixar o lápis, é tudo muito rápido as brincadeiras dela” (sic). 
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Com relação à atividade de quebra-cabeça, falou que esse recurso foi 

bastante utilizado na terapia fonoaudiológica. Disse que a profissional 

comentava que Laurinha realizava a tarefa, mas quando tinha a oportunidade 

de estar com elas (fonoaudióloga e filha), a menina não montava. Acrescentou 

que em casa ela não monta os quebra-cabeças que tem, utilizando as peças 

para outras finalidades. Paula refletiu sobre suas dificuldades na hora de 

ensinar alguma tarefa para os filhos e referiu que sua decisão sobre a 

faculdade de pedagogia foi também para melhorar sua “didática” (sic). Sobre a 

leitura de histórias, contou que tem muitos livros, mas lembrou-se de que 

somente no começo da narrativa a filha presta atenção ao enredo. Se Laurinha 

levanta alguma questão sobre a temática narrada, a mãe conta os trechos que 

mais a interessam, pois outras passagens ela não consegue memorizar. 

Sobre a SW, recordou que desde a descoberta pesquisou na internet 

sobre a desordem genética: as prováveis ocorrências clínicas e os problemas 

cardíacos, conhecendo, também, as possíveis limitações. Disse que observa 

outras crianças e percebe as diferenças de Laurinha na escola: “Então, no 

começo que falavam sobre retardo mental, eu ficava angustiada, mas agora, já, 

ainda dói, mas já não dói tanto. Eu já me acostumei, eu tento não sonhar muito, 

eu tento ser mais real, pé no chão. Eu preciso pôr uma casa no nome dela, eu 

fico planejando. Eu não sou pragmática, fiquei com ela [filha]. Tem que abrir 

uma poupança no nome dela” (sic). 

De forma geral, considera que os familiares têm um conhecimento sobre 

as dificuldades da filha, pois ela faz questão de explicar, porém como considera 

que Laurinha “... é meio espertinha, ágil, ativa, então parece que não cai muito 

no conceito... Ela é pequena e eles [sogros] não se apegam muito a esses 

detalhes que eu fico mais preocupada” (sic). Para ela, sua mãe tem mais 

consciência das limitações futuras. João, segundo Paula, tem noção sobre a 

síndrome porque ele acompanhou os encontros na Associação, conheceu 

algumas crianças e jovens com a mesma desordem genética, mas não tem as 

mesmas preocupações que ela. 

Reconheceu que acaba estimulando esse comportamento do marido, 

pois não pontua e solicita sua ajuda. Contou que ele mesmo prefere que ela 

não trabalhe, tendo sido inclusive difícil que ele aceitasse o seu retorno à 

faculdade. Entre as alegações de João, uma delas era a de que os filhos 
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ficariam desamparados na casa da sogra. Apesar disso, Paula está 

determinada a estudar e pretende, no futuro, trabalhar com educação especial, 

área que sempre se interessou, independentemente da situação da filha. 

“Depois que eu tive a Laurinha, eu tive certeza que é isso mesmo que eu 

quero, porque você vai na escola, ninguém acredita no seu filho. Eu 

conversando com outras mães, eu vejo, elas reclamam da escola, porque ele 

não tem nome, ele é Down, o William, o PC. Assim, todo mundo aqui [alunos] e 

ele ali desenhando: ‘Ah, ele não consegue mesmo, fica desenhando’. Agora, eu 

sentindo na pele, eu penso mais na criança, porque se a mãe não funciona, a 

criança não vai funcionar na melhor escola do mundo, não adianta” (sic). 

 

 

7.1.2 Comentários 

 

 

Paula é jovial e em seu relato apresentou-se de forma expressiva e 

detalhista. Lembrou-se de várias situações durante o processo de descoberta 

da síndrome da filha: as críticas sobre a forma como foi comunicado os 

resultados dos exames e a repercussão pessoal e familiar.  Em seus 

pormenores, expressou claramente a evolução dos sentimentos vivenciados. 

Possui boa articulação, sua verbalização é clara e acompanhada de 

gesticulação e mudanças de entonação de voz. Mostrou ser uma mãe 

dedicada, pragmática e sistemática. Ao mesmo tempo, manifestou sua 

sensibilidade quanto ao desenvolvimento dos filhos, dos conflitos em relação a 

independência e autonomia. Em contrapartida, revela sentimentos de proteção, 

devido as fragilidades e dificuldades da filha, referindo-se a ela como 

“Laurinha” (sic) e por meio de adjetivos no diminutivo: “magrinha, 

pequenininha” (sic). Descreveu João como uma figura presente, com boa 

relação com os filhos, mas que na dinâmica cotidiana fica exclusivamente 

responsável pelo sustento familiar, enquanto Paula, pelas atividades 

relacionadas a casa e ao cuidado dos filhos, incluindo aí as consultas médicas 

e tratamentos que a filha frequenta. Ele apoia Paula a cursar o ensino superior, 

porém não alterou sua rotina para auxiliá-la. Nesse sentido, conta com o ajuda 
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de sua mãe nas tarefas diárias, suporte recebido também da sua irmã, do seu 

pai e dos seus sogros. 

 
 

7.2 O primeiro encontro da díade  

 

 

A avaliação foi realizada no período da tarde, pois Laura estuda no 

período da manhã. A mãe e a criança chegaram pontualmente. A pesquisadora 

as encontrou na recepção, apresentou-se para a Laura que retribuiu olhando 

para a mesma, porém não fez nenhum comentário. 

Na sala, onde ocorreram as atividades, foi realizada uma breve conversa 

com Paula e Laura, sobre o caminho até a instituição, sobre o que haviam feito 

no dia, entre outros assuntos gerais. Na sequência foi exibido o material de 

atividades e dadas as instruções para realização das mesmas. Foi exposta 

qual seria a ordem das atividades (sequência da numeração das caixas) e 

também, sobre as instruções impressas para os quebra-cabeças e para a 

narração da história. Laura apenas gesticulou e consentiu com a cabeça às 

instruções e comentários oferecidos pela pesquisadora ou pela mãe, mas 

mostrou-se atenta ao que lhe era apresentado. 

Paula mostrou-se animada, fez alguns comentários com Laura a fim de 

estimulá-la, mas a criança apenas acompanhou a mãe com um olhar. A 

pesquisadora mostrou a sala de espelho para Paula e Laura e a filmadora, que 

estava dentro da sala de atividades. Laurinha olhou a câmera cujo foco de 

visão era a mãe na mesa em que realizariam as atividades, mas novamente 

não fez nenhum comentário. 

Foram checadas as condições de temperatura da sala e outras 

necessidades (água, toalete). Após a explicação que a pesquisadora 

acompanharia pela sala de espelho, a mesma acionou a câmera para iniciar a 

filmagem e retirou-se da sala. A duração do primeiro encontro da díade foi de 

22 minutos. 
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7.2.1 Tarefa 1: montagem de quebra-cabeças 

 

 

7.2.1.1 Primeiro quebra-cabeça – Galinha e filhote  

 

 

Laura iniciou a montagem do primeiro quebra-cabeça duas vezes. A 

primeira montagem aconteceu imediatamente após o convite da mãe para 

realizar a tarefa, mas a montagem foi interrompida por Paula, pois estava 

incorreta. Após uma intervenção de Paula sobre como deveria proceder a 

montagem, Laura iniciou a segunda tentativa e completou a montagem do 

primeiro quebra-cabeça. Por conta disso, foram analisadas as ações 

mediadoras da mãe nas duas montagens de quebra-cabeças. Entretanto, a 

contagem da 1ª tentativa não entrará no cômputo geral, pois foi uma execução 

interrompida pela mãe e por isso, uma montagem incompleta. De qualquer 

forma, a descrição e análise foram incluídas por possibilitarem a observação 

das ações mediadoras apresentadas por Paula na execução da tarefa. Segue 

primeiro a descrição da primeira tentativa e na sequência a da segunda 

tentativa do primeiro quebra-cabeça. 

 

Primeira tentativa do primeiro quebra-cabeça 

 

Laura iniciou a tarefa com autonomia, pegou as peças com agilidade, 

porém, não houve planejamento (pegava as peças de forma aleatória), as 

juntando de forma assistemática. Realizou a atividade concentrada na tarefa, 

com rapidez e determinação para encaixar as peças, porém despreocupada 

em formar uma figura (Galinha e pintinho). Revelou dificuldade na visualização 

espacial (não percebeu os encaixes estavam incorretos e persistiu na 

montagem) e os encaixes das peças foram realizados com certa dificuldade 

motora. 
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Nessa tentativa inicial de montagem do primeiro quebra-cabeça, com 4 

peças, pode-se identificar um total de 14 intervenções de Paula na realização 

da tarefa executada por Laura. Dentre elas, a comunicação (C) (n=9) foi o 

conjunto de ações mediador mais utilizado pela mãe. A comunicação constante 

da mãe com a filha ocorreu especialmente por meio de linguagem verbal, 

muitas vezes, acompanhadas de gesticulações e expressões faciais 

(linguagem não-verbal). Os outros conjuntos de ações mediadoras apareceram 

numa frequência menor, o uso do modelo de referência (MR) (n=2) e 

organização das peças (OP) (n=2).  

Como dito, Laura não terminou a realização do quebra-cabeça, pois 

Paula suspendeu a montagem, após a filha ter feito o encaixe sucessivo das 

três primeiras peças e não ter percebido que sua montagem estava incorreta, 

apesar das colocações da mãe.  

Quanto ao conjunto de ações – comunicação (C). Paula iniciou a 

atividade com uma orientação da tarefa (C-OT) inicial entusiasmada e 

estimuladora: “Vamos brincar?” (sic). Embora a pesquisadora tenha informado 

as instruções antes de sair da sala, a mãe apresentou uma orientação breve e 

sem expressar as particularidades da atividade – quebra-cabeça.  

Entre os outros tipos de comunicação, Paula utilizou, principalmente, os 

questionamentos (C-Q) e indicação de errado (C-IE) como estratégia de 

intervenção durante a atividade.  

Os questionamentos (C-Q) (n=4) referiam-se ao número, a cor da caixa 

e a qual era o animal desenhado no modelo de referência (Galinha e pintinho) 

“Quem é?” (sic), perguntou a mãe e Laura responde: “Pintinho amarelinho e a 

Galinha Pintadinha (personagem infantil)” (sic). Esses questionamentos de 

Paula pareceram ter dois objetivos mais evidentes: incentivar a filha a realizar a 

atividade e conferir os conhecimentos dela sobre os conteúdos questionados. 

Ainda nesse conjunto, a indicação de errado (C-IE) (n=3) foi a estratégia 

utilizada após a montagem das peças (incorretas) realizada por Laura e foi 

empregada como recurso para que Laura percebesse que os encaixes das 

peças estavam incorretos. Como exemplo: “Ué, tem alguma coisa errada aí”, 

“Acho que não deu certo, Laurinha. Tá certo?” (sic). 

A utilização do grupo de ações - modelo de referência (M-R), também foi 

escassa (duas vezes). A princípio, a imagem de referência da figura não foi 
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utilizada por Paula (MR-NU). A mãe deixou de lado o modelo e não explorou a 

figura a ser montada (noção do todo). Somente no final dessa montagem, 

Paula utilizou o modelo de referência associado à comunicação de certo/errado 

por conta da montagem incorreta que Laura realizava.  

Nesse momento, o modelo serviu, uma vez, como referência visual (MR-

V) e a outra, como orientação (MR - O) nas intervenções da mãe, mas não foi 

utilizado por Laura, que não percebeu que o encaixe estava errado. “Tá certo? 

Olha aqui o desenho (pega e mostra o modelo de referência)”; “Não tá 

(correto), olha aqui o pintinho ficou de ponta cabeça” (sic) e Paula mostrou 

novamente a posição no modelo de referência para a filha.  

Com relação ao grupo- organização das peças (OP), Paula a utilizou 

duas (n=2) vezes somente no começo, antes da realização da atividade. Foi a 

mãe que tomou a iniciativa para realização da tarefa, organizou o material (OP-

M), pegou a caixa, tirou e distribuiu as peças pela mesa. Paula fez uma 

tentativa (OP-M) para que Laura tirasse a tampa da caixa. A filha aceitou a 

tarefa, fez o movimento correto, porém Paula retomou a tarefa assim que 

percebeu que Laura tentou algumas vezes, sem sucesso, abrir a caixa. Laura 

aceitou essa interferência de Paula, sem nenhuma resistência. 

 

Segunda tentativa do primeiro quebra-cabeça 

 

Após a montagem (primeira tentativa) incorreta de Laura, Paula 

modificou o tipo de estratégia que estava adotando e resolveu montar o 

quebra-cabeça, como forma de exemplificar para a filha, passando de uma 

orientação apenas verbal (abstrata) para uma mais concreta. Iniciou 

destacando e localizando qual era a peça (cabeça da galinha) com a qual ela 

começaria a montagem e solicitou que Laura observasse. Com exceção dessa 

primeira peça, Paula não indicou para a filha qual era o raciocínio empregado 

para a escolha da sequência de peças a serem encaixadas e no final disse: 

“Viu?!” (sic). A estratégia consistiu em Paula montar o quebra-cabeça e Laura 

observá-la. Após essa intervenção, Paula convidou a filha a montar novamente 

o mesmo quebra-cabeça. 
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Nessa segunda tentativa de montagem do primeiro quebra-cabeça 

pode-se identificar um total de 23 intervenções de Paula na realização da tarefa 

executada por Laura. Houve um aumento, em comparação a primeira tentativa, 

de todos os conjuntos de ações mediadoras. Nessa montagem, Paula utilizou 

mais vezes o modelo de referência (MR), houve um aumento na frequência do 

uso como referência visual (MR – V) de 1 para 3, sendo que a de orientação 

(MR - O) manteve-se igual. O resumo da frequência das intervenções de Paula 

nos quebra-cabeças do primeiro encontro encontra-se na Tabela 9 (p. 175). 

O grupo de ações - organização das peças (OP) foi a que, no geral, teve 

o aumento na frequência mais significativo, de 2 para 7 vezes. Novamente, foi 

Paula quem organizou o material no começo (OP-M), tanto da montagem 

realizada por ela, quanto da realizada por Laura. Além dessas, houve outras 

duas vezes que Paula organizou o material, ações também presentes na 

primeira tentativa. As demais organizações das peças foram duas vezes o 

encaixe das peças sem a solicitação da criança (OP-ES) e duas vezes que 

Paula organizou as peças para melhor visualização de Laura (OP-V).  

O conjunto - comunicação (C) se manteve como o mais frequente de 

ações mediadoras utilizado por Paula. A orientação da tarefa (C-OT) “Quer 

tentar sozinha?, “Quer montar uma vez?” (sic) foram as instruções que Paula 

passou para que Laura iniciasse a tarefa pela segunda vez. 

A frequência da indicação de certo/errado (C-ICE) passou de 4 para 3, a 

do questionamento (C-Q) diminuiu de 3 para 1, essa última justifica-se pelos 

questionamentos inicias sobre o número e cor da caixa terem sido feitos na 

primeira tentativa e orientação espacial (C-OE), manteve-se a mesma, uma 

vez. Paula acrescentou intervenções de solicitação de atenção (C-SA), quatro 

vezes, pedindo que a filha olhasse para o que estava explicando e elogio (C-E) 

como “Aê. Muito bem” (sic), ambas as intervenções não haviam sido utilizadas 

anteriormente.  

Durante a montagem, Paula ampliou as estratégias de comunicação 

associando-as à outras intervenções a fim de acompanhar, mais efetivamente, 

o processo de montagem do quebra-cabeça executada por Laura, como, na 

passagem a seguir:   
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Laura não observa o modelo e tenta encaixar outra peça, a 
mãe interfere e diz: “Não, aí não encaixa”, após esse 
comentário, a filha gira a peça e tenta encaixar novamente e 
Paula: “Não, Laurinha olha aqui o desenho” (modelo de 
referência), a filha dá uma rápida olhada, consente e logo, 
continua a tentar encaixar, mas Paula tira a mão de Laura da 
das peças alinha as peças montadas no mesmo sentido que o 
modelo e pede para ela olhar o modelo de referência 
novamente. A mãe fala, segurando no braço da filha: “Tá 
olhando? (referindo-se ao modelo). O pintinho vai ficar de 
ponta cabeça de novo (aponta na peça que a filha estava 
montando)”, pega a mão da filha, tira da peça, ajeita a peça em 
outra parte, encaixa e diz: “Viu!?”. 
 

 

7.2.1.2 Segundo quebra-cabeça – Ovelha e filhote 

 
 

No segundo quebra-cabeça, com 6 peças identificou-se um total de 63 

intervenções de Paula na realização da tarefa executada por Laura. Esse 

resultado geral revelou um aumento, em comparação a primeira e segunda 

tentativa do primeiro quebra-cabeça. Inclusive, observou-se a ampliação de 

intervenções em todos os conjuntos de ações mediadoras. 
No geral, além do aumento do número de uso de ações mediadoras 

praticadas por Paula, houve uma melhora na qualidade delas. Neste segundo 

quebra-cabeça, um diferencial foi incluir o modelo de referência (MR), como 

material a ser utilizado na execução da tarefa. Paula, desde o início, ajeitou e 

recorreu ao modelo para que Laura pudesse observar a imagem completa do 

animal (Ovelha e filhote) (Tabela 9, p. 175). 

Pode-se notar um aumento da frequência de 4 para 10 na utilização 

dessa estratégia por Paula, inclusive foi a primeira vez que a empregou em sua 

forma mais completa ou seja, não só como visualização global (MR-V) (n=6) e 

orientação espacial (MR-O) (n=2), mas comparando a visualização com a 

montagem (MR-VC) (n=2) que estava sendo realizada por Laura. Essa 

intervenção pode ser exemplificada na seguinte passagem: 

 
Laura troca, de forma aleatória, uma das peças de sua mão e 
tenta encaixar novamente. 
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Paula interfere, pega uma das peças da mão da filha, coloca na 
mesa e compara essa peça com o modelo de referência e 
pergunta: “Que parte é essa daqui ó? Que parte é essa daqui? 
(Aponta para a peça)”.  
Laura olha para o modelo. 
Paula continua: “Aonde você acha que é essa daqui (aponta 
para a peça). Aqui (aponta para o modelo) Acha essa parte 
aqui (aponta peça) aonde que é (modelo)?  
Laura, após uns segundos, aponta timidamente uma parte no 
modelo 
“Não, não (gesticula com a cabeça). Olha aqui o sol (aponta 
para a peça), Olha o sol aqui (aponta para o modelo)”  
Laura aponta para a parte no modelo, olha para a mãe  
“Viu, então ela fica aqui” e ajeita a peça em cima da mesa, 
afasta as demais e diz: “Certo!?” 

 
 

A comunicação continuou sendo o conjunto de ações mediadoras mais 

expressivo de Paula, identificando-se durante a tarefa 46 intervenções deste 

tipo. Essa alta frequência também se justifica pelo fato da comunicação verbal 

acompanhar outros tipos de intervenção. Dentre os itens desse conjunto houve 

um aumento significativo do número de questionamentos (C-Q) (n=14), 

entretanto, houve uma modificação na forma como Paula explorou o 

conhecimento da filha sobre o número e a figura do animal a ser montada 

nesse quebra-cabeça, o que, em parte, pode justificar esse acréscimo. 

Paula valeu-se de recursos não verbais para fazer os questionamentos 

sobre o número da caixa, como por exemplo, gesticular com dois dedos, com 

intuito de que Laura associasse com símbolo 2 estampado na caixa. Da forma 

como ele foi usado não facilitou o entendimento de Laura, exigindo que Paula 

aumentasse a quantidade e as maneiras de questionar a mesma informação. 

Além disso, Laura mostrou-se receosa em responder de forma incorreta o 

questionamento que a mãe havia feito, esse fato pareceu ter dificultado ainda 

mais seu entendimento e suas respostas as questões da mãe. 

Por outro lado, Paula passou a se preocupar se Laura estava prestando 

atenção e entendendo o que explicava: 

 

Laura pega duas peças de forma aleatória e tenta encaixar e 
logo Paula interfere e diz: 
“Ó presta atenção aqui no desenho (apontando o modelo de 
referência que está segurando)” 
Laura não olha e continua entretida no encaixe 
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A mãe fala novamente, tocando na mão da filha algumas 
vezes: “Ó La, Laurinha, presta atenção aqui no desenho 
(aponta para modelo) pra você ver, se tá de ponta cabeça, se 
tá certo”. 
Laura olha para o modelo, mas continua a tentar encaixar as 
mesmas peças. 
“Ah, não tá certo assim (observa Paula) olha aqui ó (aponta o 
modelo)”  
Laura olha para a mãe, com as peças na mão e não fala nada 
“Não tá prestando a mínima atenção, né”, conclui Paula.  

 

Além dos questionamentos (C-Q), outro tipo de intervenções de 

comunicação com maior frequência foi a indicação de errado (C-IE) que 

ocorreu 12 vezes no total. A mãe aumentou a comunicação de orientação 

espacial (C-OE) para 4 vezes e elogio (C-E) para 6 vezes. Os comentários 

relacionados à tarefa (C-CMT) (n=5) e não relacionados (C-CM) (n=2), 

ocorreram pela primeira vez. E uma diminuição, de 4 para 3, na solicitação de 

atenção (C-SA). 

A consequência do aumento dos elogios (C-E) de Paula no 

comportamento de Laura, enquanto desenvolvia a tarefa, ficou evidente, a 

criança ficou menos receosa e mostrou ficar mais segura e animada com sua 

montagem.  

Com relação ao grupo de ações mediadoras - organização das peças 

(OP-M) Paula continuou preparando o material e nem cogitou que Laura o 

realizasse. Durante a tarefa, a mãe utilizou, pela primeira vez, a intervenção de 

organização das peças para orientação na montagem (OP-R) (n=5), uma ação 

mais elaborada em comparação a somente encaixar as peças para a filha. A 

passagem a seguir ilustra isso: 

 
A mãe reposiciona a peça e diz: “Essa peça é aqui, tá faltando 
uma peça aqui no meio ó (aponta para o modelo)”.  
Laura pega outra peça, começa a tentar encaixar na peça (sol) 
posicionada pela mãe, a criança gira, tenta encaixar, gira 
novamente, algumas tentativas  
Até a que a mãe expõe: “Não está encaixando, é outra peça” 
Paula aponta para o modelo e diz: “Olha aqui” e reposiciona a 
peça (sol).  
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Inclusive, observou-se a satisfação e alívio de Paula, pois foi uma tarefa 

realizada em parceira e evidentemente alcançada pelas duas.  

 
Logo pega a última peça e rapidamente encaixa 
Paula, com entusiasmo comemora: “Aiiii!” E sorrindo, toca na 
mão da filha, e pega em sua bochecha.  
Laura põe a mão no modelo, a mãe o levanta, ela olha, 
compara e coloca a mão no quebra-cabeça que acabou de 
montar  
A mãe fala: “Parabéns!” 

 

 
7.2.1.3 Terceiro quebra-cabeça - Égua e filhote 
 
 

No terceiro quebra-cabeça, com 9 peças, identificou-se um total de 57 

intervenções de Paula na realização da tarefa executada por Laura. O 

resultado geral manteve-se próximo ao da montagem do segundo quebra-

cabeça (Tabela 9, p. 175). 
Com relação ao conjunto de ações mediadoras - organização das peças 

(OP-M) – o preparo inicial do material foi realizado por Paula. Contudo, esse foi 

o primeiro quebra-cabeça que Laura organizou o material, no encerramento da 

montagem, enquanto a mãe estava entretida com outra tarefa, ela começou a 

guardar e a mãe quando percebeu, aprovou. Laura reproduziu da mesma 

forma que a mãe, guardou as peças, o modelo, tampou a caixa e a empilhou 

sobre as outras (1 e 2), para isso, inclusive, precisou levantar da cadeira, pois 

as caixas estavam do outro lado da mesa.  

Em comparação ao segundo quebra-cabeça, houve um acréscimo na 

frequência de organização das peças para melhor visualização (OP-V) de 1 

para 2 vezes e uma diminuição da frequência de organização das peças para 

orientação na montagem (OP-R) de 5 para 1 vez. Inclusive, nesse grupo de 

ações mediadoras (OP) houve uma redução de intervenções Paula de 8 para 5 

vezes.  

Desde o início da montagem, o modelo de referência (MR) foi incluído, 

como parte do material a ser usado, mas foi utilizado numa frequência menor, 

de 10 para 3 vezes. Dentre elas, duas para visualização global (MR-V) e uma 
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para comparação entre a figura total e a montagem realizada por Laura (MR- 

VC).   

A diminuição desses dois aspectos pode ser entendida como reflexo do 

aumento de outras intervenções oferecidas por Paula como a comunicação de 

orientação de tarefa (C-OT) e de orientação espacial (C-OT), reflexo de uma 

posição mais ativa e diretiva de Paula em relação a execução da tarefa por 

Laura. 

Como nas demais montagens, o grupo de ações mediadoras - 

comunicação (C) (n=49) foi a principal intervenção utilizada por Paula, 

mantendo-se acima na frequência geral desse grupo. Os dados mais 

relevantes mostram que houve uma diminuição no número de questionamentos 

(C-Q) de 11 para 4 vezes, em parte, essa diminuição, deve-se ao fato de Paula 

não ter feito os questionamentos sobre o quebra-cabeça (número e cor da 

caixa) antes do começo da montagem, ela enumerou a quantidade de quebra-

cabeças. Somente sobre qual era o animal que foi respondido por Laura como: 

“Brillhosa” nome da égua do sítio da avó de Paula. Outro motivo, foi que no 

quebra-cabeça anterior (2º) a mãe necessitou fazer várias vezes a mesma 

questão (número da caixa), pois havia modificado sua estratégia, o que 

justificava o número elevado de questionamentos.   

O primeiro questionamento referiu-se ao animal, na sequência, seguiu o 

segundo questionamento: “Será que você vai conseguir montar?” (sic) e o 

comentário “Quanta peça!” (sic).  

Vale comentar que a intervenção de Paula na indicação de errado (C-IE) 

manteve-se na mesma frequência, mas com o diferencial de estar associada à 

orientação da tarefa (encaixe ou montagem) (C-OT), que teve um aumento 

significativo de nenhuma (2º quebra-cabeça para 10 neste terceiro e também, a 

comunicação de orientação espacial da peça ou montagem (C-OE) que passou 

de 4 para 6 vezes.  

No decorrer do encontro, ficaram manifestas as mudanças de 

estratégias de Paula, de uma maneira sucinta como “Vou dar uma dica” (sic) 

apenas para a filha, para um aumento de diretrizes dispostas para a filha, 

ações que facilitaram e agilizaram a execução tarefa por Laurinha. 
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Laura pega duas peças de maneira casual e começa a tentar 
encaixar, troca a peça faz um encaixe incorreto e a mãe 
comenta: “Não tá certo ai. Ó o deseinho (aponta para as peças) 
tá vendo aqui é a cabeça (aponta para uma das peças) e aqui 
é a pata!!? (aponta para a outra peça que estava encaixada)” 
questionando como isso era possível.  
Laura levantou os ombros, indicando certa indiferença, a mãe 
separa as peças que Laura estava juntando e diz: “Tá errado, 
tá errado”. Laura começa a encaixar outras duas peças, Paula, 
após alguns segundos, diz: “Essa peça aqui (pega uma das 
peças), vou dar uma dica, é aqui (encaixa numa outra, afasta 
as demais e a coloca na posição aonde corresponde ao 
modelo) dei uma dica” 

 
 

A associação de ações de Paula foi facilitadora na montagem do 

quebra-cabeça pela filha, como podemos complementar na seguinte 

passagem: 

 
Laura desmancha a última junção que havia realizado e 
quando começa a fazer outra junção a mãe diz: “Laurinha, 
monta as patinhas aqui (aponta no quebra-cabeça a parte 
abaixo da fileira já montada). Acha as patinhas. Cadê as 
patinhas do cavalinho?”, a filha procura, escolhe uma peça e a 
mãe diz: “Isso. Aqui é a barriga do cavalinho (aponta o lugar no 
quebra-cabeça e indica no modelo). Agora tem as patinhas 
aqui embaixo (indica no quebra-cabeça)”.  
Laura encaixa a peça e a mãe questiona: “Tá certo?”, Laura 
olha pra mãe e depois, encaixa uma peça ao lado dessa e a 
mãe fala: “Não, aqui não encaixa (apontando para a peça). Tá 
vendo uma peça tá por cima, não pode” e tira as duas peças 
que a filha tinha acabado de juntar.  
Laura pega uma peça e começa a tentar fazer um encaixe, 
Paula fala: “Levanta a peça devagarinho, pra encaixar assim 
(mexe na peça)” e quando a filha consegue comenta: “Aí, viu, 
tem que ser devagarinho (pausa) pra encaixar” 

 

No final da montagem, Laura novamente comparou sua produção com o 

modelo de referência, movimento que aponta a modificação de uma atitude de 

simplesmente encaixar peças, para outra, cujo o encaixe de peças tem como 

objetivo formar uma figura e mais ainda, pode ser comparada a referência do 

modelo. 

 
Laura fica apertando as peças sobre a mesa e a mãe 
questiona: “Nossa! O que você está fazendo?”, Laura mostra 
para a mãe o quebra-cabeça e a mãe elogia, sorrindo: “Tá 
lindo”. 
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A Tabela 9 sintetiza o levantamento da frequência de ações mediadoras 

apresentadas por Paula nos três quebra-cabeças do primeiro encontro da 

díade e os níveis de mediação correspondentes.  

 
Tabela 9 - Levantamento da frequência de ações mediadoras apresentadas por Paula nos três quebra-
cabeças do primeiro encontro da díade e os níveis de mediação correspondentes. 
 

Conjuntos 
de ações  

mediadoras 

Níveis de 
Mediação 

Ações mediadoras Quebra-cabeças 
(frequência) 

  primeiro segundo terceiro 

   
 M

od
el

o 
de

 
re

fe
rê

nc
ia

 
(M

R
) 

1 MR - V- para visualização global -todo 3 6 2 

 
2 

 
MR - O- para visualização global –todo e 
orientação (espacial / parte) 

1 2 _ 

 
3 

 
MR - VC- para visualização global / todo – 
parte e comparação com a montagem ou peça 

_ 2 1 

  
SUBTOTAL – Modelo de Referência 

(MR) 

4 10 3 

O
rg

an
iz

aç
ão

 d
as

 p
eç

as
 

(O
P

) 

 
1 

 
OP - ES -Encaixe s/ solicitação 

2 _ 1 

 
1 

 
OP - EC- Encaixe c/ solicitação 

_ _ _ 

 
1 

 
OP - M – Organização do material 

3 2 1 

 
2 

 
OP - V- Organização das peças para melhor 
visualização da filha 

2 1 2 

 
3 

 
OP - R-Organização das peças para 
orientação na montagem 

_ 4 1 

 SUBTOTAL – Organização de Peças 
(OP) 

7 7 5 

C
om

un
ic

aç
ão

 (C
) 

 
1 

 
C - IE -Indicação errado (afirmação ou 
questionamento; montagem ou encaixe) 

3 12 12 

 
1 

 
C - IC -Indicação certo (afirmação ou 
questionamento; montagem ou encaixe) 

_ _ _ 

 
1 

 
C - Q- Questionamentos 

1 14 4 

 
1 

 
C - E -Elogio (confirmação) 

2 6 8 

 
1 

 
C - SA -Solicitação de atenção (verbal ou 
física) 

4 3 1 

 
1 

 
C - CM - Outros comentários (não 
relacionados à tarefa) 

_ 2 2 

 
2 

 
C- CMT – Comentários relacionados à tarefa 

_ 5 6 

 
2 

 
C -OT- Orientação para tarefa (encaixe ou 
montagem) 

1 _ 10 

 
3 

 
C - OE -Orientação espacial da peça ou 
montagem 

1 4 6 

 
 

 
SUBTOTAL – Comunicação (C) 

12 46 49 

 
TOTAL 

23 63 57 
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7.2.2 Tarefa 2: contar e recontar histórias 

 

 

7.2.2.1 História relatada pela mãe 

 
 

Paula seguiu as orientações impressas (H-OT). O fato de ser uma 

história apenas com ilustração, inicialmente, pareceu ter provocado certa 

surpresa, tanto é que ela começou narrando a cor da folha “Amarelo” (sic) 

(estética do livro).  

 

Paula pega e coloca a caixa em cima da mesa, abre a tampa e 
fala: “Tchanram!” 
Laura coloca as duas mãos no rosto, expressando surpresa. 
Paula tira o livro de dentro da caixa e diz: “É uma historinha!” e 
continua: “Essa aqui é uma historinha” e lê o título na capa do 
livro: “Um presente para (pequena pausa) Filipe” 
“Mamãe vai contar a historinha pra você, tá” e olha as 
instruções impressas. 
Laura consente com um gesto de cabeça. 
Paula abre a primeira página do livro, sem ilustração e diz: 
“Tudo amarelo (passando a mão sobre a folha amarela)” 
Laura gesticula como se não estivesse entendendo. 

 

Para contar a história utilizou as ilustrações (ILU-U) como base e seguiu 

a narração da história, descrevendo as cenas das ilustrações (ER-DI). Em 

algumas figuras, enquanto relatava, fazia gestos que acompanhavam o 

movimento do personagem (EC-G). 

 

Paula apontando para a figura e acompanhando o desenho 
com os dedos diz: “Olha o Filipe, tá pulando, olha o que ele tem 
(aponta para figura)” 
“O quê?” pergunta Laura olhando para a figura. 
“O que é isso daqui (aponta para a figura) pergunta a mãe e 
antes de Laura responder, diz: “Um paninho”. 
“Ai, que bonitinho” comenta Laura. 
“E ele vai pulando, com o paninho” repete Paula traçando o 
desenho com o dedo.  
Paula vira a página, Laura aponta para uma figura enquanto 
Paula conta: “De repente, ele viu um presente (apontando para 



177 
 

a figura que Laura havia destacado) até jogou o paninho no 
chão (aponta para a outra parte da ilustração)” 

 

Incrementou a narração da história mudando a entonação de voz (EC-V) 

e Laura, acompanhava e participava da história, empolgada com a narração da 

mãe.  

 

Na outra página, aponta a figura e diz: “Ai, ele ficou pensando 
(aponta para a cabeça com o dedo) como que ele vai abrir o 
presente” 
Vira a página, aponta para a figura e fala: “Aha, ele pegou uma 
tesoura!” e aponta para a outra figura e completa: “E começou 
a cortar a fita do presente” 
Vira a página e fala, apontando para a figura: “Tchanran, abriu 
o presente” aponta para a figura anterior e comenta: “Olha 
esqueceu o paninho e a tesoura, e abriu o presente” 

 
 

Aproveitou a finalização da história e propôs a próxima atividade para 

Laurinha: 

 
Paula muda a página e continua: “E começou a pular, tá feliz” 
Muda a página: “E ai ele descobriu! Um gatinho!” Paula fala 
olhando para a filha. 
Vira a página e diz: “Que bonitinho! E ele puxa o gatinho pela 
cordinha e não solta o paninho!” Paula fala, passando o dedo 
pela figura. 
Vira a página (amarela) e diz: “Fim!”. 
Laura começa a bater palma. 
Paula pergunta: “Você gostou da historinha? Agora você vai 
contar para a mamãe (  ) a história”. Enquanto fala, Paula olha 
à folha de instruções e desliza o livro em direção a Laurinha. 

 

A Tabela 10 sintetiza a utilização de ações mediadoras por Paula na 

narração da história do primeiro encontro da díade e os níveis de mediação 

correspondentes. 
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Tabela 10 - Levantamento da utilização de ações mediadoras por Paula na narração de 
histórias do primeiro encontro da díade e os níveis de mediação correspondentes. 

Conjunto de ações 

mediadoras 

Níveis de 

mediação 

Ações mediadoras Utilização 

Ilustração (ILU) 2 ILU – U – utilizou as ilustrações 
Sim - 

 

 

 

 

Enredo:(ER) 

1 H-OT – orientação da tarefa Sim - 

1 H-SA – solicitação de atenção - Não 

1 H-CM – comentário geral - Não 

2 H-CMT – comentário geral da tarefa - Não 

2 ER – DI – descritivo – a partir das 

ilustrações 

Sim - 

3 ER- ET – elaborado - a partir da 

temática da história, revelando 

pensamentos e sentimentos do 

personagem. 

- Não 

Expressão corporal: 

(EC) 

2 EC – V - entonação de voz Sim - 

2 EC – G - gesticulação Sim - 

 

 
7.2.2.2 História relatada pela filha 
 
 

Laura aceitou realizar a tarefa sem objeções, pegou o livro na mão, 

observou e solicitou o auxílio da mãe para lembrar o nome do personagem. 

Após esse início, passou a narrar sua história, reproduzindo alguns trechos, de 

forma similar à mãe. Exemplo disso aconteceu quando na primeira página do 

livro disse: “Amarelo” (sic) como a mãe havia descrito, revelando a 

memorização do que escutou. 
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Laura pega o livro na mão, o observa por alguns segundos e 
pergunta para a mãe, apontando a figura da capa: “Mãe o que 
é isso?” 
“Filipe”, responde a mãe 
“Filipe”, confirma Laura. 
“Isso”, fala Paula. 
Laura então começa: “O Filipe (  ) encontou o pesente” 
Paula fala: “Mas vai abrindo (livro), vai contando pra mamãe 
assim ó, vai contando pra mamãe, igual a mamãe contou pra 
você” e abre a primeira página do livro (sem ilustração, 
amarela)  
“Amarelo” fala Laura, apontando para a página. 
“Isso”, diz Paula. 

 

Conseguiu reproduzir uma história bem simples com começo, meio, mas 

sem uma finalização. O enredo foi descritivo e pouco elaborado, mas narrado 

com empolgação e uso de entonação de voz. Utilizou algumas ilustrações, mas 

não de forma sistemática, associando algumas partes da narração ao auxílio 

visual da figura. A maior parte de suas frases era incompleta, contendo 

palavras com omissão e troca de letras e vocabulário limitado. O manuseio do 

livro revelou-se difícil e Laura foi auxiliada pela mãe, nessa tarefa.  

 
Laura vira a página e diz: “Ele foi pulando, pulando e encontou 
o paninho (aponta para a figura). 
A criança vira a página e Paula a ajuda. Laura diz: “E encontou 
o pisente (apontando para a figura)” 
“E dai o Filipe (pausa) é (pausa), ele ficou com dó” Laura relata 
e olha para a mãe, que aprova com a cabeça.  
Laura vira a página e continua: “(pausa) que pegou o pesente” 
Muda a página, olha para a figura: “O Filipe (pausa) o pesente 
(pausa) não conseguia é é é (pausa) cotar no (pausa) pesente” 
e muda de página, auxiliada pela mãe. 

 
 

Paula visivelmente estava satisfeita, relevava as palavras pronunciadas 

de forma incorreta pela filha, aceitava o enredo que ela relatava, interferindo 

poucas vezes. 

 

Laura olhando as cenas vira uma página, vira uma segunda e 
quando vai virar a terceira, Paula comenta: “E ai, e essa parte 
da história (referindo-se as páginas anteriores)” voltando para a 
página anterior. 
Laura olha a figura e diz: “E dai (pausa) é (pausa) o pesente 
abriu” 
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Continua na página posterior: “Ele (pausa) – fala algo 
incompreensível - muito feliz” 
Vira a página, Laura aponta e diz: “Gatinho! (pausa) e (pausa) 
encontou gatinho pesente” 
Nova página, Laura olha e comenta: “E (pausa) e (pausa) 
procurou a flozinha do gatinho (pausa) miau, miau” 
Vira a última página (sem ilustração e amarela) e fala: “Tudo 
amarelo”   
“Tudo amarelo” confirma a mãe, que acrescenta: “E fim” 
“E fim” repete Laura e começa a bater palma e fecha o livro. 
Paula pergunta depois: “Gostou?” 
Paula também bate palma e depois com a mão fechada e 
esticada na direção de Laura, fala: “Bate ai” e ambas se 
cumprimentam num gesto de comemoração. 
“Beleza” comenta Paula que começa a guardar o livro na caixa. 

 
 
 
7.3 A segunda entrevista com a mãe 
 
 

No início dessa segunda entrevista, Paula comentou sobre o fato de 

Laurinha estar mais calada no encontro com a díade. Considerou que naquele 

dia a filha poderia estar receosa, pois saiu da escola dizendo: “A pro 

(professora) brigou, a pro brigou comigo” (sic) e quando a mãe a questionou 

sobre o motivo, a filha respondeu: “Porque eu fiz tudo errado” (sic). Paula 

preocupou-se com esse fato e considerou que a filha pareceu mais triste e 

calada, aspectos que poderiam interferir nas tarefas propostas. 

Segundo a mãe, Laura não tocou mais nesse assunto, mas: “Eu sei que 

ela não presta atenção, que ela desvia, teve uma reunião que a professora 

contou que a Laurinha estava dispersa, que a professora deu uma bronca e a 

Laurinha não deu muita confiança” (sic) diferente do que havia ocorrido na 

semana anterior. 

Paula observou outras circunstâncias em que o comportamento da filha 

fica mais retraído, por exemplo, quando retorna à consulta com um médico 

conhecido, percebia que Laura alterava seu comportamento: “Na recepção ela 

estava supercomunicativa, mas quando entrou na sala do médico ficou 

quietinha, não sei se ela fica com medo, achei ela mais quieta” (sic) E Paula 

completou: “Ficar mais quieta é ótimo” (sic) considerando que a filha 

conversava facilmente com qualquer pessoa e se tivesse mais cautela nos 

contatos parecia desejável. 
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Quando questionada sobre as atividades realizadas no encontro anterior 

com a filha, Paula explanou sobre suas dúvidas em como agir naquela situação 

e mencionou que pensou: “Meu Deus. Será que eu tô fazendo certo, será que é 

assim, fiquei com medo de influenciar alguma coisa” (sic). 

Na atividade de montagem dos quebra-cabeças disse ter se 

surpreendido com a dificuldade que Laura apresentou tanto no encaixe das 

peças, quanto em relação ao entendimento da localização das peças. Pensou 

que ela teria maior desenvoltura, agilidade para a montagem e que seria uma 

tarefa mais fácil para ela realizar. 

A esse respeito a mãe comentou:  

 
“Eu achei até que ela montaria melhor o quebra-cabeça, 
porque ela tá acostumada a fazer na fono. Ela brinca bastante 
de quebra-cabeça lá. Achei até que ela ia fazer mais fácil, eu 
até tive que ajudar um pouco. Meu Deus, será que eu ajudo, 
será que eu não ajudo.” 

 
Nessa passagem, Paula lembrou-se que não havia visto Laura montar o 

quebra-cabeça nas sessões de fonoaudiologia e quando havia algum encontro 

entre ela, Laura e com a fonoaudióloga e ela solicitava que Laura montasse a 

criança não fazia. Contou:  

 
“Quando eu estava junto, ela não fazia nada. Quando estava 
com a fono, ela falava nossa a Laura senta fica uma hora sem 
levantar. A cada mês, quando a gente conversava (Paula e 
fonoaudióloga) e que a Laura estava junto, ela não fazia nada. 
Ela não fazia nada. Então aqui eu achei que ela ia fazer 
rapidinho o quebra-cabeça, mas ela teve mais dificuldade”. 

 
Essa surpresa parece esclarecer o motivo das ações iniciais de Paula 

serem tão sintéticas e limitarem-se a indicar se estava certo, errado. 

Ainda sobre a montagem dos quebra-cabeças, foi discutido com Paula o 

uso do modelo de referência. A mãe considerou que não o utilizou o que não 

incentivou Laura a consultá-lo. Percebeu que, com essa atitude, a filha nem 

olhava o desenho e fazia os encaixes (incorretos). Paula refletiu: 
“Eu esperava que ela fosse mais rápida, então eu achei ela 
meio devagar, achei que ela não estava encaixando direito, 
parecia que ela não estava entendendo, punha as peças de 
ponta-cabeça, punha o rabo na cabeça. 
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Eu achei que ela não estava vendo o desenho, ela só estava 
montando as peças, sem olhar o desenho. “Não, ela não 
estava vendo o desenho, ela estava encaixando a peça”. 

 

E em outra passagem, a mãe continuou a conjeturar sobre a utilização 

do modelo de referência: 

 
“É, eu bobiei, devia ter dado o modelo na mão dela. Devia ter 
dado na mão dela, para ficar mais perto dela” 

 

Ao lembrar-se da primeira tentativa de montagem do primeiro quebra-

cabeça, no qual Laura não percebeu que estava montando de forma incorreta, 

apesar das colocações da mãe. Paula refletiu sobre a forma como intervir e 

disse:  

 

“Eu achei que eu fiz por ela, não deixei ela fazer, ela pensar no 
que ela fez errado e tentar arrumar, no final eu acabei fazendo 
por ela”. 

 

Esse foi um ponto importante de reflexão de Paula, nesse segundo 

encontro, o fato de se antecipar e realizar as tarefas pela filha. Sobre isso 

Paula reiterou:  

 
“Eu achei que eu fiquei meio afobada, querendo que ela 
fizesse. Eu achei que tinha hora que ela ia montar e eu enfiava 
a mão pra encaixar o negócio, não deixei ela desenvolver 
sozinha. Fiquei meio ansiosa pra ela montar” 

 
 

Paula justificou essa atitude, considerando dois aspectos que se 

revelavam conflitantes. Por um lado, tentar estimular a independência e 

autonomia dos filhos e por outro lado, conter sua “ansiedade” (sic) com relação 

ao ritmo de Laura para realizar algumas atividades. Um trecho desse encontro 

apontou esse movimento: 

 
“Eu tento me controlar ao máximo, em casa também, eu deixo 
ela comer sozinha, não tem problema, eu deixo ela se virar. Ela 
e o Bruno, ele já é superindependente, mas dentro, sabe, fica 
aquele negocinho. Meu Deus do céu, vai, vai” 
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Além disso, mostrou como vivencia essas constatações sobre o 

desenvolvimento da filha: 

 
“Não sei se porque... dela ser especial, eu tenho medo de eu 
ficar doente, morrer, alguma coisa e ela ser dependente e não 
ter quem faça por ela. Eu sempre acho que eu tô falhando com 
ela, eu nunca acho que eu tô um passo a frente com ela, eu 
sempre acho que eu tô um passo atrás. Eu sempre acho que 
ela tá atrasada, que ela poderia estar falando melhor, estar 
mais desenvolvida, ai, a gente fica comparando. É tão difícil, 
não comparar (...) 
Sabe, eu tento me controlar, eu penso: Não posso comparar, 
porque ela não é igual. As vezes, eu penso, o Bruno quando 
tinha 5 anos, não posso comparar. Eu começo a pensar, eu já 
começo me policiar meu pensamento, mas é muito difícil, ainda 
mais na escola, eu vejo as meninas já escrevendo ai eu fico: 
Meu Deus do céu, dói, dói, mas eu tento falar: Não, calma” 

 
 

Em contrapartida, notou que Laura solicitava, mesmo que de forma não 

verbal, sua avaliação e autorização para poder realizar algo. Sobre isso, Paula 

comentou: 

 

“Ela me olha o tempo todo, pra ver se eu faço sim ou se eu 
faço não. É o tempo todo, se a gente sai e alguém fala com ela, 
ela olha pra mim. Não sei se para saber se ela pode falar ou se 
eu vou dar a resposta por ela. Preciso prestar atenção” 

 

Observou com relação à organização do material do quebra-cabeça que: 

 

“Eu dei pra ela (caixa com as peças), mas só que ela ficou 
meio assim, ai eu já abri logo (falou rindo). Então, eu já passei 
por cima dela, é isso que eu tento me policiar, não passar por 
cima”  

 

Nesse sentido, outro ponto discutido e refletido sobre a organização do 

material foi a forma como Paula embaralhou as peças, sem a preocupação de 

ajeitá-las para facilitar a visualização das peças para Laura. 

Quanto a comunicação com Laurinha, Por outro lado, considera boa a 

comunicação que estabeleceu com a filha durante as atividades, observa que 

reproduz algumas estratégias usadas pela fonoaudióloga como alteração da 
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entonação de voz, vibração e entusiasmo quando acertava ou orientava a 

localização de encaixe de alguma peça. 

Sobre a narração da história a mãe diz: 

 
“E aí na hora de contar aquela história. Meu Deus, não tem 
nada escrito aqui (risos). Eu não tenho muita imaginação. Eu 
queria contar de uma forma mais ou menos fácil, pra ela 
lembrar depois, pois se eu contasse com muitos detalhes, aí 
que ela não ia lembrar depois. Até pela idade dela” 

 

Sobre a narração de história realizada por Laura, a mãe sorrindo 

comenta:  
 

“Eu achei bonitinho! O jeitinho dela, bonitinho” 
 

Observou que apesar das dificuldades apresentadas por Laura durante 

a montagem do quebra-cabeça, a filha estava atenta e concentrada na 

atividade, fato que ocorre com menor frequência em sua casa, pois raramente 

brincam de atividades desse tipo e com o irmão as brincadeiras são mais de 

“ação” (sic). Diz: 

 
“Em casa ela tem quebra-cabeça, mas lá vira uma arma, as 
peças são uma arma, estrelinha de ninja. Então, eu nunca tinha 
visto, mesmo, ela montar um quebra-cabeça” 

 

 
7.4 O segundo encontro da díade 
 
 
7.4.1 Tarefa 1: montagem de quebra-cabeças  
 

 

7.4.1.1 Primeiro quebra-cabeça - Gata e o filhote 
 
 

A duração do segundo encontro da díade foi de 29 minutos. Na 

montagem do primeiro quebra-cabeça, identificou-se um total de 44 
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intervenções de Paula na realização da tarefa executada por Laura. Nessa 

montagem, Paula utilizou 4 vezes ações mediadoras do grupo - modelo de 

referência (MR), quatro do grupo -  organização de peças e 36 ações do grupo 

– comunicação. O resumo da frequência das intervenções de Paula nos 

quebra-cabeças do segundo encontro encontra-se na Tabela 11 (p. 196). 

No grupo de ações - organização das peças (OP), houve uma 

modificação, em comparação ao primeiro encontro, nas intervenções inicias de 

Paula, que estimulou a filha a manusear a caixa e retirar o material.  Houve três 

vezes que Paula organizou o material (OP-M), porém essas ações ocorreram 

no decorrer da montagem. A outra ação desse grupo foi uma vez realizar o 

encaixe das peças sem a solicitação de Laura (OP-ES). O trecho abaixo 

exemplifica essa passagem inicial da montagem: 

 

“Vamos começar?” pergunta Paula. 
“Vamo”, confirma Laurinha. 
Paula entrega a caixa do primeiro quebra-cabeça e fala: “Hoje 
eu vou deixar você fazer tudo, direitinho tá bom!?” 
“Que cor é essa?” Laura pergunta, mostrando a caixa para a 
mãe. 
“Eu é que pergunto, que cor é essa?” 
Laura olha para a caixa. 
Paula bate na caixa e diz: “Que cor é?” 
“Azul”, responde a filha. 
“E esse número aqui, você conhece?” Mostrando o número 
para a filha. 
“Conhece”, responde Laurinha. 
“Que número que é?”  
Laura fica olhando. 
“Número...” incentiva Paula. 
“Um”, responde Laura. 

 
 

Interessante, que quando Paula autorizou Laurinha a “fazer tudo” (sic), 

em resposta a se antecipar e fazer pela filha como discutido na entrevista 

individual. Laura, como numa repetição do movimento da mãe, perguntou qual 

era a cor da caixa, assim como Paula fazia na primeira sessão semiestruturada 

da díade. Paula, sorrindo, retomou sua função dizendo: “Eu é que pergunto”. 

Nessa situação, o objetivo dos questionamentos continuava a ser motivar a 

filha para tarefa e avaliar os seus conhecimentos quanto à cor e ao número 

indicado na caixa.  
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Quanto as ações mediadoras do grupo – modelo de referência, três 

vezes o modelo foi utilizado para visualização global-todo (MR-V) (n=3) e uma 

vez para visualização global todo e orientação espacial – parte (MR-O) (n=1). 

Vale destacar, que desde o início da tarefa, Paula procurou destacar a 

possibilidade do modelo como referência e também para enfatizar e explorar os 

detalhes da figura global para que a filha tivesse a noção do todo, antes de 

começar a montagem, outro ponto discutido com ela na entrevista individual 

anterior. 

 

Laura abre a caixa. 
Paula olha e faz: Uhm! (expressão de surpresa) Quem é esse? 
“O gatinho” responde a filha. 
“Que lindo! Fica de joelho, meu amor, pra você enxergar 
melhor” diz Paula. 
Laura se ajeita na cadeira, a mãe a ajuda. A criança tira o 
modelo de referência da caixa, coloca na mesa com a figura 
virada para baixo. 
“Que lindo o seu gatinho!” comenta Paula e desvira o modelo 
de referência, deixando a figura do gato para cima e fala: 
“Deixa aqui pra você ver o desenho dele”. 
Laura começa a olhar as peças dentro da caixa e não olha para 
o desenho do modelo. 
Paula retifica, apontando para o modelo: “Olha como é que é o 
desenho do gatinho”. 
Laura, sem soltar as peças que segurava na mão, olha para o 
desenho, mas mostra-se dividida entre observar o que a mãe 
pede ou continuar o que estava fazendo. 
Paula apontando para a figura diz: “Olha aqui o desenho do 
gatinho. A mamãe e...” 
“O filho”, responde Laura que volta a olhar as peças que 
estavam em sua mão. 
Paula insiste, aponta para uma parte do modelo e pergunta: “O 
que que é isso aqui?” 
Laura olha e responde: “A caminha dele”. E volta a tentar fazer 
um encaixe. 
“A caminha dele, muito bem”, confirma a mãe que afasta um 
pouco a caixa, para abrir espaço para a montagem do quebra-
cabeça. 
 
 

O conjunto - comunicação (C) se manteve como o mais frequente de 

ações mediadoras utilizado por Paula. A orientação da tarefa (C-OT) “Vamos 

começar?” (sic) seguido “ Hoje eu vou deixar você fazer tudo” (sic) foram as 

instruções que Paula passou, considerando suas novas expectativas.  
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A frequência da indicação de certo/errado (C-IC e C-IE)  ocorreu 10 

vezes, a do questionamento (C-Q) (n=10) dez vezes, de orientação espacial 

(C-OE) uma vez, as mesma frequência que a de solicitação de atenção (C-SA), 

elogio (C-E) (n=6) e 11 vezes comentários sendo que seis vezes foram 

comentários relacionados à tarefa (C-CMT) (n=6) e cinco comentários gerais 

(C-CM) ( n=5). 

Como dito, logo no início, Paula estimulou Laura a abrir a caixa e no 

final, também, a fechá-la. Nesse movimento, Paula revelou, por meio de sua 

comunicação, como podia intervir da sua maneira, sem fazer por Laurinha. 

Exemplo disso, pode-se observar na transcrição do trecho a seguir:   

 
“Cuidado fecha direitinho aí (referindo-se a caixa do quebra-
cabeça), devagarinho” comenta Paula, que já pega a caixa do 
segundo quebra-cabeça, enquanto Laura fecha a caixa do 
primeiro. Alerta a filha para colocar o modelo de referência 
dentro da caixa, junto com as peças, pois ela havia esquecido 
do lado de fora. 
Laura tira a tampa, coloca o modelo dentro da caixa e Paula 
diz: “Bonitinho, delicadinho, ein”. 
Paula observa Laura fechar a tampa da caixa, observa que ela 
gira a tampa para tentar encaixar e reforça: “Isso, vai virando”. 
E quando a filha coloca a tampa diz: “Isso, muito bem”. Pega a 
caixa da mão da filha e já entrega a outra, do segundo quebra-
cabeça. Empurra a caixa do primeiro para um canto da mesa e 
diz: “Um já foi”. 

 
 

Ao final da tarefa Paula reforçou para Laurinha a exploração inicial da 

figura do modelo (todo) e as peças (parte), comparando a figura da  montagem 

pronta e a do modelo de referência, nessa passagem, Paula aproximou o 

modelo da montagem e comentou: “Ficou igualzinho” (sic).  

 

 
7.4.1.2 Segundo quebra-cabeça - Coruja e o filhote 
 
 

No segundo quebra-cabeça, com 6 peças identificou-se um total de 42 

intervenções de Paula na realização da tarefa executada por Laura. Embora, 

haja um aumento no número de peças do primeiro para o segundo quebra-

cabeça (4 para 6 peças), no geral, Paula manteve uma frequência geral e 
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parcial (em cada um dos grupos de ações mediadoras) muito próximo. 

Apresentou 6 ações mediadoras no grupo – modelo de referência, 3 no grupo – 

organização de peças e 33 no grupo – comunicação (Tabela 11, p. 196). 

No grupo de ações mediadoras - modelo de referência (MR), pode-se 

notar um aumento da frequência de 4 para 6 vezes, inclusive, Paula as 

empregou em todas as suas formas ou seja, como visualização global (MR-V) 

(n=2) e orientação espacial (MR-O) (n=1) e numa frequência maior, 

comparando a visualização do modelo de referência com a montagem (MR-VC) 

(n=3), esta última que apresenta nível de potencial de mediação maior.  

No grupo de ações - organização das peças (OP), Paula utilizou esse 

recurso para melhor visualização das peças (OP-V) (n= 1) e para orientação na 

montagem (OP-R) (n= 2). 

Como nos demais quebra-cabeças, as ações mediadoras do grupo – 

comunicação (C) aconteceram em maior número. Nesse segundo quebra-

cabeça houve um aumento na comunicação de orientação de tarefa (C-OT) de 

1 vez para 6 vezes e de orientação espacial (C-OE) de uma para três vezes e 

não houve a necessidade de solicitação de atenção (C-AS). Além disso, duas 

indicações de certo (C-IC) e três indicações de errado (C-IE). 

Quanto ao número de questionamentos (C-Q) (n=9), como nos outros 

quebra-cabeças, Paula fez questionamentos iniciais que se referiam ao 

material da tarefa. Como a formulação dessas questões continuou a ser 

sucinta, Paula precisava refazê-lo aumentando o número desse tipo de ação. 

Pelas respostas de Laura, fica evidente que conforme Paula elabora a questão, 

a dificuldade da filha em compreender o que a mãe está questionando 

aumenta. No trecho abaixo – o questionamento amplo “E esse daqui?” (sic) 

não permite que Laura entenda ao que a mãe se refere. A sucessão de 

perguntas revela a precipitação e a inconformidade da filha não saber a 

resposta.  

 

 
Volta-se, imediatamente, para a segunda caixa e pergunta para 
Laura, que estava tentando abri-la: “E esse daqui?” batendo na 
caixa. 
“Não sei”, responde Laura. 
“Você não sabe que cor que é?! Você sabe que cor que é” 
afirma Paula. 
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“Vermelho”, responde a filha. 
“Vermelho. E o número aqui? (aponta na caixa o número). Que 
número é esse?” questiona a mãe. 
“Um” fala Laura. 
Paula gesticula o número dois, com dois dedos. 
“Dois”, retifica Laurinha. 
“Número dois” confirma a mãe e continua: “Olha!” (referindo-se 
a figura do modelo que estava dentro da caixa que Laura 
acabara de abrir) “Quem é?!!” 
“A coruja” diz a filha. 
“Coruja. Quem?” Apontando para as figuras do modelo de 
referência. 
Laura responde: “A mamãe” (quando Paula apontou para essa 
figura) e“ o filho” (quando apontou para a outra figura do 
modelo). 
“Mãe e o filho, muito bem”, confirma Paula. 
 

 

Nessa passagem inicial, somado aos questionamentos, Paula acabou, 

brevemente, destacando e explorando a figura do modelo de referência. 

Aproveitou e recolocou a orientação de tarefa:  

 
“Olha aqui o deseinho (aponta para o modelo e aproxima mais 
da filha) pra você montar igual. Esse tem mais peças, ein.” 

 

Paula iniciou suas intervenções em relação a montagem, explorando a 

peça escolhida por Laura, essa foi uma maneira nova de intervir, instigando a 

filha refletir sobre a peça escolhida, identificando qual era a parte da figura e 

orientando quanto a sua localização.  

 
Laura começa um encaixe e fala: “Mãe”. 
“Oi, ó que é isso que você tem na mão, que peça é essa que 
você tem na mão?” responde Paula. 
Laura mostra a peça que estava em sua mão para a mãe. 
Paula pergunta: “Da onde que é?” E aponta para o modelo e 
pergunta: “Que peça é essa?” (Paula precisa refazer várias 
vezes a pergunta) 
“A mamãe” Laura identifica. 
“Então, ó como tá a mamãe aqui (apontando para o modelo) 
tenta por igual” orienta Paula. 

 

 
Nesse encontro evidentemente as colocações de Paula na tarefa 

estavam mais completas, não se limitaram a indicação de errado (C-IE). 

Denominou as partes, questionou partes faltantes e sua posição de encaixe, 

intervenções que organizaram a orientação da tarefa para Laurinha, que tendia 
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a escolher as peças de forma aleatória, realizando os encaixes por tentativa e 

erro. 

 
 

Paula fala e compara a peça, que ajeitou, com o modelo: “Olha 
o olhinho aqui. Cadê o outro olhinho aqui”, mostrando o espaço 
ao lado da peça (referindo-se a coruja mãe). 
Laura começa a procurar e deixa a peça que estava em sua 
mão e era a correta (O outro olho). 
Mãe interfere, aqui (apontando a peça que Laura havia 
acabado de abandonar) “Essa não é o olhinho. O olhinho não 
tem que ficar aqui?” (aponta para o espaço ao lado da primeira 
peça). 
Laura tenta encaixar as duas peças, mas numa posição 
incorreta. 
“Não, Laurinha, um olho aqui (apontou posição correta) e o 
outro aqui (apontou posição da boca). Os olhos são assim” e 
aponta para a posição dos olhos um ao lado do outro. 
Laura olha para mãe, enquanto ela explica. 
Paula continua: “Então, faz o olhinho aqui dela (aponta para as 
duas peças) Monta o olhinho” e a ajuda a posicionar as peças 
e diz: “Assim, meu amor”. 
Laura encaixa. 
“Viu, olha aqui o olhinho” (aponta para as peças encaixadas e 
compara com modelo) 
Laura observa o modelo. 

 
 

Sendo assim, durante a execução da tarefa, Paula acompanhou os 

movimentos de escolha de peças de Laura, tentando manter um planejamento 

da montagem. Para isso, retomou peças trocadas aleatoriamente por Laura, 

sem reflexão, contextualizando na montagem da figura, facilitando a 

organização da montagem por Laura. Explicou o que indicava como errado (C-

IE), reforçando o que estava incorreto na parte montada ou qual era a parte da 

montagem representada em determinada peça, movimento muito diferente do 

primeiro encontro. 

No final desse segundo quebra-cabeça, Paula menos “ansiosa” (sic) 

aguardou a filha terminar de guardar o material do quebra-cabeça, para 

oferecer-lhe a próxima caixa. Em termos de processamento de informação, 

esse movimento de aguardar revelou-se mais apropriado, na medida em que 

Paula pode ajustar seu ritmo, favorecendo o da filha. 
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7.4.1.3 Terceiro quebra-cabeça - Pata e filhote 
 
 

No terceiro quebra-cabeça, com 9 peças, identificou-se um total de 73 

intervenções de Paula na realização da tarefa executada por Laura. A mãe 

apresentou 9 ações mediadoras no grupo – modelo de referência, 5 no grupo – 

organização de peças e 59 no grupo – comunicação (Tabela 11, p. 196). 
Com relação ao conjunto de ações mediadoras - organização das peças 

(OP-M), em comparação ao segundo quebra-cabeça, Paula manteve a 

frequência de organização das peças para melhor visualização (OP-V) (n=1) e 

de organização das peças para orientação na montagem (OP-R) (n=2).  

Quanto ao grupo de ações mediadoras - modelo de referência (MR) 

houve um aumento na frequência de 6 para 9 vezes, justificado pelo aumento 

de ações do uso do modelo para visualização global – todo e orientação 

(espacial – parte) de 1 para 4 vezes. O uso do modelo para visualização global 

(MR-V) (n=2) e uma para comparação entre a figura total e a montagem 

realizada por Laura (MR- VC) (n=3) manteve-se na mesma frequência.   

Como nas outras montagens, o grupo de ações mediadoras - 

comunicação (C) (n=59) foi a principal intervenção utilizada por Paula. Os 

dados mais relevantes mostraram que houve um aumento no número de 

orientação de tarefa (C-OT) de 6 para 14 vezes, dos comentários relacionados 

à tarefa de 5 para 13 vezes, indicação de certo (C-IC) de 2 para 8 vezes e de 

errado (C-IE) de 3 para 7 vezes. O que mostrou ações mais diretivas de Paula 

no auxílio à Laura.  

Nesse quebra-cabeça, com o consentimento de Paula, Laura 

apresentou-se mais desenvolta para abrir a caixa e tirar as peças de dentro. 

Paula a estimulou a adivinhar qual era o animal desse quebra-cabeça. Para 

Laura era a “Brilhosa” (sic) égua que, no primeiro encontro, foi o animal 

apresentado, também, no terceiro quebra-cabeça.  

Quando acessou a figura do animal impressa no modelo de referência 

Laura pareceu um pouco decepcionada. O trecho a seguir ilustra essa 

passagem: 
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Enquanto esperam o retorno da pesquisadora, Laura olha a 
cadeira (onde estavam as caixas de quebra-cabeças) numa 
posição oposta a sua, por debaixo da mesa e assim que olha, 
coloca a mão na boca como se fosse uma surpresa e comenta: 
“Tem outros”. 
Paula repete: “Tem outros. O que será que é? Que bicho você 
acha que tem agora?” 
“Brilhosa”, Laura fala baixinho. 
“Brilhosa”, sorri, e repete a mãe  
(Pesquisadora volta com o lenço de papel, entrega e sai da 
sala) 
Paula fala: “Deixa aqui (outro canto da mesa) se você precisar. 
Quer tomar um golinho de água?” 
“Qué”. Laura responde e bebe a água. 
“Então toma um golinho de água, pra gente fazer mais (...) 
quebra-cabeça.” Paula pega a terceira caixa, apresenta para 
Laura e exclama: “Tchan!” 
Laura pega a caixa e começa abrir a tampa e diz algo como: 
“Eu vou abrir...” e mais alguma coisa. 
Paula parece não escutar e fala: “Surpresa” (referindo-se a 
qual animal seria dessa vez).  
Laura continua na tentativa de abrir a caixa, olhando para a 
mãe. 
“Vai (incentivando a filha a abrir a caixa) surpresa, ah!!!” 
quando a filha consegue abrir a caixa e podem olhar a figura. 
Paula observa que Laura não teve uma reação de quem havia 
gostado e pergunta: “Não gostou? Ein?” 
“Gostei”, responde a filha pouco animada. 
“Quem é?”, pergunta a mãe. 
“É o patinho feio”, diz Laurinha. 
“Ah, é o patinho feio”, confirma, animada, Paula. 
 

 
Durante a montagem, Laura solicitou a orientação de Paula sobre o 

encaixe das peças. Por outro lado, Paula interferiu na montagem que a filha 

realizava a fim de continuar a colocar em prática alguma diretriz e 

planejamento à tarefa. Paula, desde o início da montagem, aproveitou para 

lembrar a filha sobre o modelo de referência e a necessidade de que 

montagem das peças se assemelhasse a figura. Além disso, ajeitou e desvirou 

algumas peças na mesa, o que organizou e facilitou a sua visualização, 

essencial para a montagem do quebra-cabeça. 

Esse foi um diferencial, Paula tentou manter as orientações, 

principalmente quando as ações de Laura, aconteciam sem reflexão. Por 

exemplo, quando diante da comunicação de errado (C-IE), a filha não refletiu e 

mudou de peça, escolhendo a próxima de forma aleatória. A mãe identificou e 

localizou a peça comparando-a com o modelo de referência e então, orientou a 

filha a procurar a peça específica que daria continuidade à montagem, 
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explicações mais completas e indicações mais precisas foram facilitadoras e 

constantes nesse segundo encontro. 

 
Enquanto isso, Laura pegou duas peças (aleatória) e começou 
a encaixar, logo a seguir fala: “Mã?”(solicitando que a mãe 
avaliasse o encaixe) 
Paula olha e diz: “Uhn. Não é”. 
Laura desencaixa, e quando vai pegar outra peça para 
encaixar (aleatória). Paula pega uma das duas peças iniciais e 
diz: 
“Essa aqui é o bumbum do nenê, ela é aqui ó (coloca em cima 
do modelo de referência). Tá vendo esse é o bumbunzinho 
dele, então fica aqui embaixo (coloca a peça na mesa na 
posição para iniciar a montagem e afasta as outras peças, para 
esta ficar em destaque) Agora acha aqui ó (aponta para o 
modelo de referência a peça que ficava acima desta)”. 

 
 

 
Contudo, as orientações de Paula oscilavam diante das dificuldades da 

filha, ora com indicações mais amplas e completas, como a acima mencionada, 

ora com indicações mais diretivas, em que Laura realizava a tarefa, porém, 

sem reflexão, pois apenas reproduzia as orientações da mãe. O trecho anterior 

e as passagens a seguir ilustram esse movimento: 

 

Laura começa a procurar a peça solicitada pela mãe entre as 
peças soltas na mesa. Aponta para uma peça e pergunta para 
a mãe: “Esse?” (incorreta) 
Paula responde: “Qual você quiser Laurinha. Só olha aqui” 
(aponta a parte no modelo de referência). 
Laura desiste e procura outra peça e quando escolhe uma faz 
um som: “Ah”, como se tivesse encontrado a peça. 
Paula comenta sobre a outra peça (incorreta) que Laura 
escolheu: “Essa é a asinha da mamãe”. 
Laura fica olhando a peça. 
Paula continua: “Ó a cabeça da mamãe. Ó a cabeça da mamãe 
ai no seu dedo. Agora monta”. 
 

 
Laura permaneceu escolhendo as peças de forma aleatória, mas 

contando com o raciocínio da mãe e solicitando constantemente sua avaliação. 

Por sua vez, a resposta concisa: “Qual você quiser Laurinha. Só olha aqui 

(modelo)” (sic) dada por Paula, ao invés de estimular a reflexão da filha, 

acabou por manter uma escolha aleatória das peças.  
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Na passagem a seguir, resolveu o encaixe pela filha, embora ainda que 

uma ação diretiva, Paula tentou exemplificar a montagem e fazer uma 

indicação de qual era a peça. O fator “ansiedade” (sic) levantado por Paula na 

sessão anterior possivelmente interferiram nesse seu movimento de antecipar-

se à filha. 

 

“Esse não é aí (referindo-se as peças que Laura estava 
encaixando). Posso te ajudar?” A mãe começa a mexer nas 
peças que Laura tentava encaixar, pega uma e diz: “Esse é o 
biquinho da mamãe” e encaixa na peça do encaixe anterior. 
Laura olha a montagem feita pela mãe.  
Paula diz: “Viu, agora vai” ajeitando esse primeiro encaixe. 
 

 
Um outro exemplo:  

 
 

Paula diz: “Esse não é o corpo da mamãe é a cabeçinha do 
nenê. É aqui ó” (aponta para o local onde a peça deverá ser 
encaixada). 
Laura começa a tentar encaixar a peça e Paula intervém: 
“Vira” (olhando para a peça e faz o gesto de girar, com o dedo, 
na mesa) 
Laura gira a peça, encaixa. 
“Ai! E agora?” Questiona Paula dando continuidade a 
montagem. 

 

 

Outro aspecto importante de ser destacado nas intervenções de Paula 

refere-se as orientações de tarefa (C-OT). Durante a montagem, a mãe 

explicava o posicionamento ou a peça a ser buscada na sequência e essas 

ações foram um importante auxílio para Laura. Serviu como uma diretriz 

facilitadora e Laura respondeu e acompanhou as solicitações de Paula. 

Também podemos observar a flexibilização de Paula imprimindo 

diferentes formas de ação ajustadas a demanda da filha. No próximo trecho, 

presenciamos a descrição da peça que solicitava para Laura, identificando - a 

quando a filha escolhia outra. Além disso, diferente da reação diante das 

dificuldades de Laura, pode-se perceber que o sucesso da filha entusiasmava a 

mãe. 
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Paula continua: “Agora aqui” (mostra a parte superior esquerda 
do quebra-cabeça) “Essa nuvenzinha aqui, com essa 
montanha”. 
Laura pega uma outra peça, diferente da que Paula estava 
propondo e começa a encaixar e a mãe diz: “Ou a asinha da 
mamãe”. Acompanha no encaixe: “Ai, é ai” (quando a filha 
posicionou no lugar correto) e falou: “Muito bem”, após o 
encaixe da peça”. 
Laura pega a penúltima peça e vai encaixá-la no lugar correto e 
Paula rindo, bem contente, diz: “Muito bem, muito bem! Você tá 
muito inteligente!” 
Laura sorrindo, pega a última peça e começa a encaixar no 
lugar e da forma correta, gira a montagem para fazer o encaixe 
da peça superior e a mãe sorrindo e contente fala: “Laurinha, 
você tá muito inteligente!” 

 
 

Esse trecho exemplificou além da mobilidade em relação as 

modificações de orientações, também em relação a discriminar qual o tipo de 

intervenção que Laura precisava em situações diferentes (encaixe ou 

orientação espacial das peças, por exemplo: 

 
Laura fica satisfeita, mas está fazendo algumas tentativas de 
encaixar a peça e Paula fala: “Levanta a pecinha pra encaixar” 
e depois reforça: “Levanta um pouquinho a pecinha pra 
encaixar, do jeito que estava, estava certinho”. 
Laura continua tentando e Paula acompanha: “Isso, filha, ai!!” E 
muito contente completa: “A mamãe vai virar pra você ver” 
(reposiciona a montagem para ficar na posição correta da 
imagem para Laura) e completa, comparando com a figura do 
modelo de referência: “Ficou igualzinho!” 
Laura olha para a mãe, começa a bater palma e Paula, 
satisfeita, também bate palma 

 
Ficou evidente como, após a sequência anterior em que modifica a 

forma como estava interagindo com a filha, a atividade aconteceu de uma 

maneira mais tranquila. Paula fez intervenções mais completas e explicativas 

para Laura, o que facilitou sua compreensão. 

A Tabela 11 sintetiza o levantamento da frequência de ações 

mediadoras apresentadas por Paula nos três quebra-cabeças do segundo 

encontro da díade e os níveis de mediação correspondentes. 

 

 

 



196 
 

Tabela 11 - Levantamento da frequência de ações mediadoras apresentadas por Paula nos três quebra-
cabeças do segundo encontro da díade e os níveis de mediação correspondentes. 
 

Conjuntos 
de ações  

mediadoras 

Níveis de 
Mediação 

Ações mediadoras Quebra-cabeças 
(frequência) 

  primeiro segundo terceiro 

   
 M

od
el

o 
de

 
re

fe
rê

nc
ia

 
(M

R
) 

1 MR - V- para visualização global -todo 3 2 2 

 
2 

 
MR - O- para visualização global –todo e 
orientação (espacial / parte) 

1 1 4 

 
3 

 
MR - VC- para visualização global / todo – 
parte e comparação com a montagem ou peça 

_ 3 3 

  
SUBTOTAL – Modelo de Referência 

(MR) 

4 6 9 

O
rg

an
iz

aç
ão

 d
as

 p
eç

as
 

(O
P

) 

 
1 

 
OP - ES -Encaixe s/ solicitação 

1 - 2 

 
1 

 
OP - EC- Encaixe c/ solicitação 

_ _ _ 

 
1 

 
OP - M – Organização do material 

3 _ _ 

 
2 

 
OP - V- Organização das peças para melhor 
visualização da filha 

_ 1 1 

 
3 

 
OP - R-Organização das peças para 
orientação na montagem 

_ 2 2 

 SUBTOTAL – Organização de Peças 
(OP) 

4 3 5 

C
om

un
ic

aç
ão

 (C
) 

 
1 

 
C - IE -Indicação errado (afirmação ou 
questionamento; montagem ou encaixe) 

4 3  7  

 
1 

 
C - IC -Indicação certo (afirmação ou 
questionamento; montagem ou encaixe) 

_ 2  8  

 
1 

 
C - Q- Questionamentos 

10 9 6 

 
1 

 
C - E -Elogio (confirmação) 

6 5 7 

 
1 

 
C - SA -Solicitação de atenção (verbal ou 
física) 

3 _ _ 

 
1 

 
C - CM - Outros comentários (não 
relacionados à tarefa) 

5 _ _ 

 
2 

 
C- CMT – Comentários relacionados à tarefa 

6 5 13 

 
2 

 
C -OT- Orientação para tarefa (encaixe ou 
montagem) 

1 6 14 

 
3 

 
C - OE -Orientação espacial da peça ou 
montagem 

1 5 4 

 
 

 
SUBTOTAL – Comunicação (C) 

36 35 59 

 
TOTAL 

44 42 73 
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7.4.2 Tarefa 2: contar e recontar histórias 

 

 
7.4.2.1 História relatada pela mãe 
 

 

Quando Paula pegou a caixa 4, Laura fez comentários sobre a história 

do outro encontro e a mãe a estimulou a falar. 

 

Laura fala, antes de pegar o material da história: “Vamo vê a 
historinha (  ) do ratinho (  ) que quebou, que quebou.” 
Paula pergunta: “Quebrou o que?” 
Laura continua: “Não, que quis pega o pesente ( ) que tava 
embaixo do “ 
Paula: “Você lembra daquela história (primeira sessão)?”   
Laura: “Do Papai Noel que touse (  )” 
Paula: “Ahn, Conta pra mamãe. Eu não lembro daquela 
história.  
Você lembra? Laura confirma com um aceno de cabeça. 
“Lembra!? Como que era mesmo eu não lembro. Como que 
era?”, solicita Paula. 
Laura conta: “Do ratinho, que pusa (gesticula o movimento de 
puxar) e caiu” Laura fica olhando para a mãe, que sorrindo 
também olha para ela, até que a filha diz: “Pega lá (referindo-se 
a caixa em que continha o livro)” 

 

Paula orientou a filha que ela relataria uma outra história do 

personagem. Para contar a história utilizou as ilustrações (ILU-U) como base e 

seguiu a narração da história, descrevendo apenas as cenas das ilustrações 

(ER-DI) sem elaborar, com outros elementos, o conteúdo do enredo (ER-ET).  

 

“Do Filipe” comenta Paula, folheando as primeiras páginas do 
livro. Nas primeiras comenta, passando a mão sobre a folha: 
“Tudo verde agora, ein não é mais amarelo. É outro livro, tá.” 
Paula vira mais uma página e aponta para a figura e diz: “Aqui, 
ó” 
“É o gatinho” fala Laura. 
Vira mais uma página e Paula continua: “Olha, que ele já 
ganhou o gatinho e ele tá passeando com o gatinho. O Filipe tá 
passeando com o gatinho e tá carregando o guarda-chuva”, 
apontando para a figura e mostrando o guarda-chuva, fala 
olhando para Laura, que confirma com um aceno de cabeça. 
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Paula vira a outra página e continua: “Ai, começou a chover, 
chover (mostra o sentido dos traços, que indica chuva, no 
desenho, Laura se aproxima para ver melhor a figura) e o Filipe 
queria abrir o guarda-chuva (apontando para outra figura da 
página e fazendo o gesto de abrir o guarda-chuva com a mão) 
Olha a força dele pra abrir o guarda-chuva”  

 

Como na outra história, incrementou a narração, mudando a entonação 

de voz (EC-V) e apontando, enquanto descreveu algumas figuras, gestos que 

acompanhavam o movimento do personagem (EC-G). 

 

Vira a folha e apontando e passando o dedos pela página da 
primeira e da segunda figura diz: “E ficou brincando (   ) 
brincando, ó o gatinho dele (aponta) tá até escondidinho” 
Vira outra página e fala: “De repente começou a chover (aponta 
a primeira figura) e ele pegou o gatinho e saiu correndo na 
chuva (apontando para a segunda figura)” 
Mostra as figuras da outra página e conta: “Quando ele pegou 
o guarda - chuva, e abriu, tchá, tava cheio de água dentro do 
guarda – chuva” Olha sorrindo para a filha, que corresponde 
sorrindo também. 

 

Esse gesto foi acompanhado por Laura, que também participava da 

história, empolgada com a narração da mãe. No final da narração, inclusive, 

questionou, como sabia que o personagem estava feliz e Paula explicou que 

era o traçado da boca do personagem que indicava isso. Paula convidou Laura 

a lhe contar a história: 
 

Vira a outra página e relata: “E o vento levou o guarda-chuva 
dele embora (gesticula com a mão algo sendo levado e 
apontando para a outra figura da página, lamenta) Ai, 
coitadinho o vento levou o guarda – chuva dele” 
Vira a página e diz, apontando para a figura: “Mas ele gostou! 
Olha aqui (apontando para outra figura da página) ele ficou 
feliz” 
“Po quê? “ pergunta Laura 
“Ahn?” questiona a mãe. 
“Po que?” repete Laura 
“Ele tá feliz ó, tá brincando na chuva, olha a boquinha dele de 
feliz (aponta na figura o traçado)” 
Paula vira a folha e Laura comenta: “E fim” 
Paula confirma: “Acabou” e completa, ao fechar o livro: “Agora 
você vai contar pra mamãe” entrega o livro para a filha. 
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A Tabela 12 sintetiza a utilização de ações mediadoras por Paula na 

narração da história do segundo encontro da díade e os níveis de mediação 

correspondentes. 

 

Tabela 12 - Levantamento da utilização de ações mediadoras por Paula na narração de 
histórias do segundo encontro da díade e os níveis de mediação correspondentes. 

Conjunto de ações 

mediadoras 

Níveis de 

mediação 

Ações mediadoras Utilização 

Ilustração (ILU) 2 ILU – U – utilizou as ilustrações 
Sim - 

 

 

 

 

Enredo:(ER) 

1 H-OT – orientação da tarefa - Não 

1 H-SA – solicitação de atenção - Não 

1 H-CM – comentário geral - Não 

2 H-CMT – comentário geral da tarefa - Não 

2 ER – DI – descritivo – a partir das 

ilustrações 

Sim - 

3 ER- ET – elaborado - a partir da 

temática da história, revelando 

pensamentos e sentimentos do 

personagem. 

- Não 

Expressão corporal: 

(EC) 

2 EC – V - entonação de voz Sim - 

2 EC – G - gesticulação Sim - 

 

 
7.4.2.2 História relatada pela filha 
 

 

Laura aceitou realizar a tarefa, pegou o livro na mão e logo falou um 

título constando o nome do personagem. Passou a narrar sua história, o 

enredo foi descritivo e pouco elaborado, mas narrado com empolgação e uso 

de entonação de voz. O manuseio das páginas do livro revelou-se difícil, pois a 

criança virava mais de uma página por vez. Paula se ofereceu para auxiliá-la, 
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virando as páginas para a filha e durante o relato, fazia questionamentos que 

encadeavam o enredo. 

 

Laura pega o livro na mão e se prepara, começa a virar as 
primeiras páginas do livro, sem impressão e comenta: “A 
históia do (   ), do Filipe” 
Laura vira mais uma página e olhando para a ilustração (com o 
livro em pé, de forma que somente ela olhava as figuras) relata: 
“O gatinho (  ) fazendo assim: miau, miau, miau”  
“Ahn” comenta a mãe. 
Com o livro, ainda em pé, apoiado na mesa Laura diz: “E dai” 
Paula abaixa o livro na mesa e diz: “Vai mostrando (referindo-
se as ilustrações) igual a mamãe fez pra você” 
Laura, olhando as ilustrações relata: “E daí (   ) de repente (  ) a 
suva (chuva) palou (aponta para a figura)” 
Paula ajuda Laura virar a página e comenta: “E aqui. Vai 
contando” 
A filha continua, olhando para a figura: “E daí (  ) começou a 
chove (  ) Tchá, Tchá (gesticula com a mão) E daí (  ) E daí. 
Paula auxilia a filha segurando a folha e diz: “Qué que vira 
(referindo-se a página) Quando falar qué que vira, a mamãe 
vira pra você, tá” Laura consente com a cabeça. 

 
 

Laura utilizou menos vezes as ilustrações e não de forma sistemática. 

Algumas frases foram incompletas, contendo palavras com omissão, troca de 

letras e vocabulário limitado, mas, no contexto, compreensíveis.  

 

Laura continua: “E ( ), ele não consiga abrir ( ) a guachuva” 
Olha para a mãe, que consente com a cabeça e vira a página. 
Laura fala: “Ai (  ) ele, palou a chove e dai, ele, ele consigui e 
pará a chuva” Olha para a mãe sorrindo, que retribui. 
Paula vira e Laura continua: “E daí (  ) montam um dedo 
(gesticula um dedo e bate a mão na mesa) E, contou lá 
(encontrou) muitas, muitas ( ) muitas manhas (aponta para a 
figura)” 
“Muitos morangos” confirma a mãe. 
Laura continua: “Embaixo o ratinho falou assim: Oh, Filipe 
como você chegou na, na (  ) – apontando para a parte da 
figura – na aqui” e continua o diálogo: “Eu, eu cheguei lá   (  ) 
longe (gesticula para o outro lado da sala) E dai, o ratinho 
falou: Ah, tá bom gatinho, posso comer tudo. E dai, o ratinho 
falou assim: Ta bom, eu vou come tudo!” 
“E dai (Laura começa a virar a folha, a mãe auxilia) de repente, 
ele pego uma, uma, uma molanga (morango) e comeu. 
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Conseguiu reproduzir uma história bem simples com começo, meio e 

uma finalização, inclusive terminando com o tradicional: “Fim”. A situação que 

finalizou a história do personagem é justificada com o mesmo argumento 

utilizado pela mãe.  
“Ahn – faz gesto de espanto – Ola aconteceu mãe, levou 
guachuva embola (gesto de levar embora) ahn (espanta-se 
novamente) 
“Ahn – espanta-se a mãe que diz: “E aí”?  
“Daí (Laura vira a página) o ratinho ficou feliz, ola a cara dele” 
Laura olha para a mãe, que sorrindo responde: “Cara feliz!” 
Laura vira a última página, sem ilustração, olha para a mãe. 
Paula olha para a filha e sorrindo fala: “Fim” e pergunta: 
“Gostou?”  
Laura responde: “Sim” 
Paula desliza a caixa na direção da filha e pergunta: “Qué 
guardar?” 
Laura tenta colocar o livro na caixa, mas estava no sentido que 
não encaixava, e como não conseguia perguntou para Paula: 
“Mãe, é assim?” 
Paula responde: “Não, vira” e faz o movimento de girar com a 
mão. 
Laura gira e consegue encaixar o livro. 

 
 
7.5 Análise geral dos encontros da díade  
 
 

Durante a montagem dos quebra-cabeças, Laurinha mostrou-se 

envolvida com a realização da tarefa, embora não houvesse um planejamento 

para executá-la. A atividade foi realizada pela criança de forma assistemática: a 

base para a escolha das peças foi feita de forma aleatória, ou seja, por meio de 

tentativa e erro.  

A criança apresentou dificuldade motora na finalização dos encaixes das 

peças, apesar de apresentar alguma flexibilidade para girá-las, porém como 

virava ambas as partes da montagem que tentava conectar, acabou por 

comprometer a orientação espacial para a formação da figura. 

Mesmo em momentos que encontrou grande dificuldade, manteve-se 

perseverante, atenta e não desistiu da montagem de nenhum dos quebra-

cabeças. Foi expressiva, apesar de pouco se comunicar por meio da 

verbalização. Quando necessitava de ajuda, olhava para a mãe - para receber 
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alguma orientação -, ou então solicitava de forma sutil, falando simplesmente: 

“Mã” (sic).  

Demonstrou reconhecimento das cores básicas e de números, assim 

como de conceitos, tais quais: em cima, embaixo, virar e girar. Identificou os 

animais impressos no quebra-cabeça, relacionando-os às personagens de 

histórias e desenhos animados - “Brilhosa”, “Galinha Pintadinha”, “Patinho 

Feio” (sic) -, demonstrando um pensamento associativo, porém não conceitual. 

O maior embaraço de Laura se deu em relação à localização espacial 

das peças e à percepção do todo e sua conexão com as partes, momentos em 

que Paula realizou mais intervenções para que Laura conseguisse posicionar 

as peças. 

É importante destacar que, ao final da tarefa, a garota começou a 

visualizar as peças que escolhia, passando a utilizar espontaneamente o 

modelo de referência para comparação. Esse movimento marcou a 

reciprocidade às intervenções da mãe. 

Quanto à narração da história, Laura revelou compreensão verbal 

elementar e memória para algumas passagens, nas quais tentou reproduzir o 

enredo e as palavras utilizadas pela mãe. Sua expressão foi caracterizada pela 

construção de frases simples, vocabulário restrito e palavras pronunciadas de 

forma incorreta, com trocas e omissões: “Pisente” ou “pesente” (presente), 

“palou” (parou), “históia” (história), “molanga” (morango) (sic).  

Mostrou empolgação na narrativa, usando como apoio pequenas 

mudanças na entonação de voz. Por sua vez, a mãe ajudou-a na descrição do 

enredo e fez questionamentos que direcionavam a narrativa para determinada 

temática que havia sido abordada por ela, em sua narrativa. 

De maneira geral, a menina observou os movimentos da mãe, 

respondeu aos seus questionamentos e atendeu suas indicações para efetuar 

a atividade. Contudo, ficou atenta também às suas expectativas e reações 

relacionadas ao seu desempenho.  

Nesse sentido, contou com a aprovação de Paula para confirmar se sua 

montagem estava correta, porém, às vezes, pareceu receosa em relação às 

respostas que dava aos questionamentos da mãe. Ao contrário, quando Paula 

ficava satisfeita ou a elogiava (C-E), Laura aparentou ficar mais à vontade, 

mais tranquila, reflexiva em relação as suas ações, o que a incentivou a 
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continuar a tarefa. O mesmo ocorreu quando Paula, no segundo encontro, 

autorizou a filha a “fazer tudo sozinha” (sic). A menina apropriou-se da tarefa, 

tornando-se mais autônoma para a organização da atividade e do material, 

mesmo que reproduzindo as ações da mãe. 

Na interação com a mãe, Laura foi mais receptiva às intervenções que 

eram acompanhadas de explicações e incorporavam além de uma indicação 

verbal, como a de errado (C-IE), também comparações e demonstrações 

concretas. Dessa forma, obter uma visão do todo (modelo de referência) e 

posteriormente ser orientada a iniciar por determinada parte, seguindo um 

planejamento, foi uma importante intervenção de Paula.  

Assim, quando empregados os níveis da Escala de Avaliação da 

Experiência de Aprendizagem Mediada (LIDZ,1991) na categoria reciprocidade 

- para as intenções de mediação de Paula -, Laura pode ser avaliada com o 

nível (3), apontando que a criança esteve consistentemente receptiva, 

mantendo a atenção e a perseverança em continuar a cumprir as tarefas, 

apesar das dificuldades. 

Paula mostrou-se empolgada, participativa e interessada na atividade a 

ser realizada com a filha. Com relação às suas intervenções, houve um 

aumento crescente que acompanhou o número de peças dos quebra-cabeças 

(4, 6 e 9 peças). Comparando-se o primeiro e o segundo encontro, houve 

algumas alterações importantes, tais quais: diminuição significativa nas 

intervenções de indicação de errado (C-IE) e solicitação de atenção (C-SA). No 

mesmo grupo de comunicação, houve um aumento na orientação da atividade 

(C-OT), na indicação de certo (C-IC) e comentários relacionados à tarefa (C-

CMT) – (Tabelas 9 e 11).  

Essas modificações indicam que Paula manteve uma verbalização 

contínua na interação com a filha, sendo possível constatar que a 

Comunicação (C), em ambos os encontros, foi o conjunto com o maior número 

de intervenções utilizadas para auxiliar e acompanhar Laura nas tarefas. 

Porém, houve especialmente modificação na qualidade das intervenções, no 

sentido de efetivamente auxiliar a filha na tarefa.  

Nos outros grupos de ações mediadoras, também foram perceptíveis as 

alterações. Na utilização do modelo de referência (MR), houve uma inversão na 

frequência dos tipos de intervenção, pois no primeiro encontro o modelo de 
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referência foi utilizado mais vezes, apenas como visualização global (MR-V) em 

comparação à orientação (MR-O) e à montagem (MR-VC). No segundo 

encontro, ocorreu o inverso, as intervenções com o modelo de referência 

aconteceram com maior frequência nas versões mais completas com 

orientação (MR-O) e com comparação (MR-VC), aumentando o alcance dessas 

ações na tarefa executada por Laurinha.  

No grupo organização das peças (OP), o dado mais significativo, do 

primeiro para o segundo encontro, foi a diminuição da organização do material 

(OP-M) realizada por Paula, o que revelou o aumento dessa tarefa por parte de 

Laura e o consequente treino de sua independência.  

No primeiro encontro, Paula pareceu ter se surpreendido com as 

dificuldades de Laura, não só em relação aos encaixes incorretos das peças, 

mas também quanto a sua dificuldade de compreensão quanto ao que falava 

ou questionava. Contudo, nessa situação, a mãe limitou-se a conferir o que 

Laura sabia, corrigindo-a quando as respostas eram incorretas. Essa atitude 

inicial de Paula pôde ser compreendida na segunda sessão individual, na qual 

reconheceu que sua expectativa era de que Laura teria maior desenvoltura, 

agilidade para a montagem, sendo uma tarefa mais fácil dela realizar. 

No início, Paula tomou à frente da atividade, porém com intervenções 

pouco explicativas ou ajustadas às dificuldades de Laura. Foram ações que 

visavam resolver a tarefa e pareciam amenizar o contato com os embaraços da 

filha. 

Entretanto, no decorrer do encontro, Paula continuou a intervir de forma 

mais atuante, organizando a tarefa para Laura executar, porém com a 

utilização de intervenções mais amplas, que serviam como diretrizes para a 

filha. Por vezes, a mãe rearranjou as peças, destacando as que haviam sido 

montadas e localizando as que estavam disponíveis. Em outras situações, 

antecipou a ação da filha, questionando a identificação de determinada peça. 

Ao longo do desenvolvimento da tarefa, outros aspectos importantes nas 

ações mediadoras de Paula foram: discriminar qual era a necessidade de 

Laura, imprimindo estratégias diferentes para o encaixe ou orientação espacial 

das peças e dosar quando deveria interferir ou aguardar algum movimento da 

filha. Notou-se como a mãe se esforçou para colocar-se numa posição de não 
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antecipar o movimento da criança, fazendo por ela, incentivando, assim, que 

Laura tivesse maior autonomia. 

As estratégias de comunicação foram mais eficientes quando Paula as 

associou a outras intervenções, nas quais as explicações passo a passo e a 

correlação entre a montagem e o modelo aumentaram a atenção e a 

observação de Laura na atividade. Ao ajudar Laura, por meio de algumas 

indicações, facilitou a tarefa, que parece ter sido realizada com mais agilidade. 

Paula modificou suas intervenções iniciais de apenas “dar uma dica” (sic), para 

ações mais amplas que visavam suprir a necessidade da filha de interposições 

mais dirigidas e constantes. 

As alterações nas ações de Paula, apresentadas anteriormente, 

claramente refletem os temas discutidos com a mãe na segunda entrevista - 

entremeada pelas duas sessões semiestruturadas da díade. Foi analisado com 

Paula o uso do modelo de referência como um auxiliar importante na 

visualização global da figura, a partir de suas percepções da pouca ênfase 

dada a ele durante a montagem dos quebra-cabeças. Paula expressou: “É, eu 

bobiei, devia ter dado o modelo na mão dela. Devia ter dado na mão dela, para 

ficar mais perto dela” (sic). 

Outra importante reflexão da mãe foi relacionada a antecipar-se e 

realizar as tarefas pela filha, considerando sua ambivalência entre tentar 

estimular a independência e autonomia de Laurinha e conter sua “ansiedade” 

(sic) em relação ao ritmo da filha na execução das atividades. Sobre isso 

expôs: “Eu achei que eu fiquei meio afobada, querendo que ela fizesse. Eu 

achei que tinha hora, que ela ia montar, e eu enfiava a mão pra encaixar o 

negócio, não deixei ela desenvolver sozinha. Fiquei meio ansiosa pra ela 

montar” (sic). 

Observou que o mesmo ocorreu em relação à organização do material 

do quebra-cabeça: “Eu dei pra ela (caixa com as peças), mas só que ela ficou 

meio assim, aí eu já abri logo (falou rindo). Então, eu já passei por cima dela, é 

isso que eu tento me policiar, não passar por cima” (sic).  

A mãe pensou sobre a sua “ansiedade” (sic) e quanto essa atitude pode 

interferir no desenvolvimento da independência de Laura. Percebeu que ao 

modificar a forma de interagir com a filha, a atividade aconteceu de forma mais 

tranquila. 
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Por outro lado, foi apreciada sua forma de se comunicar com Laurinha, 

com entusiasmo, vibração e alteração da entonação de voz. Paula reconheceu 

essa qualidade, observando que reproduziu algumas estratégias usadas pela 

fonoaudióloga. 

Traçando um paralelo entre a montagem dos quebra-cabeças, a 

narração de histórias foi uma atividade em que mãe e filha estavam mais 

descontraídas, em parte, pela participação da mãe, que foi mais efetiva (narrou 

a história), e também por ser uma tarefa em que prevaleceu o processo em 

contraponto ao objetivo de obter-se um possível resultado, como no quebra-

cabeça.  

Em relação aos níveis de mediação (CUNHA; CANAL; ENUMO, 2006) 

foi possível notar que Paula manteve uma frequência constante de 

intervenções nos dois encontros. Quanto os níveis de mediação, suas 

intervenções verbais e não verbais relacionaram-se a proposta da tarefa, 

podendo ser classificadas em nível (1) (Quadros 2 e 3), pois isoladamente, não 

funcionaram como mediadores da aprendizagem da criança na atividade 

(indicação de certo/errado e uso do modelo de referência apenas para 

visualização global, por exemplo), o que ocorreu com maior frequência no 

primeiro encontro. No entanto, serviram para a manutenção da atenção da 

continuidade da tarefa executada por Laura. 

No segundo encontro, com o incremento da orientação de tarefas, 

comentários relacionados à atividade e o uso do modelo de referência para 

orientação e comparação com a montagem, a maioria das intervenções 

realizadas por Paula foram potencialmente mediadoras da aprendizagem e 

ocorreram mais vezes de forma assistemática, em comparação às intervenções 

sistemáticas (Quadros 2 e 3), o que as diferenciou entre os níveis (2) e (3) na 

classificação do nível de mediação.  

Ao analisar as categorias da Escala de Avaliação da Experiência de 

Aprendizagem Mediada (LIDZ, 1991) (Anexo G), é possível confirmar esse 

movimento, identificando que as mediações de intencionalidade foram 

constantes, a mãe manteve um contínuo comportamento de influenciar as 

ações de Laura, usar a comunicação como forma de interação com a criança e 

manter sua atenção na realização das atividades, atribuindo-lhe a melhor 

pontuação (3).  
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Com relação à categoria significação, também foi uma mediação 

bastante presente durante a sessão, mas com uma variação maior em seu 

nível. As mediações de significação oscilaram entre os níveis (1), simples 

comentários ou chamar a atenção para algum aspecto da figura ou história, 

mas sem elaboração até (3), que indicou a extrapolação das informações 

apresentadas, melhorando e fomentando a qualidade das explicações, 

diferença mais acentuada no primeiro encontro. No segundo encontro, essa 

variação diminuiu, prevalecendo maior número de mediações de significação 

de nível (3), quando Paula revelou flexibilidade em modificar estratégias a partir 

da clareza de suas colocações e questionamentos direcionados a Laurinha, 

provocando seu interesse. 
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8 DISCUSSÃO 
 

 

 Após retratar e analisar as ações mediadoras expressas pelas mães na 

interação com suas filhas com Síndrome de Williams, cabe retomar os recursos 

utilizados nas fases do procedimento desse estudo, pois foram os norteadores 

dessa discussão: as entrevistas individuais com as mães - iniciais e 

entremeadas pelos encontros com as díades - e o uso dos critérios de 

mediação da Escala de Avaliação da Experiência de Aprendizagem Mediada 

como referenciais para avaliação, análise e intervenção da interação pais-

filhos. 

 Na entrevista inicial com cada uma das mães, além de obter 

informações sobre a singularidade das histórias dessas famílias, foram 

levantados importantes pontos em comum. Desde o período perinatal, as mães 

revelaram suas percepções sobre certo estranhamento em relação às 

características fisionômicas de suas filhas que, com a confirmação dos 

problemas cardíacos, provocaram suspeitas e sentimentos de apreensão e de 

incerteza até a comunicação diagnóstica da Síndrome de Williams.  

 A definição do quadro que acometia suas filhas impeliu as famílias à 

busca imediata de notícias sobre a Síndrome, disponíveis na mídia eletrônica 

(internet), e o contato com a Associação Brasileira de Síndrome de Williams. 

Esse movimento revelou-se fundamental para as mães, pois por essa via 

puderam redimensionar as primeiras ideias obscuras em direção de alguma 

referência mais objetiva, construída pelas informações recebidas no contato 

com os profissionais, com os familiares e com as crianças envolvidas com a 

Síndrome.  

 Vale enfatizar a vivência de vulnerabilidade que essas mães e suas 

famílias encontraram diante de tal acontecimento. Nesses casos, parece que a 

mídia eletrônica preencheu as lacunas da comunicação inicial sobre a 

Síndrome. Em suas histórias, a atenção e os encaminhamentos necessários 

aos familiares aparentaram ficar num plano secundário quando comparado as 

necessidade clínicas emergentes das filhas. 

 Nos encontros com os pares mãe-criança, foi possível notar que diante 

de tarefas semidirigidas que envolviam a aprendizagem de suas filhas, as 
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mães apresentaram ações mediadoras diversificadas no que diz respeito à 

quantidade e qualidade, expondo diferenças de acordo com o tipo de atividade 

e a complexidade das tarefas. 

 Houve uma variação no tipo de ações mediadoras ocorridas entre a 

montagem dos quebra-cabeças e a atividade de narração de histórias podendo 

ser previamente compreendida pela relação entre as características da 

Síndrome de Williams e a qualidade das tarefas realizadas. O desempenho 

linguístico relativamente preservado, em comparação a um déficit mais 

comprometido no âmbito visoespacial e visoconstrutivo (MERVIS; JOHN, 2010; 

LIMA et al., 2013; HOCKING et al., 2013;  GREER et al., 2013, MARTENS; 

WILSON; REUTENS, 2008), parece ter influenciado o tipo e a frequência de 

intervenções utilizadas nas duas atividades. 

 Durante a montagem dos quebra-cabeças realizados pelas filhas, as 

mães apresentaram uma frequência maior de intervenções de acordo com a 

progressão da dificuldade - maior número de peças dos quebra-cabeças. Em 

função da menor precisão de encaixe nas montagens dos quebra-cabeças e, 

principalmente, na integração dos componentes visoespacial e visomotor, que 

confirmam os prejuízos consequentes da SW nessas habilidades, os tipos de 

ações mediadoras utilizados pelas mães convergiram em torno dessas 

dificuldades, influenciando significativamente suas intervenções.  

 No mesmo contexto, o aumento da atenção das mães com relação à 

disposição das peças no campo visual da criança e a indicação para a 

visualização do modelo de referência, apareceram como uma tentativa de 

compensar a tendência dos indivíduos com SW de apresentar maior atenção 

aos elementos parciais do estímulo, se atendo com menor intensidade a 

visualização mais global (FARRAN; JARROLD; GATHERCOLE 2003; 

RONDAN et al., 2008; NONELL et al., 2003; MARTENS; WILSON; REUTENS, 

2008). 

 Na execução dessa tarefa, além do uso de ações mediadoras mais 

direcionadas a auxiliar as filhas durante a montagem dos quebra-cabeças, 

mostraram-se indispensáveis outros tipos de intervenções que assegurassem a 

manutenção da motivação e da atenção das crianças em função do esforço 

exigido para a efetuação da atividade.  
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 Na tarefa de contar histórias, a participação mais atuante das mães no 

desenvolvimento do enredo da narrativa suscitou maior interesse e atenção 

das crianças.  

 Por outro lado, foram poucas as intervenções das mães - que se 

mostraram satisfeitas com o desempenho das filhas - na recontagem das 

histórias, apesar da limitação das narrativas das meninas. Nesse caso, a 

utilização de recursos prosódicos e de pausas pelas crianças minimizou as 

restrições linguísticas demonstradas - o vocabulário limitado, o uso de clichês e 

de frases estereotipadas -, características típicas da SW (GONÇALVES et al., 

2004, HEINZE et al., 2007; MERVIS; JOHN, 2010) explicando, também, a 

baixa frequência de ações mediadoras das mães nessa atividade. 

 Outro aspecto que influenciou as mães tanto em suas intervenções 

como em suas avaliações sobre o desempenho narrativo de suas filhas, refere-

se à distinção entre o processo e o resultado nas atividades executadas. Na 

narração de histórias, a partir da sequência de cenas, foi possível uma 

variedade de ênfases no enredo, reduzindo o valor de resultado único. Ao 

contrário, nas montagens dos quebra-cabeças, atividade em que só era 

evidenciado o resultado ao se completar o encaixe de todas as peças, houve 

maior deflagração do erro. 

 Essas diferenças nas intervenções das mães conforme a tarefa 

evidenciou a necessidade do mediador estar atento e flexível ao tipo e a 

quantidade de ações necessárias no auxílio à criança. Essas mudanças 

confirmam não só que a mediação materna é dosada na interação a partir das 

necessidades da criança (FEUERSTEIN, 2000; LIDZ, 1991; TZURIEL, 1999), 

mas que a interdependência entre quantidade e qualidade de ações que 

favorecem a experiência de aprendizagem mediada - EAM (TZURIEL, 1999), 

nem sempre é tão clara e direta, pois está sujeita a ascendência de inúmeros 

fatores e ao caráter dinâmico da interação. 

 Quanto à escolha dos dois tipos de atividades - quebra-cabeças e 

narração de histórias, ponderadas de acordo o perfil cognitivo de indivíduos 

com SW -, mostraram-se adequadas para motivar a interação da díade, tanto 

por possibilitar a expressão de estratégias mediadoras pela mãe, como para 

observar as habilidades cognitivas (gerais e específicas) envolvidas nas tarefas 

realizadas pela criança.  
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 Embora essa pesquisa não contenha o objetivo de avaliar as habilidades 

cognitivas das crianças, algumas delas podem ser destacadas. Na atividade de 

montagem dos quebra-cabeças, foi possível verificar se havia ou não a 

aquisição e desenvolvimento de conceitos gerais como: em cima/embaixo, 

virar/girar, atrás/frente, grande/pequeno, o reconhecimento de cores básicas e 

o reconhecimento e a contagem de números. Além disso, notar como as 

habilidades específicas para o encaixe das peças na montagem estavam 

estabelecidas: a desenvoltura motora, a capacidade de planejamento, a 

percepção do todo e sua relação com as partes e a orientação espacial e 

coordenação visomotora. Com relação à narração de histórias, as habilidades 

observadas foram as de compreensão verbal (entendimento) e expressão 

verbal (construção de frases e vocabulário).  

 Na configuração proposta dos encontros com as díades, a interação da 

mãe com a criança na realização de tarefas pôde atingir duas funções 

expressivas: orientar os pais em suas ações mediadoras e oferecer subsídios 

ao profissional sobre o desenvolvimento da criança em determinadas 

habilidades. 

 Se por meio de entrevistas individuais com as mães, emergiram 

informações sobre como interagem e como compreendem o desenvolvimento 

de suas crianças, o encontro com as díades, por sua vez, permitiu que as mães 

apreciassem o modo como as filhas procedem nas tarefas, colocando à sua 

disposição mais elementos para confirmar ou refutar o que pensavam a 

respeito da desenvoltura das filhas. Esse processo aproximou-as de 

impressões mais atualizadas, denotando-se que a cada situação nova podem 

promover estratégias de mediação mais adequadas.  

 Dessa maneira, as sessões semiestruturadas com a díade mãe-criança 

propostas nessa pesquisa possibilitaram: 

 √ identificar as ações mediadoras mais relevantes apresentadas pelas 

mães nos encontros com as filhas; 

 √ observar a mobilidade das mães no sentido de rever e modificar 

estratégias de mediação;  

 √ sustentar a análise da variação das ações mediadoras nas diferentes 

atividades; 

 √ oferecer material para reflexão, análise e intervenção junto à mãe. 
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 Sendo assim, os encontros para realização de atividades semidirigidas 

com as díades mãe-criança cumprem o propósito geral de considerar a 

interação pais-criança como um recurso auxiliar dentre as formas de avaliação 

que contemplem diferentes dimensões relacionadas ao indivíduo com 

deficiência e seu contexto (CIF, 2004; AAIDD, 2010). Esse meio pode validar 

para o profissional os benefícios que recursos distintos podem conferir na 

avaliação de crianças e das interações familiares (TUDGE; FREITAS, 2012).   

 Verificou-se que a experiência compartilhada foi um estímulo e um 

facilitador para as situações de reflexão nas entrevistas individuais com as 

mães entremeadas pelos encontros com a díade. Nesses momentos, puderam 

elaborar todo o processo, apropriando-se de aspectos relevantes tanto sobre 

suas ações, como sobre o desempenho de suas filhas. 

 As constatações das mães sobre o modo como as filhas montaram os 

quebra-cabeças foi o tema principal de suas reflexões e, como constatado, 

mostrou-se um fator de influência direta em suas ações mediadoras. De outro 

modo, na tarefa de narração de histórias as reflexões das mães foram mais 

restritas e superficiais, provavelmente porque as ações mediadoras foram mais 

escassas devido a maior tolerância em relação às incorreções das filhas.  

 As mães de crianças que apresentam síndromes podem apresentar 

sentimentos muito díspares em relação à criança: tanto frustrar-se com o 

desempenho atípico de seus filhos ou supervalorizar suas realizações, como 

tornarem-se descrentes ou ofuscarem sua visão quanto à sua capacidade de 

compreender e apoiar o desenvolvimento de suas crianças. 

Nesse sentido, a descoberta das mães de que a ansiedade em relação 

ao rendimento das filhas incitou um aumento de tensão na interação da díade e 

na qualidade de suas ações mediadoras, foi outro ponto importante de suas 

apreciações, evidenciando como as expectativas sobre o desenvolvimento dos 

filhos interferem na mediação materna. 

Apesar de constatarem um desenvolvimento geral mais lento de suas 

meninas quando comparadas aos irmãos e outras crianças, parece que o 

desconhecimento das mães sobre o prognóstico de desenvolvimento e do 

processo de aprendizagem pode intensificar inquietações e insegurança que 

afetam suas condutas e intervenções com as filhas (MINETTO, 2010). 
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A aprendizagem fomenta o desenvolvimento, pois coloca vários 

processos em andamento: primeiro na interação com outras pessoas e, 

posteriormente, fazendo parte das suas aquisições individuais (REGO, 1995). 

O conceito de Vygotsky, a respeito da Zona de Desenvolvimento 

Proximal (ZDP) aponta para o desenvolvimento, relacionando-o com a 

aprendizagem e seu caráter interpessoal, concebida em sua teoria como 

mediação. Esse processo permite o acesso simultâneo às capacidades que 

foram atingidas pela criança e às que estão em processo de maturação, 

ampliando significativamente as possibilidades de compreensão do 

desenvolvimento infantil. Esse delineamento imprime o caráter dinâmico e 

complexo entre desenvolvimento individual, aprendizagem e a influência do 

ambiente (VYGOTSKY, 2007). 

 O aspecto qualitativo das ações mediadoras das mães modificou-se 

devido à relativização de suas expectativas quanto ao desempenho de suas 

filhas, despertando-as a apurar, identificar e aperfeiçoar suas estratégias de 

mediação. Os efeitos das reflexões junto às mães enfatizam que um dos 

principais parâmetros de influência na experiência de aprendizagem mediada 

(EAM) orbita e se concentra, principalmente, na figura do mediador 

(FEUERSTEIN, 2000; LIDZ, 1991; TZURIEL, 1999), daí o valor de encorajar as 

mães em sua autoavaliação e reflexão, com o intuito de que possam interagir e 

mediar situações diversas com suas filhas no cotidiano.    

A função dos pais, no caso das mães, de interceder pela criança em 

suas manifestações do dia a dia, representa um papel primordial em seu 

desenvolvimento e, por esse motivo, os fatores que podem influenciar os 

processos de EAM representam facetas a serem consideradas conjuntamente 

às possibilidades de avaliação e de intervenção. No processo de avaliação das 

relações familiares é indispensável à atenção da díade observada a extensão 

da influência de outros membros da família.  

Identificar as qualidades dos pais numa situação de aprendizagem dos 

seus filhos, distinguindo os fatores diretos e indiretos que podem influenciar a 

maneira como se expressam e utilizam seu potencial de mediação (ENUMO, 

2005; CUNHA; CANAL; ENUMO, 2006), podem ser parâmetros essenciais 

para o profissional no planejamento de intervenções, quando se entende que a 

expectativa dos pais em relação aos filhos pode gerar alto impacto no 
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desenvolvimento da criança com deficiência (CARDOSO; SOARES, 2011; 

CONCEIÇÃO; FIGUEIREDO, 2012). Os sentimentos provocados pelas dúvidas 

com relação às realizações do filho com deficiência, embora compreensíveis, 

podem diminuir a percepção de como manejar as situações de interação com 

essa criança. 

 Contudo, vale reconsiderar que quando se pretende abordar os recursos 

para a avaliação/intervenção a pais de crianças com algum tipo de deficiência, 

o auxílio efetivo deles em relação à criança depende também da passagem por 

diferentes fases: desde a superação inicial da negação e passando pela etapa 

da adaptação até que possam viver a aceitação, na qual passam a ter uma 

visão mais realista do filho, de sua deficiência, da descoberta de um novo ritmo 

de desenvolvimento e com parâmetros diferentes (BATISTA; FRANÇA, 2007, 

grifos do autor).  

 Assim, a associação da observação da interação mãe-criança com a 

entrevista individual ocorrida de forma entremeada pelos dois encontros com 

as díades - a fim de proporcionar situações de reflexão para as mães -, indicou 

ser um dispositivo importante para a modificação qualitativa das estratégias de 

mediação e potencialmente promissora no desenvolvimento de suas filhas com 

Síndrome de Williams. 

 Quando se analisa os resultados do uso dos critérios da Escala de 

Avaliação da Experiência de Aprendizagem Mediada (LIDZ, 1991), é possível 

considerar que são diretrizes importantes para a avaliação e avanço de 

intervenções profissionais focalizadas nas necessidades dos pais e da criança.  

 Quando aplicados esses critérios da escala (LIDZ,1991), constatou-se 

que prevaleceram as mediações de intencionalidade nas intervenções das 

mães, já que conservaram um contínuo comportamento de influenciar e 

orientar a tarefa na tentativa de manter a atenção das crianças na realização 

das atividades.  

 A prevalência e a alta pontuação na categoria intencionalidade confirma 

a premissa de que é um dos componentes identificados com maior frequência 

(LIDZ, 1991), revelando, em tese, o potencial dessas mães para mediações de 

aprendizagem. Porém, é importante assinalar que é o pareamento das 

categorias intencionalidade-reciprocidade que oferece uma referência 

fundamental para as ações mediadoras da mãe. Ao apresentar uma 
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intervenção, a criança responde e a mãe pode reavaliar sua intervenção, 

apresentando a mesma mediação reformulada ou colocando à disposição outra 

mediação. Desta maneira, reafirma-se a ideia de que quando a própria mãe 

pode refletir e avaliar suas mediações abre-se um campo mais fecundo para 

modificá-las.  

 A qualidade das mediações depende, ainda, da sincronia entre as 

necessidades da criança e a atenção da mãe, isto é, um olhar simultâneo da 

mãe às peculiaridades da filha enquanto esta realiza uma tarefa. Nesse 

sentido, a possibilidade dessa prática acontecer de maneira compartilhada, na 

interação, afina o movimento do adulto e da criança numa mesma sintonia, 

favorecendo as mediações e a EAM.  

 No entanto, um nível de reciprocidade baixo da criança deve ser 

analisado com cautela, pois pode apontar mais para a escolha dos tipos de 

tarefas propostos para a criança realizar - estar apropriada ou inapropriada ao 

seu estágio de desenvolvimento - e menos relacionado aos tipos ou qualidade 

de intervenções dispostas pela mãe.  

 Quanto às mediações de significação e de transcendência, revelaram-se 

mais sensíveis à interferência dos déficits cognitivos característicos da 

síndrome, cujas habilidades mais prejudicadas exigiam ações mediadoras mais 

elementares das mães, limitando-se mais aos aspectos específicos ou às 

necessidades imediatas da criança e menos à ampliação de suas intervenções 

no sentido de apresentar princípios gerais, abstrações e generalizações 

(FEUERSTEIN, 2000; KLEIN, 1988; LIDZ, 1991; TZURIEL, 1999).  

 Embora não tenham sido encontrados trabalhos específicos que 

utilizassem os critérios e referenciais para a avaliação da experiência de 

aprendizagem mediada (LIDZ, 1991) de mães com crianças com Síndrome de 

Williams, as categorias da Escala EAM (LIDZ, 1991), apesar de aplicadas de 

forma parcial, revelaram-se apropriadas para etapas de avaliação, podendo 

oferecer, como propõe Lidz (1991), um levantamento do repertório de ações do 

mediador que potencialmente influenciam o desenvolvimento cognitivo da 

criança. 

 Nessa perspectiva, pela escassez de instrumentos que possam auxiliar 

os diferentes profissionais a conhecer tanto a dinâmica intrafamiliar como os 

aspectos relacionais dos pais com o filho com deficiência (MINETTO, 2010), a 
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análise da experiência de aprendizagem mediada pode funcionar como 

importante norteador no planejamento de intervenções com os pais, pois 

permite o levantamento dos níveis das ações mediadoras, distinguindo as que 

cumprem as funções de EAM - e serão preservadas e estimuladas -, das que 

carecem ser despertadas na interação com seus filhos, favorecendo o 

desenvolvimento da criança e a amplitude do repertório de desempenho dos 

pais (CARDOSO; SOARES, 2011).  
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9 CONCLUSÃO 
 

 

A linha condutora desse trabalho orientou-se pela apreciação da 

interação mãe-filha com Síndrome de Williams. A partir dessa avaliação, 

pretendeu-se compreender como essas mães intervêm para assistir a criança 

na resolução de tarefas e como refletem sobre suas ações, podendo modificá-

las tendo por base a experiência de aprendizagem mediada. Entretanto, apesar 

da concentração sobre esses aspectos, não houve restrição quanto ao 

discernimento da convergência de inúmeros fatores influenciando a interação 

mãe-criança.  

Ao arrematar as narrativas das três participantes, é indispensável 

considerar como o impacto contundente do processo de revelação da 

Síndrome balizou profundamente o esboço de novos caminhos nas 

expectativas, nos sonhos e no cotidiano dessas mulheres e suas famílias. Essa 

situação inesperada lançou as mães num percurso de contornos pouco claros 

e pouco equiparáveis, exigindo delas o traçar e o retraçar de referenciais 

pautados pelas características da Síndrome e pelo encontro com as sutilezas e 

as singularidades do desenvolvimento de suas filhas.  

Nesse ponto, cabe reforçar a importância da presença dos profissionais 

junto às famílias, acompanhando-as nessa trajetória em que se torna 

fundamental aceitar a mudança de paradigmas, respeitando novas exigências 

e as incertezas dos rumos a serem seguidos em diferentes fases do 

desenvolvimento de suas crianças.  

Os encontros das díades, para a realização das tarefas, possibilitou às 

mães atualizarem os fragmentos desse percurso, tracejando, por meio de suas 

ações mediadoras, novos significados às particularidades de suas filhas. Nesse 

sentido, o caráter processual e dinâmico da interação, intensificado pelas 

distintas motivações das mães, quer pelas suas expectativas quanto ao 

desempenho das filhas, quer pelas reais necessidades da criança, 

dimensionam a qualidade da aplicação, por parte da mãe, das estratégias de 

intervenção nessa situação, revelando-se como o norteador dos procedimentos 

de intervenção com essas meninas e suas famílias. 

A associação dos encontros da díade com as entrevistas individuais com 
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as mães permitiu que suas reflexões, inicialmente diluídas no desenho de suas 

ações mediadoras, se solidificassem pela possibilidade de se apropriarem do 

valor de suas observações. De forma sutil, esse recurso, utilizado pela 

pesquisadora, pode incitar a autonomia dos pais em direção do encontro e 

aperfeiçoamento de suas próprias estratégias para mediar a aprendizagem e, 

acima de tudo, recuperar e reconhecer a importância de suas ações no 

cotidiano com seus filhos.   

Quanto à estrutura do procedimento, as fases, os tipos de atividade e os 

recursos utilizados nesse estudo, foram formulados tendo em vista as 

características dos participantes e sua aplicabilidade para a coleta de dados e 

a análise. Contudo, como recurso para a avaliação e intervenção utilizada no 

campo profissional por outras pessoas, pode estar sujeito a modificações com 

relação ao tipo e número de tarefas propostas; a frequência e a duração dos 

encontros; ao uso do recurso audiovisual e das salas conjugadas e aos 

critérios de análise. 

As situações de observação das díades, autoavaliação e reflexão das 

mães mostraram-se efetivas e, portanto, em conjunto, revela-se um recurso 

fecundo para a compreensão das relações familiares e como parte da 

avaliação psicológica de crianças na área dos transtornos do desenvolvimento. 

A partir desses processos – observação, autoavaliação e reflexão -, há ainda a 

possibilidade da formação de outros pares de díades, estendendo a 

observação da criança com outros membros da família. 

Essa combinação de recursos e análise da experiência de 

aprendizagem mediada oferece ao profissional diretriz para a distinção dos 

tipos de intervenções necessárias, considerando tanto o diagnóstico das 

necessidades da criança e dos pais como as perspectivas de prognóstico e de 

intervenções, tendo um membro da díade (pai, mãe, avó, avô) como parceiro e 

elemento fundamental para isso. 

Apostar na afinação dos movimentos da díade significa sustentar o devir 

que embala essas mães, do contrário não teriam aceitado participar desse 

trabalho. A observação e autoavaliação da dimensão objetiva e da profunda 

comunicação intersubjetiva dos pares que se formam realizando tarefas podem 

inspirar diferentes contextos de mediação, e sustentar as intermitentes 
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transformações de famílias, em que as diferenças silenciam, na busca à 

autonomia da vivência de suas próprias peculiaridades.  
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ANEXO A – Roteiro de entrevista semiestruturada para coleta de dados com 
as mães. 
 
Idade (pais, criança e irmãos) 
Estado civil da mãe  
Número e ordem do nascimento dos filhos 
Quem reside na casa 
Escolaridade dos pais e da criança 
Profissão (pais) 
Horário de trabalho 
Fale sobre seu filho 
Gestação da criança: planejada? Houve acompanhamento pré-natal?  
Parto normal ou cesariana? Quais as condições do nascimento?  
Desenvolvimento inicial: amamentação, quem cuidou da criança, pediatra. 
Desenvolvimento geral: quais médicos e/ou profissionais da saúde frequenta? 
Diagnóstico da Síndrome de Williams: quando descobriu a síndrome?  
Como foi o processo inicial? 
Quais os cuidados e acompanhamentos referentes à saúde da criança? 
Quais os sentimentos experimentados? 
O que conhece sobre a Síndrome? Qual a fonte de informação? 
Descrição do filho: habilidades, facilidades e dificuldades. 
Quais são as principais dificuldades que observam?  
Qual a rotina da família durante a semana e nos finais de semana? 
Quais são as atividades periódicas da criança? 
Quais são as atividades que realiza em casa e fora de casa? Quem a 
acompanha? 
Quais são suas brincadeiras preferidas? Com quem gosta de brincar? 
Atividades que a família (pai, mãe, criança e irmãos) realiza fora de casa?  
Quais são as atividades que mais realiza com a mãe? E com o pai? E com 
outra pessoa?  
Com quem a criança fica em casa diariamente?  
Escolaridade – histórico acadêmico da criança. 
Quem acompanha as tarefas escolares?  
O que pensa sobre o desenvolvimento cognitivo e acadêmico da criança? 
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ANEXO B – Instruções disponibilizadas nos encontros da díade. 
 
 
 
 

 

QUEBRA-CABEÇAS: 
 

*Seguir pela ordem dos números 
(caixas nº 1, 2 e 3) 

 
*Fazer um quebra-cabeça por vez 

 

 
 
 
 
 
 

 
HISTÓRIA: 
 

*Pegar a caixa nº 4 
 

*Utilizando as ilustrações do livro, a mãe conta uma história para a 
criança 

 
*Em seguida, a criança, utilizando as ilustrações do livro, conta a mesma 

história para a mãe 
 

 
Obs.: As instruções do quebra-cabeças e narração de histórias foram 
impressas em folhas separadas e o tamanho das letras foi 26. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



229 
 

ANEXO C - Imagens dos quebra-cabeças disponibilizados no primeiro encontro 
da díade. 
 
 

 
Quebra-cabeça 1- Galinha e filhote 
 

 
Quebra- cabeça 2 – Ovelha e filhote 
 

 
 
Quebra-cabeça 3 – Égua e filhote 
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ANEXO D - Cenas da história disponibilizadas no primeiro encontro da díade.  
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ANEXO E - Imagens dos quebra-cabeças disponibilizados no segundo 
encontro da díade. 
 

 

Quebra-cabeça 1 – Gata e filhote 

 

 

Quebra-cabeça 2 – Coruja e filhote 

 

 

Quebra –cabeça 3 – Pata e filhote 
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ANEXO F - Cenas da história disponibilizadas no segundo encontro da díade.  
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ANEXO G - Escala de Avaliação da Experiência de Aprendizagem Mediada - Critérios de 
mediação - Mediated Learning Experience (MLE) Rating Scale 
 
INTENCIONALIDADE 
(ADULTO) 
 

A tentativa consciente do 
mediador para influenciar o 
comportamento da criança. 
Isso inclui a comunicação 
dirigida a criança com a 
finalidade de interação, bem 
como as tentativas do 
mediador para manter o 
envolvimento da criança na 
interação. Para as crianças 
que apresentam 
autorregulação e não 
necessitam de intervenções 
do mediador para engajá-las 
na atividade, a avaliação da 
intencionalidade inclui a 
disposição do mediador para 
se envolver, quando 
necessário; portanto, o 
mediador demonstra 
interesse no envolvimento da 
criança na atividade (nesse 
caso, a avaliação seria 2) 

0 = nenhuma evidência 
1 = presente de forma 
inconsistente; interrompe a 
participação 
2 = consistentemente em 
evidência 
3 = em evidência, com 
verbalização ou estímulo para 
induzir o princípio da 
autoregulação na criança, 
princípio que se aplica a 
capacidade da criança para 
manter a atenção e inibir a 
impulsividade. 
 

SIGNIFICAÇÃO 
(ADULTO) 

 
 

Mudar um conteúdo neutro 
para uma posição de valor e 
importância, o que pode ser 
realizado por ênfase afetiva 
ou afirmando que o objeto ou 
aspecto em foco é importante 
e deve ser notado (ou, vice-
versa, que é negativo e deve 
ser ignorado) 
 

0 = nenhuma evidência 
1 = chamar a atenção para 
marcas (figuras, imagens) ou 
conceitos que já fazem parte 
do repertório da criança, 
verbalizando sua importância 
e necessidade de ser notado 
(por exemplo, “Olhe para 
isso”), mas sem elaboração 
2 = adicionar animação ou 
sentimento para tornar a 
atividade mais viva e provocar 
interesse 
3 = elaboração que amplia as 
informações sobre a atividade 
ou objeto, essa elaboração 
chama a atenção para a 
informação que é perceptível 
para a criança na situação. 

RECIPROCIDADE 
 (CRIANÇA) 

 
 

O nível de reciprocidade da 
criança para as intenções de 
mediação do adulto. Quão 
aberta acriança está para as 
intervenções do mediador 
Como consegue ou dispõe-se 
a “receber” ou cooperar? 
 
 

0 = altamente resistente; a 
mediação não pôde 
efetivamente prosseguir  
1 = minimamente receptivo; 
resistência frequente 
2 = moderadamente 
receptivo; lapsos ocasionais 
3 = consistentemente 
receptivo e cooperativo 

 
LIDZ, C. S. Practioner’s Guide to Dynamic Assessment. New York: The Guilford Press, 
p.106 -110, 1991. 


