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“Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a 

perfeição; mas prossigo para conquistar aquilo para o 

que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, 

quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado; mas uma 

coisa faço; esquecendo-me das coisas que para trás 

ficam e avançando para as que diante de mim estão, 

prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação 
de Deus em Cristo Jesus”. Filipenses 3. 12-14 – Bíblia 

Sagrada.  
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RESUMO 

O objetivo do presente estudo foi o de produzir e avaliar um vídeo informativo 
e de orientação direcionado a pais e cuidadores sobre o manejo comportamental de 
pessoas com Síndrome de Williams-Beuren. E, também, responder à problemática: 
“como contribuir científica e socialmente com o público que convive e trabalha com 
indivíduos com a SWB?”. A revisão (pesquisa) bibliográfica permitiu a posse de 
informações sobre a SWB que constam nos trabalhos realizados por pesquisadores 
relacionados em nosso Referencial Teórico. A Síndrome é rara e está associada a 
fenótipos neurocognitivos e comportamentais que devem ser entendidos como a 
base para a pesquisa de padrões comportamentais, emocionais e cognitivos, sem 
desconsiderar a influência do ambiente e sua ligação com o déficit intelectual. 
Através do conhecimento dos sintomas, é possível ajudar no diagnóstico precoce, 
proporcionando melhor manejo com o indivíduo e melhora na qualidade de vida. Para 
contribuir, desenvolvemos e produzimos um vídeo reportagem de orientação para 
pais/cuidadores, tendo como objeto central a disseminação de informações e 
cuidados com indivíduos com a Síndrome de Williams-Beuren. O vídeo foi 
disponibilizado a pais e cuidadores, após ser avaliado pelos profissionais, 
graduandos e pós-graduandos. O processo que teve por objetivo encontrar resposta 
para a questão “Como contribuir ?” Chegou ao seu término após a avaliação de 
todos os grupos, que responderam a perguntas sobre a eficácia das informações. A 
avaliação foi efetuada com a participação de quarenta e seis juízes, que 
responderam a dez questões objetivas sobre seu conteúdo e desenvolvimento. 
Como juízes: três profissionais que atuam na área, oito pós-graduandos, onze 
graduandos em Psicologia e vinte e quatro pais/cuidadores de crianças/adolescentes 
com SWB. Em oito questões de avaliação do conteúdo obteve-se 100% de 
aprovação pelos 46 quarenta e seis juízes, revelando que o vídeo cumpriu seu 
principal objetivo, contribuir científica e socialmente, ao informar e orientar 
pais/cuidadores de pessoas com SWB. Concluindo, pode-se ponderar que o vídeo 
produzido e avaliado na presente tese apresenta relevantes orientações através da 
forma televisiva, e atende às necessidades informativas do público alvo, com uma 
proposta de fácil acesso. Entendemos que com esta produção, podemos contribuir 
de forma marcante com o desenvolvimento social e informativo a pais e cuidadores.  

 

Palavras-chave: Síndrome de Williams-Beuren; vídeo reportagem; deficiência 
intelectual; popularização da ciência. 
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Production and documentary video evaluation as guidance resource for 
parents and carers of children and teenagers with Williams-Beuren 
Syndrome. Doctorate Thesis. Graduate Program in Developmental Disorder. 
São Paulo, Universidade Presbiteriana Mackenzie. 2015 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this study is to produce and evaluate an informative video and 
guidance to parents and caregivers about the behavioral management of 
people with Williams-Beuren syndrome. And also answer to the problem: "how 
to contribute scientific and socially with the public who lives and works with 
individuals with WBS?". The research allows possession of information on the 
SWB contained in the work done by researchers related to our Theoretical 
Framework. The syndrome is rare and is associated with neurocognitive and 
behavioral phenotypes that should be understood as the basis for the research 
of behavioral, emotional and cognitive patterns, without disregarding the 
influence of the environment and its connection with intellectual deficit. Through 
knowledge of symptoms, it is possible to help in the early diagnosis, providing 
better handling with the individual and improved quality of life. To contribute to 
this, we develop and produce a video guidance report for parents / caregivers, 
whose central purpose is the dissemination of information and care for 
individuals with Williams-Beuren syndrome. The video is available to parents 
and caregivers, after being evaluated by professionals, undergraduates and 
graduate students. This process finds an answer to the question "How to 
donate?" and has come to an end after evaluation of all the groups, who 
answered to questions about the effectiveness of information. The evaluation 
was carried out with the participation of forty-six judges who answered to ten 
objective questions about its content and development. We have as judges: 
three professionals working in the area, eight graduate students, eleven 
graduates in Psychology and twenty-four parents / caregivers of children / 
adolescents with WBS. In eight questions of evaluation we obtained 100% 
approval by 46 forty-six judges, revealing that the video has fulfilled its main 
objective to contribute scientific and socially, to inform and guide parents / 
caregivers of people with SWB. In conclusion, we can consider that the video 
produced and evaluated in this thesis presents relevant guidelines and meets 
the information needs of the target audience, with a proposal of easy 
understanding. We understand that with this production, we can really 
contribute to social development and information for parents and caregivers. 
 
 
 

Keywords: Williams-Beuren syndrome; video report; intellectual disabilities; 

popularization of science. 
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APRESENTAÇÃO 
 

Antes de iniciar a exposição formal desta tese, acredito ser necessário tecer 

alguns comentários pessoais sobre a escolha do tema que norteou a presente 

pesquisa.  

A área cinematográfica sempre me encantou. Desde minha infância ficava 

atento a desenhos, filmes, documentários e reportagens das mais diversas 

características e temas. Com o passar dos anos, o desejo da infância somado à 

determinação de profissionalizar-me na área de produção de vídeos, norteou minha 

busca e hoje, posso dizer que estou concretizando o sonho de infância, isto é, a 

produção de vídeos está se consolidando cada vez mais em minha vida profissional, 

que também está direcionada para a vivência acadêmica. 

Finalizado o mestrado, ingressei no Programa de Doutorado com o objetivo de 

desenvolver um projeto próprio, cinematográfico e televisivo, pois, no mercado de 

trabalho já produzo para clientes diferentes comerciais, clipes musicais, vídeos 

institucionais e documentários. Estes documentários foram produzidos sob minha 

direção, contendo focos informativos e sociais. 

Considerando minha experiência profissional, pareceu-me pertinente focar em 

assuntos de cunho social – como já tem sido minha trajetória – e contribuir para 

disseminar informações sobre a Síndrome de Williams. 

Nasceu, então, a ideia deste projeto de doutorado, cujo objetivo principal foi a 

produção e respectiva avaliação de um vídeo com informações e orientações 

substanciais a pais e cuidadores/professores de crianças com Síndrome de Williams. 

Na sequência, apresentamos os principais aspectos teóricos relacionados à 

Síndrome de Williams-Beuren (SWB), suas características, seu diagnóstico, etapas 

da produção e avaliação do vídeo, além de orientações específicas para pais e 

educadores/cuidadores sobre o manejo comportamental de tais crianças e 

adolescentes. 
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1. INTRODUÇÃO  
 
 Constatamos que a maior produção de pesquisas sobre a Síndrome de 

Williams-Beuren (SWB) foi realizada nos últimos anos, ou seja: houve uma maior 

concentração de pesquisas a partir do ano 2000, com relevantes publicações entre 

2010 e 2014. Pode-se assim, ponderar que o presente segmento de estudos é 

relativamente novo, embora tenhamos identificado publicações a partir de 1982. 

 Baseados nesta informação, nosso trabalho, tendo a intenção de contribuir 

para maior socialização, informação e popularização da ciência, apresentando 

opções para o problema: “Como contribuir científica e socialmente com o público 

que convive e trabalha com indivíduos com a SWB?”, tem o tema: Produção e 

Avaliação de Vídeo Documental como Recurso de Orientação para Pais e 

Cuidadores de Crianças e Adolescentes com Síndrome de Williams-Beuren. 

 A fim de participar do processo de pesquisa científica nessa área, 

destacamos que nosso objetivo geral é produzir e avaliar um vídeoreportagem que 

contribua com informações verídicas, além de disponibilizar opções para o cuidado e 

tratamento dos indivíduos com a SWB, a pais, professores e cuidadores. Iniciamos 

nosso trabalho descrevendo a síndrome, como ela se dá, quais suas características, 

para identificar quais são as informações e ferramentas necessárias para esse 

público. Entendemos que nosso trabalho pode contribuir na área científica para um 

melhor tratamento e qualidade de vida dos indivíduos com a síndrome, além de 

contribuir para a inserção desses indivíduos no meio social em que vivem. 

 Baseados nesses pressupostos, podemos afirmar que nossa pesquisa é 

relevante nas dimensões científica e social e pode contribuir para a motivação e o 

avanço de novas pesquisas. 
 A Síndrome de Williams-Beuren (SWB) foi descrita pela primeira vez na 

década de 1961. Ela ocorre em ambos os sexos e diferentes grupos étnicos. É 

caracterizada por dismorfismos faciais típicos, anormalidades no tecido conectivo, 

alterações de crescimento, anormalidades endócrinas, doenças cardiovasculares, 

hiperacusia, deficiência intelectual e padrões comportamentais, cognitivos e de 

linguagem. A SWB também pode desencadear transtornos psiquiátricos, por 

exemplo, Fobias Específicas, Transtorno Generalizado de Ansiedade, Depressão, 

Déficit de Atenção e Hiperatividade e Transtornos do Espectro do Autismo (MERVIS, 

JOHN, 2010). 
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As pessoas com SWB são reconhecidas pelo comportamento sociável, com 

fala fluente, se expressam de forma articulada, de modo geral fora do contexto, 

porém são entusiasmadas e comunicativas. 

É esperado que muitos estudos sejam ainda realizados, visando-se o aumento 

de conhecimento sobre a SWB. Desta forma, acreditamos que a presente pesquisa 

poderá somar contribuições à área de conhecimento e de investigações sobre a 

SWB, principalmente no foco direcionado ao estudo sobre o manejo comportamental 

de pais e cuidadores. 

A proposta desta tese é a de desenvolver material em forma de vídeo, com 

imagens e linguagem claras e aplicáveis ao cotidiano de pais e 

cuidadores/educadores de pessoas com SWB, em casa ou em sala de aula, 

facilitando o manejo e a interação com a família e sociedade onde esses indivíduos 

interagem e atuam. 

Algumas questões motivaram a proposta de elaboração de um vídeo 

informativo como principal produto deste estudo, tais como: um vídeo contendo 

informações e orientações para um público específico (no caso pais e cuidadores de 

crianças e adolescentes com SWB) poderá colaborar em um resultado facilitador na 

interação e convivência entre tais pessoas? Qual o alcance da compreensão de tal 

recurso por pais e educadores? Como avaliar se o conteúdo do vídeo será, 

efetivamente, apreendido pelo público alvo (pais, cuidadores e educadores)? 

À partir de tais questionamentos, tivemos como principal objetivo do presente 

estudo, a produção de um vídeo que proporcione relevantes informações e 

orientações, transmitidas por especialistas e pesquisadores da SWB, e direcionados 

ao público alvo. 

O vídeo pode ser considerado como midiatização da ciência, pois oferece 

versões didáticas de conhecimentos científicos produzidos por especialistas; 

facilitação da linguagem adaptada a fins didáticos por meio de marcadores 

específicos, expressos na forma de definições, exemplos, explicações, etc. 

(MOIRAND, 2003). Pretende ensinar e demonstrar, de forma a criar interesse público 

e conseguir a popularização da ciência. 

O primeiro capítulo é a Introdução ao trabalho, permitindo uma visão geral e 

ampla sobre a pesquisa. 

O segundo capítulo consiste no Referencial Teórico, onde pesquisamos sobre 

a Síndrome de Willians-Beuren, sua identificação, diagnóstico, características e 
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orientação a pais, professores e cuidadores. 

O terceiro capítulo aborda o Objetivo Geral e os Objetivos Específicos do 

trabalho. 

O quarto capítulo aborda os Métodos utilizados, procedimentos éticos, público 

alvo e as fases para a concepção e execução e avaliação do vídeo. 

O capítulo cinco analisa os resultados do trabalho realizado. 

Embasamos nosso objetivo em algumas referências que passamos a indicar. 

O vídeo tornou-se, na visão de Ray e Saxon (1992), uma alternativa viável, por ser 

prático, econômico, além de ajudar os pais a compreenderem a melhor forma de 

manejar o comportamento dos filhos com problemas ou síndromes. 

Nixon (2002), indica o uso do vídeo, como uma tendência atual, onde vários 

programas apresentam resultados positivos, e conclui que o vídeo apresenta 

vantagens na intervenção clínica e pode ser mais um recurso de sucesso nos 

tratamentos realizados. 

Beebe (2003), também recorreu à prática de gravar sessões com pacientes. 

Como o resultado foi produtivo, a autora concluiu que podia fazer novos usos ao 

analisar as situações vividas, levando, então, seus pacientes a refletirem sobre suas 

atuações.  

Moura e Silvares (2008), citam Brazelton e Stern como pesquisadores que 

também fazem o uso do vídeo e imagem. Os autores relatam que o uso de vídeo tem 

sido valioso no atendimento psicoterápico com bebês, crianças pré-escolares com 

comportamentos opositivo/desafiador e de agressividade. 

O uso do vídeo como processo terapêutico é mais uma forma difundida, 

discutida por Brum e Schermann (2007), sendo que ressaltam como um relevante 

resultado de suas pesquisas, que o vídeo informativo pode ser considerado uma 

eficaz metodologia de intervenção preventiva em situações de risco, como, por 

exemplo, na promoção precoce da qualidade do vínculo mãe-bebê, em situação de 

nascimento prematuro. 

Considerando-se a breve apresentação teórica sobre o uso do vídeo em 

diferentes situações, temos a expectativa de que o vídeo proposto nesta tese é um 

recurso com relevantes informações científicas, porém, de fácil assimilação, pois, 

parte do seu conteúdo conta com a participação de profissionais gabaritados, que 

apresentam uma linguagem simples e clara, porém, com profundidade sobre os 

diferentes aspectos da SWB. Desta forma, acreditamos que o vídeo em questão 



	  
	  

16	  

poderá facilitar ao público alvo, já identificado anteriormente, não só a visão global 

sobre a SWB, mas também, à medida que o público se apropriar das orientações 

terá a oportunidade de vivenciar uma melhor qualidade de vida em seu dia a dia. 

Desde já, queremos deixar claro que nossa proposta não é a de produzir uma 

reportagem para uso clinico, e sim, um documento informativo para pais e 

cuidadores. Este objetivo vem pela necessidade diagnosticada em conversas com 

pais e cuidadores sobre o acesso a informações sobre a SWB. Da mesma forma, 

acreditamos que ele apenas abre oportunidades para novas pesquisas e vídeos na 

popularização da ciência. 

Por se tratar de uma síndrome rara, principalmente no Brasil, não temos 

material de fácil acesso e assimilação, por isso, pretendemos produzir um vídeo 

reportagem para disseminar informações sobre a SWB. 

Na sequência, apresentaremos o referencial teórico que norteou a condução 

da presente pesquisa. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

2.1. A Síndrome de Williams-Beuren (SWB) 
 

A Síndrome de Williams-Beuren (SWB) é uma doença genética, causada pela 

delação de múltiplos genes no cromossomo 7. A região da deleção é 7q11.23 e 

corresponde a aproximadamente 25 a 28 genes. Alguns dos genes comprometidos 

na deleção são CLIP2, ELN, GTF2I, GTF2IRD1 E LIMK1, dentre outros. A incidência 

estimada é de 1:20.000 a 1:50.000 nascidos vivos (Greenberg, 1990). É uma 

síndrome rara de deleção hemizigótica de genes, causada por uma aneusomia 

segmentar. A síndrome está associada a alterações cognitivas e comportamentais, 

que interferem no ajustamento psicossocial (SUGAYAMA et al., 2007; MARTENS; 

WILSON; REUTENS, 2008). 

A literatura nos informa que foram identificados os sintomas ligados a 20 

genes ausentes, sendo que alguns deles atuam em conjunto e são responsáveis 

pelos problemas cognitivos, enquanto outros podem causar problemas morfológicos, 

como alterações cardiovasculares. Raramente a síndrome tem manifestação 

hereditária. Caracteriza-se por uma combinação peculiar de sintomas, entre os quais 

estão: dismorfismos faciais típicos, anormalidades no tecido conectivo, alterações de 

crescimento, anormalidades endócrinas, doenças cardiovasculares como estenose 

da válvula aórtica (defeito no funcionamento dessa estrutura cardíaca), hiperacusia 

(acuidade auditiva exacerbada), deficiência intelectual e padrões comportamentais, 

cognitivos e de linguagem típicos (MARTENS; WILSON; REUTENS, 2008).  

A deleção é uma anormalidade cromossômica estrutural causada por uma 

quebra cromossômica e subsequente perda de material genético. Essa deleção é o 

ponto chave da fisiopatologia e de grande parte das manifestações clínicas na 

Síndrome. É fato que as consequências clínicas desse tipo de mutação, dependem 

do tamanho do segmento deletado e do número e função dos genes alterados. A 

região que sofre essa deleção perde o gene da elastina, que contém sítios de ligação 

importantes para a transcrição gênica. A elastina é encontrada nas paredes arteriais, 

pulmões, intestino, pele e ligamentos/cartilagens elásticas. Também exerce sua 

função em parceria com o colágeno; enquanto o colágeno possibilita a rigidez, a 

elastina fornece complacência. Como na SWB tem-se microdeleções de genes 
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contíguos, essa deleção e o posicionamento dos genes reforçam a variabilidade 

fenotípica (MARTENS; WILSON; REUTENS, 2008). 

Apesar de ser uma síndrome rara, o estudo dos fenótipos da SWB tem 

despertado o interesse dos pesquisadores nos últimos anos. Seu valor científico se 

deve ao fato de ter sido reconhecida como um modelo importante nas investigações 

das bases neurobiológicas do comportamento, da cognição e da linguagem, por 

trazer inerente ao seu fenótipo a sociabilidade e a facilidade musical (ROSSI, 2010). 

Atualmente, existem estudos voltados para a caracterização do fenótipo 

neurocognitivo e linguístico dos indivíduos com a síndrome. Como exemplo destes 

estudos, podemos citar: 1. Competências escolares e sociais em crianças e 

adolescentes com Síndrome de Williams (Hayashiughi et al. 2012); 2. Fenótipo 

comportamental e cognitivo de crianças e adolescentes com Síndrome de Williams-

Beuren (TEIXEIRA e col. 2010), entre outros. Estes estudos estão associados aos 

estudos moleculares, que poderão trazer benefícios às crianças e adolescentes com 

SWB e seus familiares. Isso porque esses resultados poderão auxiliar na conduta do 

aconselhamento genético e nas perspectivas de intervenção, incluindo aspectos 

comunicativos. Além disso, ajudarão na compreensão de mecanismos relacionados à 

personalidade, cognição e linguagem, sob uma visão genética (ROSSI, 2010). 

Os indivíduos com diagnóstico da SWB, positivos para a deleção do gene da 

Elastina na região cromossômica 7q11.23, passaram por exames e tiveram o 

diagnóstico confirmado pela técnica de Hibridização in situ por Fluorescência (FISH).  

Rossi (2010) compartilha o estudo no qual algumas crianças e adolescentes 

se submeteram ao inventário comportamental Child Behavior Check List (CBCL/6-18 

anos), provas e testes de linguagem. Foram aplicadas tarefas em situação de 

narrativa, com apresentação de figura de ação e figuras sequenciais para análise da 

fluência.  

O Teste Illinois de Habilidades Psicolinguísticas foi utilizado no estudo, (Rossi, 

2010) e os resultados mostraram que problemas de atenção e problemas com 

contato social foram os mais referidos pelos pais dos indivíduos com a SWB. A 

análise de correlação sugeriu que os problemas comportamentais identificados pelos 

pais estão mais diretamente relacionados ao desempenho da linguagem: eles, 

normalmente, demoram um pouco mais para falar. Quanto à fluência da fala, 

verificaram-se diferenças significantes, principalmente para as disfluências comuns 

da fala e pausas, com frequência mais elevada para o grupo com SWB.  
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Resultado semelhante foi encontrado na comparação entre um grupo com 

SWB de Portugal, porém, não foram encontradas diferenças estatisticamente 

significantes entre a fluência da fala do grupo com a SWB do Brasil, quando 

comparada ao grupo de Portugal. O grupo com SWB que foi pesquisado, apresentou 

desempenho semelhante entre habilidades auditivas e visuais (memória sequencial e 

closura); e desempenho superior para habilidades visuais em relação às auditivas: 

recepção e associação (ROSSI, 2010). 

Os achados sugerem que os comportamentos predominantes, identificados 

pelos pais de indivíduos com a SWB, apresentam correlação com o desempenho na 

linguagem. Em função dos resultados dos estudos, sugere-se que a frequência 

aumentada das disfluências apresentadas pelos indivíduos com SWB do Brasil e de 

Portugal, na situação de narrativa, pode estar relacionada às dificuldades na 

elaboração e organização da linguagem. Sugerem, ainda, que tanto as habilidades 

auditivas quanto as visuais estão prejudicadas na SWB (ROSSI, 2010). 

 
2.1.1. Identificação 

 

Williams e Beuren trabalharam independentemente e chegaram à mesma 

descrição da síndrome, em 1961 e 1962, pela observação de pacientes com 

características faciais típicas associadas à estenose supravalvular da aorta, 

hipercalcemia infantil e deficiência mental leve a moderada (MARTENS; WILSON; 

REUTENS, 2008).  

A SWB foi descrita pela primeira vez em 1961, na Nova Zelândia, pelo Dr. 

J.C.P. Williams e seus colaboradores, que partiram de um estudo onde analisaram 

crianças com essas características, além de características faciais dismórficas.  

Um ano depois, em 1962, na Alemanha, Beuren e seus colaboradores 

também descreveram a síndrome. Além dos aspectos mencionados por Williams, 

foram observados: a natureza amigável das crianças, anormalidades dentárias e 

estenose de artéria pulmonar periférica. Também foi realizada uma comparação com 

outras síndromes, sendo que se chegou à conclusão de que, para cada 18 pacientes 

com síndrome de Down, existe um paciente com SWB. 

A ocorrência da SWB é esporádica, podendo portar-se de forma autossômica 

dominante. A incidência é estimada de 1:20.000 a 1:50.000 nascidos vivos e a 

prevalência acima de 1:7.500 nascidos vivos. (ROSSI; MORETTI-FERREIRA; 
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GIACHETI, 2006, MEYER-LINDENBERG; MERVIS; BERMAN, 2006; ROSSI; 

MORETTI-FERREIRA; GIACHETI, 2007; SUGAYAMA; LEONE; CHAUFFAILLE; 

OKAY; KIM, 2007).  

O termo fenótipo comportamental é definido como um padrão típico de 

anomalias motoras, cognitivas, linguísticas e sociais, que se associam 

consistentemente com um transtorno biológico. A Sociedade para o Estudo dos 

Fenótipos Comportamentais estabelece que o fenótipo deve ser entendido como 

base para a pesquisa de padrões comportamentais, emocionais e cognitivos com 

determinação biológica, sem desconsiderar a influência do ambiente e sua ligação 

com o déficit intelectual (SOCIETY FOR THE STUDY OF BEHAVIOURAL 

PHENOTYPES, 2009).  

A partir do momento em que se caracteriza o fenótipo comportamental de uma 

síndrome, é possível determinar comportamentos específicos que constituem parte 

deste fenótipo. Outros pesquisadores, como os citados abaixo, no entanto, assumem 

um ponto de vista cauteloso, partindo de uma visão probabilística. Eles destacam 

que a presença de comportamentos específicos deve ser entendida como uma 

probabilidade de constituírem parte do fenótipo da síndrome, a depender da 

interação entre fatores genéticos e ambientais (DYKENS, 1995, 1999; PLOMIN; 

RENDE, 1991, 1997, O’BRIEN, 2002; DAL-FARRA; PRATES, 2004).  

Outros estudos realizados em crianças a partir de cinco anos de idade, 

relatam dificuldades comportamentais que interferem na sua adaptação psicossocial 

aos ambientes familiares, sociais e escolares. Um dos padrões comportamentais 

característicos dos indivíduos com a SWB é o contraste entre déficits e excessos de 

repertórios comportamentais, por exemplo, a excessiva empatia e hipersociabilidade 

até com pessoas estranhas ao convívio diário e por outro lado, as dificuldades para 

estabelecer e manter relacionamentos, para estabelecer limites físicos de 

aproximação, medos e transtornos de ansiedade (WAXLER; LEVINE; POBER, 

2009). 
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2.1.2. Diagnóstico 
 

O diagnóstico da SWB é realizado observando-se vários aspectos, quais 

sejam: os indivíduos com a Síndrome apresentam alterações no lócus do gene da 

elastina, em um braço do cromossomo sete. A diminuição desta proteína justifica o 

fato de apresentarem alterações cardiovasculares, voz rouca, genitália pequena, face 

característica, necessidade frequente de urinar e envelhecimento prematuro. Há 

outras características que resultam de outros trinta genes deste mesmo 

cromossomo. Suas faces tendem a seguir certos traços, como nariz empinado e 

pequeno, lábios grandes, dentes pequenos, bochechas proeminentes e queixo 

pequeno. Eles sempre se apresentam sorridentes e apesar de a maioria nascer com 

peso baixo e terem o crescimento retardado, a puberdade geralmente se inicia mais 

cedo. Têm dificuldade em reconhecer ironias ou intenções não verbais de outras 

pessoas. Quando ainda são crianças se relacionam com maior facilidade junto aos 

adultos do que com crianças de sua idade. Gravam com facilidade nomes e locais e 

podem apresentar comportamento ansioso e hiperativo. Também possuem 

dificuldade de locomoção e equilíbrio, apresentam dificuldades de aprendizagem, 

principalmente com relação a cálculos e orientação espacial, além de demonstrarem 

medo de altura e de superfícies irregulares (SUGAYAMA; LEONE; CHAUFFAILLE; 

OKAY; KIM, 2007). 

O diagnóstico precoce da SWB e o acompanhamento eficaz permitem que os 

aspectos cognitivos, comportamentais e motores sejam trabalhados desde a infância, 

oferecendo resultados qualitativos. Quando são assim treinadas, as pessoas com a 

síndrome conquistam uma relativa autonomia, podendo, inclusive, exercer uma 

profissão. Muitas acompanham na escola as crianças de sua idade e requerem uma 

atenção especial apenas em situações diferenciadas. O acompanhamento permite o 

alivio de sintomas e prevenção de algumas doenças cardiológicas, de audição, visão 

e de dosagem de cálcio, além da avaliação de problemas digestivos e urinários, 

ortopédicos, neurológicos e odontológicos. Outra vantagem é a possibilidade de uma 

orientação nutricional e acompanhamento de peso, já que aproximadamente 30% 

dos adultos com a síndrome são obesos. Com a prevenção e cuidados especiais, 

eles podem adquirir uma melhor qualidade de vida (ARTIGO. SILVA, Ivana. 

Síndrome de Williams   – disponível em 
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<HTTP://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/infantil/sindrome-willians.htm> acessado 

em  31/10/2014). 

Para trabalhar todas as alterações cognitivas, comportamentais e de 

linguagem do indivíduo com a síndrome, existe a necessidade de profissionais 

habilitados, por exemplo, na escola, com competências específicas para desenvolver 

no aluno a aprendizagem e comportamentos adequados ao ambiente escolar. Lima 

(2011) relata que a SWB tem recebido pouca atenção no Brasil, principalmente 

quando se trata de inclusão escolar.  

A estimativa é a de que existam no Brasil, atualmente, 19.023 indivíduos com 

a SWB, aproximadamente. Este cálculo foi baseado no censo de 2010, que registrou 

haver no país uma população de 190.755.799 indivíduos, e uma incidência da 

síndrome de 1:20.000. Trata-se, portanto, de uma síndrome rara, sim, mas com 

incidência igual ou maior do que doenças como retinoblastoma, hemofilia, lúpus, 

doenças que já estão bem identificadas pela medicina brasileira (LIMA, 2011). 

Farran e Jarrold (2003) afirmam que as pessoas com a SWB têm necessidade 

de um acompanhamento multidisciplinar, que deverá ser redobrado na idade escolar, 

devido ao comprometimento das características que produzem nas habilidades de 

aprendizagem.  

Os profissionais ligados ao ensino necessitam ter acesso às informações 

sobre a síndrome, para auxiliar no manejo com as crianças e adolescentes. Há, 

inclusive, a indicação de uma avaliação constante do indivíduo com SWB, como 

forma de ajudar os profissionais a fazerem um melhor trabalho e intervenções que 

melhorem as dificuldades e a qualidade de vida dessas crianças e adolescentes 

(DYKENS, 1995, 1999; PLOMIN; RENDE, 1991, O’BRIEN, 2002; DAL-FARRA; 

PRATES, 2004). 
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2.1.3. Caracterização do fenótipo comportamental 
 
 O termo “fenótipo comportamental” foi utilizado em 1972, por William Nyhan, 

como uma tentativa de descrever o conjunto de características comportamentais que 

transcendiam os achados físicos e sistêmicos observados em uma mesma condição 

genética. A proposta partiu da caracterização fenotípica de dois irmãos do sexo 

masculino que apresentavam em comum comportamento compulsivo e 

autodestrutivo, conhecido como síndrome de Lesch-Nyhan. (ROSSI, 2010).  

A literatura da área informa que indivíduos com a SWB apresentam histórico 

de tratamento medicamentoso para hiperatividade na infância ou nos primeiros anos 

escolares, fato que nem sempre acontece na adolescência e idade adulta (BAWDEN 

et al, 1990). É elevada a incidência de transtornos psiquiátricos, sendo os mais 

comuns, as fobias específicas, Transtorno de Ansiedade e o Transtorno de Déficit de 

Atenção e Hiperatividade. Foram observadas pessoas com SWB e que também 

sofrem do TDAH: são hiperativos e impulsivos tanto quanto as crianças que sofrem 

deste Transtorno. Têm dificuldade para manter a atenção, falta de atenção a 

detalhes, falta de atenção nas atividades lúdicas, agitação de mãos ou pés, 

respostas precipitadas e dificuldade para aguardar a vez, entre outras (MARTENS; 

WILSON; REUTENS, 2008; SEGIN, 2011; LIMA, 2011). 

 A dificuldade ou déficit de atenção parece refletir nas dificuldades que os 

indivíduos com a SWB apresentam mais tarde no planejamento e execução de 

tarefas, inclusive motoras (FARRAN; JARROLD, 2003; HOFFMAN; LANDAU; 

PAGANI, 2003). 

 Leyfer et al. (2006), investigaram 119 indivíduos com a SWB, com FISH 

positivo, com idade entre 4 e 16 anos, para os quais prevaleceu o Transtorno de 

Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e o Transtorno de Ansiedade. Esse 

estudo também utilizou inventários respondidos pelos pais, sobre o comportamento 

de seus filhos, com base nos critérios diagnósticos estabelecidos pelo Diagnostiand 

Statistical Manual of Mental Disorders Fourth Edition (DSM-IV). Dentre esses 

indivíduos, o diagnóstico de TDAH foi o mais comum, com ocorrência de 64,7% e 

68% que apresentaram o tipo predominantemente desatento, 25,9% apresentaram o 

tipo combinado (déficit de atenção e hiperatividade) e 3,9% o tipo 

predominantemente hiperativo. Destacou-se o fato de que os sintomas de TDAH são 
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mais influenciados pela idade cronológica, sendo esse fato constatado na faixa de 7 

a 10 anos ou de 11 a 16 anos.  

O tipo combinado prevaleceu para as idades entre 4 e  6 anos. O tipo 

desatento prevaleceu para as idades de 11 a 16 anos. Chegou-se à conclusão de 

que a variável idade exerceu influência sobre problemas de comportamento 

relacionados ao quadro de TDAH. 

Na literatura internacional, o uso do termo “Fenótipo Comportamental” é 

aplicado para referir-se aos comportamentos de uma síndrome genética específica. 

Esses comportamentos podem ser desde os de TDHA até àqueles comuns a 

determinado tipo de personalidade, ou ainda, aspectos cognitivos e de linguagem. 

Destaca-se a hipersensibilidade a sons, pois esses indivíduos assustam-se com 

facilidade, mas por outro lado, possuem desenvoltura e muita facilidade com a 

música (DYKENS, 1995, PLOMIN; RENDE, 1991, HODAPP; DYKENS, 1994). 

Na literatura sobre a SWB, é possível encontrar a terminologia fenótipo 

comportamental para a descrição das características comportamentais de uma 

síndrome e os termos “Fenótipo Cognitivo” e “Fenótipo de Linguagem” para 

descrever não somente um conjunto de características cognitivas e de linguagem, 

mas, principalmente, os mecanismos neurocognitivos que levam a uma determinada 

característica (MILLER 1999, DONNAI; KARMILOFFSMITH, 2000; FIDLER; 

PHILOFSKY; HEPBURN, 2007; MARTENS et al., 2008). 

O fenótipo comportamental é marcado pelo elevado grau de sociabilidade, 

loquacidade, desinibição, impulsividade, além de facilidade para a música. Ao 

mesmo tempo, as pessoas com a SWB são hipersociais, entusiasmadas, 

demonstram empatia pelas pessoas, mas, também, podem apresentar transtorno 

generalizado de ansiedade e fobias (FARRAN; JARROLD, 2003). 
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2.1.4. Caracterização do fenótipo neurocognitivo 
 

A fala fluente, bem articulada e gramaticalmente correta, é uma das 

características que contrasta com os prejuízos cognitivos. A observação deste 

comportamento deu origem às primeiras e principais descrições sobre o fenótipo 

comportamental da SWB (VON ARNIM; ANGEL, 1964; JONES; SMITH, 1975). 

 Na literatura mundial, a SWB foi reconhecida pelo funcionamento 

neurocognitivo, por suas características que sugerem a dissociação entre os 

domínios cognitivos verbais e não verbais, denominado “Williams Syndrome 

Cognitive Profile”. É esse fenótipo que inclui a facilidade para habilidades musicais e 

para o reconhecimento facial. Atualmente, o estudo das habilidades cognitivas na 

SWB tem se tornado mais abrangente, principalmente na literatura internacional 

(PAGON et al., 1987; UDWIN; YULE, 1990; JARROLD et al., 1998; MERVIS et al., 

2000; STILES et al., 2000; SCHIMITT, et al 2001; ATKINSON et al., 2002; GRANT et 

al., 2002). 

 Com certa frequência, o QI desses indivíduos com a SWB varia entre 50 e 70, 

caracterizando prejuízo intelectual entre moderado a limítrofe (JONES; SMITH, 1975; 

UDWIN et al., 1987; PAGON et al., 1987; STEVENS; KARMILOFF-SMITH, 1997; 

KOTZOT et al., 1995; BELLUGI et al., 2000; UDWIN; YULE, 1991; JARROLD et al., 

1999).   

 Estudos mostram que o funcionamento do circuito articulatório-fonológico, 

baseado no input auditivo da informação (audição) e no output verbal (fala) é 

excelente nos indivíduos com a SWB, chegando-se à conclusão de que, graças a 

isso, a fala fluente e bem articulada são facilmente observáveis, em detrimento ao 

circuito viso-espacial, que é responsável pelas informações visuais e espaciais 

recebidas, dificultando assim, a manipulação dessas informações, e 

consequentemente das atividades a elas relacionadas (JONES; SMITH, 1975; 

UDWIN et al., 1987; PAGON et al., 1987; STEVENS; KARMILOFF-SMITH, 1997; 

KOTZOT et al., 1995; BELLUGI et al., 2000; UDWIN; YULE, 1991; JARROLD et al., 

1999).   

A dificuldade está na capacidade de integração dos estímulos visuais, de 

modo que o processamento da informação visual não se faz por completo. Em 

consequência, o processamento visual se atém à fase de análise dos detalhes da 

imagem e não prossegue para a etapa seguinte, em que o cérebro realiza a 
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integração visual, gerando uma representação global (WANG et al., 1995. BELLUGI 

et al., 1999; JARROLD et al., 2001; VICARI et al., 1996. SCHULTZ et al., 2001; 

FARRANS; JARROLD, 2003. HOFFMAN et al., 2003, NICHOLS et al., 2004).  

Reiss et al. (2000, 2004), Galaburda et al. (2002), Jackowski e Schultz, (2005), 

em estudos de neuroimagem, correlacionando o desempenho dos indivíduos com a 

SWB em tarefas de processamento visual, tem fortalecido a hipótese de um 

funcionamento dissociativo entre a via visual ventral (anterior) e dorsal (posterior), 

sendo que as mais comprometidas são as áreas posteriores do cérebro.  

A via visual dorsal, que se relaciona ao processamento de informações 

espaciais, tem sido apontada por vários pesquisadores como uma via prejudicada na 

SWB, tanto em nível estrutural, como funcional, enquanto que a superioridade para 

tarefas de reconhecimento facial justificariam a integridade da via visual ventral. No 

entanto, há pesquisadores que sugerem um desenvolvimento atípico, atrasado e não 

dissociado entre funções verbais e visoconstrutivas, linguagem e cognição 

(SAMPAIO, 2009; ATKINSON et al., 1997; 2001; 2003; 2006; BELLUGI et al., 2000, 

2001; MEYER-LINDENBERG et al., 2004). 

O fenótipo cognitivo se caracteriza por graus variados de deficiência 

intelectual, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor nos primeiros anos de vida, 

prejuízos em habilidades motoras de coordenação fina e grossa, dificuldades no 

planejamento, controle e direção do próprio comportamento e déficits em habilidades 

de memória de trabalho (dificuldades para armazenar, acessar, manipular, 

reorganizar e utilizar informações, quando necessário). Algumas habilidades de 

memória verbal podem estar preservadas, contrastando com prejuízos nas 

habilidades de memória visoespacial, dificuldade para prestar atenção e se 

concentrar, mas por outro lado tem boas habilidades musicais. (MARTENS, 

WILSON, 2008).  

Os sujeitos com a SWB têm boas habilidades concretas de linguagem, 

percebendo-se que o desempenho é melhor na linguagem expressiva do que na 

receptiva. Isto quer dizer que o sujeito consegue expressar-se ao falar, mas seu 

desempenho não é igual ao ouvir as palavras pronunciadas por qualquer outra 

pessoa, apresentando certa dificuldade nesse aspecto. 

As limitações linguísticas estruturais e funcionais, variam de acordo com o 

nível de deficiência mental. Pode-se perceber tais limitações pelo uso excessivo de 

clichês, efeitos sonoros, recursos de entonação, ecolalia (tendência à repetição 
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automática de palavras ou sons ouvidos), além de pausas que afetam a 

comunicação e a fala. O acompanhamento desses sujeitos é determinante e tem 

como objetivo avaliar habilidades cognitivas e de linguagem para ajudá-los em seu 

progresso e inclusive, rastrear comportamentos autísticos que podem estar 

presentes (FARRAN; JARROLD, 2003). 

As primeiras e principais descrições sobre o fenótipo, destacaram a 

característica de fala fluente, bem articulada e gramaticalmente correta. Esse fato 

contrasta com os prejuízos cognitivos, o que chamou a atenção dos autores (VON 

ARNIM; ANGEL, 1964; JONES; SMITH, 1975). 

Em seus estudos, Udwin e Yule (1990), introduziram o termo “Cocktail Party 

Speech” (CPS), quando designam os indivíduos com a SWB, para determinar uma 

representação dos comportamentos verbais e aspectos relacionados à personalidade 

desses indivíduos, que incluía a presença da fala fluente e bem articulada, condutas 

sociáveis, uso de frases e comportamentos estereotipados, clichês e o hábito de 

introduzir experiências pessoais irrelevantes e fora de contexto. 

O fenótipo comportamental de linguagem da SWB se destaca pela facilidade 

na interação social, atração por pessoas estranhas, desinibição e impulsividade. No 

entanto, a excessiva sociabilidade pode tornar-se motivo de grande preocupação, no 

sentido de que os indivíduos com SWB interagem com estranhos e quase sempre 

com pessoas mais velhas. Este fato tem também pontos positivos, pois facilita a 

interação social, embora muitas vezes gere problemas de adaptação, já que 

favorecem o desrespeito às regras sociais básicas (BELLUGI, et al., 1994; GOSCH; 

STADING; PANKAU, 1994; GOSCH; PANKAU, 1996). Chamou a atenção dos 

autores o fato de que o comportamento falante não apareceu como uma 

peculiaridade entre os indivíduos pesquisados. Os pais (79%) classificaram os filhos 

como extrovertidos e amigáveis. Esse fato foi comparado a outros estudos e chegou-

se à conclusão de que esse resultado pode ter sido influenciado pela idade média do 

grupo. Os demais estudos foram realizados com indivíduos com SWB com idade 

média superior, sendo provável uma maior influência de aspectos educacionais e 

sócioadaptativos. 

Crisco, Dobbs e Muulhern (1998), investigaram o desempenho de 22 

indivíduos com a SWB e mostraram em seu estudo que estes indivíduos 

apresentaram prejuízos significativos para as tarefas visuais, em relação às tarefas 

auditivas. 
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William Nyhan, em 1972, foi quem chamou de “Fenótipo Comportamental” 

pela primeira vez, a descrição do conjunto de características comportamentais que 

vão além da compreensão das pesquisas físicas em uma mesma condição genética. 

(LESCH; NYHAN, 1964). No mesmo texto, encontramos evidências da coerência de 

que determinados distúrbios de linguagem, por exemplo, possam ser comuns a 

diferentes síndromes genéticas, apesar de o perfil do distúrbio ser delineado de 

forma diferente para cada síndrome (ROSSI, 2010). 

Variados métodos foram empregados nos estudos sobre a linguagem nos 

indivíduos com SWB. Martens, Wilson e Reutens (2008) observaram que a 

metodologia é variada, incluindo desde o uso de um teste padronizado para avaliar 

uma habilidade específica, como um conjunto de instrumentos para avaliar diferentes 

habilidades de linguagem. Também foram utilizados inventários, que pais e 

indivíduos com a síndrome responderam, para avaliação do nível de comunicação. 

Assim, nos estudos sobre os aspectos da linguagem na SWB durante o período de 

1996 a 2005, os autores apontaram para resultados heterogêneos e demonstraram 

que ainda não há consenso quanto à trajetória de desenvolvimento da linguagem 

nesta síndrome. 

Pode-se notar no fenótipo de linguagem, a preservação de habilidades 

expressivas de linguagem, que contrastam com os prejuízos sintático-pragmáticos, 

que variam de acordo com o nível de deficiência intelectual. A fala do portador da 

SWB se torna “pseudopedante”. Para o manejo de algumas dessas alterações, 

recomenda-se: a) treinar habilidades de conversação, por exemplo, distância física 

adequada entre pessoas conversando, número e momento adequado para 

interrupções, ensinar a formular e responder perguntas; b) estimular habilidades de 

linguagem receptiva; c) controlar uso de ecolalia mediante a não repetição de frases 

ditas pelo aluno; d) estimular leitura e escrita dentro das possibilidades dos déficits 

cognitivos (MERVIS, JOHN, 2010).  
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2.2. Orientação para pais e cuidadores 
 

Existem muitas dificuldades para o processo de inclusão, que é um dos fins 

primordiais da comunidade educacional, que tem por objetivo o desenvolvimento de 

habilidades de aprendizagem, interação social e a estimulação de repertórios 

comportamentais adequados nas crianças com necessidades educacionais 

especiais.  

É preciso que pais e cuidadores conheçam a legislação brasileira, pois ela 

estabelece que alunos com necessidades especiais sejam matriculados em salas 

comuns de escolas regulares. Há leis que asseguram a esses indivíduos, quando 

necessário, um atendimento educacional especializado (LIMA, S.F.B. de; TEIXEIRA, 

M.C.T.V.; SEGIN, M.; CARREIRO, L.R.R; 2012). 

Conforme esses autores, a criança com SWB pode apresentar deficiência 

intelectual, necessitando assim, de um Atendimento Educacional Especializado. 

Além disso, a SWB tem várias características que podem dificultar a participação 

efetiva dessas crianças na escola, embora existam aquelas que se adéquem 

perfeitamente ao ambiente escolar e social. Para que isso seja uma realidade, os 

autores alertam para a necessidade de pessoas com habilidades e competências 

específicas, para promover repertórios de aprendizagem no ambiente escolar. 

Quando se trata de inclusão, esta doença tem recebido pouca atenção no contexto 

escolar.  

Apesar dos problemas que a criança ou adolescente com SWB apresenta, 

existem alguns sintomas que chamam a atenção dos pesquisadores, pois elas se 

caracterizam por boas habilidades no contato social ou hipersociabilidade, 

entusiasmo exagerado nas relações e empatia. 

Os autores Lima, Teixeira, Segin, Carreiro (2012), alertam para o fato de que 

as orientações ou sugestões descritas para o manejo, devem ser individualizadas, ou 

seja, devem observar as especificidades da criança em várias áreas. Muitas 

recomendações, quando adaptadas aos alunos, otimizam a inclusão escolar e a 

adaptação da criança a outros ambientes. 

Conforme informações colhidas através da ABSW, em seu artigo “A Síndrome 

de Williams e seus Cuidados, da autora Vera Lúcia Gil da Silva Lopes (disponível em 

swbrasil.org.br/artigos/a-sindrome-de-williams-beuren-e-seus-cuidados/-2008), há 

recomendações específicas, principalmente no diagnóstico da síndrome. Observar os 
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sintomas e procurar ajuda médica são os primeiros passos, pois o diagnóstico 

precoce evita complicações no desenvolvimento cognitivo, comportamental e motor. 

Lopes informa que há médicos especialistas que podem identificar e diagnosticar nos 

primeiros dias de vida da criança, a SWB. Estar preparado para a consulta ajuda 

muito aos pais, pois devem levar todas as informações possíveis, inclusive uma lista 

com todos os sintomas e quando eles apareceram. As principais complicações que 

podem existir, são: alterações cardiovasculares, estenose da artéria pulmonar, 

hipercalcemia, entre outras. Conforme a ABSW, não devem ser administradas 

vitaminas sem controle médico aos pacientes com SWB, para evitar complicações 

relacionadas à vitamina D. Também são necessárias avaliações cardiovasculares 

periódicas, principalmente pelo risco de hipertensão, além de procura de orientações 

nas áreas de reabilitação e pedagógica. Estas orientações devem ser constantes. 

Além disso, Lopes (2008), coloca em evidência os cuidados no primeiro ano 

de vida, que devem ser: acompanhamento pediátrico regular, utilização de curvas 

próprias na averiguação do crescimento, peso e nutrição, avaliação cardiológica, 

investigação de refluxo, dificuldade de sucção e deglutição, vômitos, cólicas e 

hérnias, avaliação de audição, medidas de pressão arterial em braços e pernas, 

tratamento da prisão de ventre, consulta ao geneticista e ao oftalmologista. Há um 

destaque para um programa de estimulação e encaminhamento da família para um 

grupo de suporte. 

Para todas as idades, sempre haverá cuidados especiais, alerta Lopes (2008), 

sendo eles: avaliação médica anual, acompanhamento de peso, estatura e 

nutricional, avaliação cardiológica, de audição e visão, de problemas digestivos e 

urinários, ortopédicos, neurológicos, odontológicos, medidas de pressão arterial em 

braços e pernas. Inclusão em programa de tratamento multidisciplinar, escolarização 

e quando necessário fazer cirurgia, fazer consulta pré-anestésica. 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  
	  

31	  

2.3. Manejo comportamental de pessoas com SWB 
 

 Para o manejo de alterações no fenótipo de linguagem, existem algumas 

recomendações, tais como: a) treinar habilidades de conversação, por exemplo, 

distância física adequada entre pessoas conversando, número e momento adequado 

para interrupções, ensinar a formular e responder perguntas; b) estimular habilidades 

de linguagem receptiva; c) controlar uso de ecolalia mediante a não repetição de 

frases ditas pelo aluno; d) estimular leitura e escrita dentro das possibilidades dos 

déficits cognitivos (LIMA, S.F.B. de; TEIXEIRA, M.C.T.V.; SEGIN, M.; CARREIRO, 

L.R.R, 2012). 

Tais autores ressaltam que para o manejo das disfunções cognitivas, existem 

outras recomendações, quais sejam: a) solicitar a profissionais da área de Psicologia 

a avaliação de habilidades gerais de inteligência; b) estimular habilidades de 

coordenação motora fina e grossa; c) fracionar as tarefas e verificar o cumprimento 

delas antes de passar para a próxima; d) estimular a capacidade de organização e 

regulação do comportamento mediante sequências simples de atividades; e) ensinar 

o aluno a diferenciar estímulos relevantes dos irrelevantes para a realização de 

tarefas; f) evitar ruídos, gritos, estrondos, palmas, risos; g) diminuir estímulos alheios 

às tarefas que geralmente reduzem habilidades de atenção; h) não permitir tarefas 

inconclusas; i) estimular habilidades musicais mediante jogos, poesias, canções e 

coral .  

Para o manejo de problemas de comportamento, são recomendadas as 

seguintes ações: a) melhorar habilidades sociais; b) ensinar jogos cooperativos; c) 

ensinar a reconhecer sentimentos e emoções; d) diminuir situações aversivas que 

possam aumentar estereotipias comportamentais (balançar partes do corpo, por 

exemplo), agressividade, irritabilidade, dentre outros; e) estimular, facilitar e manter 

repertórios comportamentais adequados às demandas sociais; f) não utilizar 

atividades monótonas, orientar uma tarefa por vez; g) promover o aluno a “assistente 

do professor”; h) orientar para sentar-se corretamente e permanecer na carteira; i) 

estabelecer regras claras para falar, sair da carteira, sair da sala, aguardar a vez.  

 Existem ainda as manifestações clínicas, para as quais há algumas 

recomendações como: a) estimular hábitos alimentares adequados, acomodar o 

aluno próximo à lousa, adaptar o currículo de aulas de Educação Física, facilitar 

acesso ao banheiro e manter iluminação adequada nas salas de aula. 
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Todas essas sugestões devem ser individualizadas, conforme as habilidades 

da criança e poderão otimizar a inclusão escolar efetiva e contribuir para a adaptação 

da criança nesse ambiente (LIMA; TEIXEIRA; SEGIN; CARREIRO, 2012). 

 
2.4. O uso de vídeos em intervenções   

 
Brazelton e Stern são dois cientistas dedicados à clínica, que estão na 

fronteira entre o uso do vídeo como pesquisa experimental e o uso da imagem como 

estratégia de intervenção. Para eles, a gravação de vídeo tem sido um veículo único 

para a discussão de problemas, por fornecer um efeito de distanciamento (Moura, 

Silvares, 2008). Pode-se perceber um interesse crescente na utilização do vídeo para 

vários objetivos, inclusive o de reapresentar situações de interação anteriormente 

não percebidas. Os autores destacam o fato de que os pais também passam a ter 

sua performance reconhecida e valorizada.  

 Beebe (2003) usou o video, na terapia de pais e bebês com distúrbios 

precoces. Ela desenvolveu um trabalho no qual a comunicação entre mãe e bebê é 

gravada durante a sessão, face-a-face, com duas câmeras, com o objetivo de discutir 

as interações não verbais com os pais. A orientação para o cuidador ou a mãe, foi a 

de interagir exatamente como no dia-a-dia da criança. As duas filmagens eram, 

então, reunidas para exibição. Beebe (2003), com o resultado deste trabalho, 

percebeu que podia fazer novos usos à microanálise da situação. Na verdade, os 

pais podiam ver e refletir sobre como se relacionam com seus filhos, nas mais 

diversas situações. A prática de discutir as imagens, o video, ajudava a terapia, pois 

os pais se sentiam parceiros no tratamento. 

 O processo de video tem se mostrado ferramenta valiosa, sendo muito 

utilizado na psicoterapia com bebês, crianças pré-escolares com problemas de 

conduta e crianças com comportamento opositivo/desafiador e agressividade 

(MOURA, SILVARES, 2008). 

 Nas propostas de uso do vídeo no processo terapêutico, ele também aparece 

como importante veículo de informação, de fácil aplicação e baixo custo. O vídeo 

informativo, por exemplo, é uma metodologia de intervenção preventiva precoce nas 

situações de risco (Brum e Schermann, 2007). Alguns estudos demonstram que 

vídeos caseiros ou informais, podem ser documentos que permitirão o acesso ao 

comportamento da criança e da família, propiciando uma investigação e fonte de 
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informação sobre alguns transtornos, no sentido de permitir o início de intervenções 

descompassadas, mas efetivadas na hora correta ou necessária. 

 Nesses casos, estamos falando de filmagens realizadas sem nenhum objetivo 

instrumental, inclusive com muitas limitações e baixa qualidade de imagem e som. 

Ainda assim, esses vídeos, nas pesquisas científicas trazem exemplos bem 

sucedidos no sentido de encontrar iniciativas de origem distinta, a partir de objetivos 

comuns, possibilitando a construção conjunta de estratégias de cuidado com os 

familiares (ESTELLITA-LINS, 2003). 

 Por outro lado, o reconhecimento de que os pais são agentes efetivos para a 

mudança de comportamento dos filhos, tem possibilitado o desenvolvimento e 

avaliação de programas de treinamento para os pais (BERKOWITZ; GRAZIANO, 

1972; NIXON, 2002). Entre outros autores, Berkowitz, Graziano e Nixon, apontam 

que o treinamento de pais tem sido usado com sucesso no tratamento de problemas 

comportamentais, sendo que essas pesquisas aumentaram nas últimas três 

décadas. 

 Nixon (2002) indica o uso do vídeo como uma tendência atual, já que vários 

programas têm apresentado resultados positivos (PCIT – Parent child interaction 

therapy (EYBERG, 1988) e a The incredibile years training series (WEBSTER-

STRATTON, 2003). Destaca, porém, que esses estudos não descrevem o efeito 

deste componente, nem por que ele funciona. Mas, conclui que o uso do vídeo 

apresenta vantagens na intervenção clínica, e que ele pode ser mais um recurso 

para mostrar medidas objetivas aos profissionais iniciantes e aos pais, além de 

otimizar as intervenções. 

 O uso do vídeo em intervenções clínicas é descrito como um veículo que 

permite distanciamento e detalhamento do que é observado. Conforme Heiveil 

(1984), o uso de vídeos pode ser introduzido em qualquer processo terapêutico. 

Heiveil informa que a partir de 1960, o uso do vídeo aumentou, tanto como 

instrumento terapêutico, quanto de treinamento. Há de se levar em conta, também, a 

revolução tecnológica acontecida a partir desse período. O uso do vídeo naquela 

década, gerou um crescente interesse entre profissionais da área, por vários motivos, 

entre eles, a facilidade e a acessibilidade.  

 Kemenoff et al. (1995), realizou estudo no qual se compararam, dentro do 

contexto de terapia familiar, a efetividade do video e a efetividade do feedback 

verbal. Moura (2007) indica que, atualmente, por meio do vídeo nas sessões de 
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tratamento, os clientes podem ter alguns insights a seu próprio respeito, em tempo 

mais curto do que com outros recursos (Moura et al., 2007). Assim, o vídeo tem sido 

usado de maneira criativa, sendo também um procedimento de aprendizagem, com 

evidente impacto na mudança de comportamento de crianças e adultos. 

 No geral, a videomodelação (apresentação das habilidades requeridas), tem 

sido usada com pais e profissionais. Cumningham et al. (1993), considera que o uso 

da modelação em vídeo nas intervenções clínicas ou treinamentos, apresenta a 

vantagem de promover o ensino de novas habilidades, minimizando a resistência à 

aprendizagem, quando esta decorre de uma abordagem diretiva e instrucional. 

 Webster-Stratton e Reid (2003) descrevem a utilização das vinhetas, que 

mostram modelos de pais, fazendo o certo e fazendo o errado. O objetivo é mostrar 

que todos podem aprender com seus erros. Apresentam também, princípios 

comportamentais e de resolução de problemas. Os autores relatam que este é um 

método de aprendizagem que se adapta melhor a pais, e relatam que o contato com 

o terapeuta parece ser necessário quando do uso das técnicas de modelação em 

vídeo. 

Zelenko e Benham (2000) defendem que o vídeo (gravação de sessão, de 

interação ou ambiente natural, que é mostrada ao cliente, com proposta de 

discussão), deveria ser um procedimento padrão, pois a gravação permite coletar 

dados que não são obtidos de outra forma. A intervenção por meio do vídeo gravado 

permite que os pais visualizem o efeito direto de seus comportamentos sobre o 

comportamento dos filhos. Esses acompanhamentos têm mostrado resultados 

satisfatórios, com melhoras na qualidade das interações. Desta forma, os pais 

passam a fazer parte e acompanhar o progresso por meio dos vídeos. 

 Para Ray e Saxon (1992), o vídeo é uma alternativa viável do ponto de vista 

prático e econômico, além de levar os pais a compreenderem de que forma podem 

manejar o comportamento dos filhos. Assim, gravar em vídeo as interações dos pais 

com seus filhos e usá-las como meios de intervenção, resulta em efeitos práticos 

substanciais. Talvez, o “ver a si mesmo se comportando”, enquanto recebe feedback 

e instruções, tem um efeito diferente daquele que se tem ao ouvir um modelo ou 

simplesmente receber instruções do terapeuta. 

 Os autores relatam que o vídeo proporcionaria uma condição de estímulo em 

parte semelhante e em parte diferente da condição real de interação. Quando a 

pessoa vê seu próprio comportamento, se expõe à reprodução fiel dos estímulos 
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visuais e auditivos existentes na interação, no entanto agora estão sob controle de 

propriedades de estimulação. Assim, os pais podem responder de maneira positiva, 

ao comportamento que o terapeuta orienta ser necessário. Os pais que observam por 

meio da imagem no vídeo sua interação com o filho, escutando o que ele disse e 

vendo sua própria reação, estão discriminando os efeitos de seus comportamentos 

sobre os comportamentos de seu filho. Eles estão, ao mesmo tempo, sendo ouvintes 

de si mesmos e do terapeuta e se encontram em melhores condições de avaliar 

comportamentos e processos de mudança necessários. O terapeuta, ao mostrar aos 

pais as cenas gravadas e o efeito de suas atitudes, proporciona uma condição 

reforçadora da ação: a percepção das consequências positivas sobre o 

comportamento do filho e a aprovação do terapeuta ao seu próprio comportamento. 

 Recentemente, Rosane Lowenthal (2012), em sua tese de doutorado, cujo 

título é “Capacitação em saúde mental na infância e adolescência para profissionais 

da Atenção Primária”, evidencia a necessidade de se desenvolver, implementar e 

avaliar um modelo educacional por meio da tele-educação interativa, sobre saúde 

mental na infância. Seu objetivo é a capacitação de profissionais de saúde de 

Atenção Primária. 

 Através da Estratégia de Saúde da Família, Lowenthal (2012) informa a 

respeito da criação de dois módulos de estudos, que seriam trabalhados em cinco 

Unidades Básicas de Saúde, na microrregião Butantã/Jaguaré, na cidade de São 

Paulo. Um dos módulos foi elaborado para educação à distância ou EAD. Neste 

módulo, foram desenvolvidas Unidades de Conhecimento e utilizadas ferramentas 

interativas. Após a capacitação dos profissionais envolvidos, foi desenvolvida uma 

pesquisa de opinião quanto à qualidade e a utilidade prática dessa capacitação. 

 A autora nos relata que, de forma geral, houve aquisição significativa de 

conhecimento. Quando a avaliação foi efetuada por área, ou seja, conhecimento, 

atitude e prática, os profissionais afirmaram que seus conhecimentos, atitudes e 

práticas foram aprimorados. 

 Concluindo sua pesquisa, Lowenthal (2012) afirma que o uso televisivo para 

capacitar e/ou informar é factível e efetivo. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo Geral 

Produzir e avaliar um vídeo em formato reportagem de orientação para pais e 

cuidadores sobre a Síndrome de Williams-Beuren (SWB) e consequente 

popularização da ciência, após pesquisa bibliográfica para melhor conhecimento das 

necessidades desse público alvo. Avaliar o interesse e a informação sobre o assunto. 

Destacamos que, em 2010, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, 

por meio do Departamento de Popularização e Difusão da C&T e outras 

organizações promoveram uma enquete nacional de percepção pública da C&T 

(Brasil, 2010). A pesquisa teve como público alvo os brasileiros e as brasileiras com 

idade igual ou superior a 16 anos. O questionário foi estruturado com 101 perguntas, 

abertas ou fechadas – 2.016 entrevistas – em uma amostra representativa do Brasil e 

estratificada quanto a sexo, idade, escolaridade, renda e região de moradia). Os 

brasileiros declaram bastante interesse por ciência e tecnologia (As opiniões dos 

brasileiros sobre ciência e tecnologia: o paradoxo da relação entre informação e 

atitudes. 2013).  

Disponível em HTTP://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_artlex1&pid=S0104, 

(acessado em 2015). 

Levando-se em conta o acima referido, pretendemos avaliar o vídeo e 

resultados referentes a conhecimento e interesse do público alvo. 
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3.2. Objetivos Específicos 
 

a) Realizar pesquisa bibliográfica e Revisão de Literatura para colher informações e 

necessidades das pessoas com SWB; 

e) entrevistar pais, cuidadores e especialistas, com o objetivo de produção de vídeo 

reportagem, visando que essa produção tenha credibilidade e conteúdo significativo. 

c) produzir um vídeo reportagem para facilitar acesso a informação de pais e 

cuidadores de pessoas com SWB; 

d) informar, através do vídeo, aos pais e cuidadores, sobre os possíveis 

comportamentos que podem ser emitidos por seus filhos com SWB; 

e) orientar pais sobre como agir frente a determinados comportamentos emitidos por 

seus filhos com SWB; 

f) contribuir socialmente e cientificamente com a disseminação e divulgação do vídeo 

reportagem. 
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4. MÉTODO 
Sinteticamente, indicamos as principais ações:   

a) Consulta a profissionais da área, para posterior participação na gravação do 

vídeo, trazendo informações ao público alvo. 

b) Consulta a profissionais da área, para posterior avaliação do vídeo; 

c) Consulta a pós-graduandos e graduandos, para posterior avaliação do vídeo; 

d) Consulta a pais/cuidadores, visando sua participação na gravação do vídeo 

e) Gravação do vídeo, cujas etapas estão relacionadas abaixo:  

- detalhamento das etapas necessárias para a elaboração do vídeo e sua 

respectiva avaliação. 

- tomada de providências para que o vídeo desenvolvido para o presente 

estudo possua todas as características e tratamentos técnicos compatíveis com o 

rigor necessário na criação de um vídeo profissional, como segue no item 4.1: 

  

4.1. Tratamento dos aspectos éticos 
 

Quando iniciamos um projeto para televisão ou cinema, um dos primeiros 

passos é a questão ética envolvida com o produto final, no caso aqui, as 

reportagens/vídeo. 

As imagens de crianças e pessoas que aparecem nas reportagens contam 

com termo de cessão de direitos de imagem e voz devidamente preenchidos e 

assinados.  

As trilhas sonoras usadas nas reportagens são trilhas compradas para este fim 

e utilizadas com autorização de seus autores e compositores. 

Ressaltamos que o produto final deste projeto foi produzido com os padrões 

éticos exigidos na produção de vídeos/filmagens (anexo 1). 

 

 
4.2. O Público Alvo 

 

O público alvo desta pesquisa são pais, cuidadores de crianças e 

adolescentes com SWB. 
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4.3. A concepção  
 
 Em função da familiaridade com o produto que pretendemos produzir, 

queremos esclarecer que a vídeo reportagem começou na televisão a partir de 1970. 

A Rede Globo de Televisão foi a pioneira neste estilo de produção. À partir de 1973, 

a Rede Globo passou a ter uma equipe fixa com equipamentos de última geração e 

recursos para pesquisas. As reportagens eram produzidas somente para serem 

exibidas na televisão, pois esse era o meio usado na época. O cineasta João Batista 

de Andrade comentou, à época, que  
Os diretores conseguiram encontrar um caminho onde podiam realizar um  
trabalho autoral e com enorme repercussão nacional. Os programas tinham 
uma qualidade que assegurava a audência da TV. (...) Foi um grande 
momento da TV e um momento raro do documentário brasileiro, uma 
continuação do movimento para dentro do país que havia se iniciado com o 
Cinema Novo (ANDRADE, 2002, p. 2). 

 
 
 O “Globo Repórter” foi uma das primeiras produções nesse formato e além de 

ser bem produzido era também um espetáculo atraente. Na mesma época, a TV 

Cultura passou a divulgar os valores da cultura nacional através do trabalho de 

pessoas que viajavam pelo Brasil, à procura de histórias interessantes que 

mostrassem saídas para os problemas financeiros da população (ROLDÃO, BAZI, 

OLIVEIRA, 2007, O espaço do documentário e da vídeo-reportagem na televisão 

brasileira. 2007, disponível em 

<www.uff.br/contracampo/index.php/revista/article/viewFile/354/157>, acessado em 

11/12/2014). 

 Assim é que os autores mencionados informam que o termo documentário já 

havia sido usado pelo sociólogo John Grierson, no Jornal de Nova York. Grierson 

definiu esse gênero como “o tratamento criativo da realidade”.  

 Ramos (2001, p. 197) assim se expressou: 
definir o que é documentário, na realidade, faz parte de uma estratégia 
provocativa, de conquistar espaço mexendo os cotovelos. O pensamento 
analítico que assume a possibilidade de uma definição do campo 
documentário, trabalha basicamente com dois conceitos centrais: o de 
“proposição assertiva” e o de “indexação”. 
 

 Na verdade, esses dois conceitos foram chamados de não-ficção, (era assim 

que chamavam os documentários ou as vídeo-reportagens), e na sua produção os 

jornalistas tinham o cuidado de serem objetivos e verdadeiros. No entanto, a tentativa 

de encontrar um termo para os documentário e vídeo-reportagens gerou 
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controvérsias e cada pesquisador ou jornalista se referia a eles da forma como 

preferia (RAMOS, 2001). 

 Atualmente, ao buscarmos definições para vídeo-reportagem e documentário, 

percebemos a polêmica entre os dois tipos de produção, sendo que os estudiosos 

não chegam a um consenso, pois ambos os lados levantam questões a respeito 

desta denominação. Diante desta polêmica, a vídeo-reportagem passou a 

desenvolver-se com neutralidade, para mostrar os fatos, enquanto o documentário 

apresentava opiniões a respeito do assunto  (ROLDÃO, BAZI, OLIVEIRA, 2007, O 

espaço do documentário e da vídeo-reportagem na televisão brasileira. 2007, 

disponível em <www.uff.br/contracampo/index.php/revista/article/viewFile/354/157>, 

acessado em 11/12/2014). 

 Conforme Roldão, Bazi e Oliveira (2007) chegou-se finalmente à definição de 

que a vídeo-reportagem tinha a possibilidade de utilizar-se da estrutura clássica da 

TV, ou seja, poderia usar textos, entrevistas e passagens do repórter. Também são 

usados, embora em poucas reportagens, os recursos do jornalismo literário. É nesse 

modelo que buscamos executar nosso trabalho. 

Para compreender e atender às necessidades do público alvo, adotamos 

alguns procedimentos: inicialmente foram feitas visitas a associações e famílias com 

crianças e adolescentes com SWB. Conhecemos e discutimos sobre o dia a dia de 

pais e cuidadores de vários locais, visando o desenvolvimento de material 

consistente, confiável, e acima de tudo, de fácil assimilação. 

Na produção, tivemos contato com os pais e pudemos perceber quão limitado 

é o sistema de saúde em nosso país, para atender casos como a SWB e como 

faltam profissionais para atender à demanda. 

Apesar disso, a produção e gravação aconteceu num cenário muito alegre, 

pois este é o perfil da criança com SWB. A dor dos pais também fez parte desse 

contato, e eles não só quiseram falar e dividir suas experiências, como fizeram 

questão de aparecer ao lado dos filhos. Experimentamos um pouco da realidade das 

famílias envolvidas no processo, através de almoços, comemorações, visitas a 

algumas residências e contatos com a ONG Associação Brasileira de Síndrome de 

Willians (ABSW). Ficou evidente que o apoio familiar é indispensável para que a 

criança ou adolescente com SWB tenha um melhor ambiente para viver e uma 

melhor qualidade de vida. Pais e cuidadores são essenciais. Todo esse contato foi 
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necessário para a melhor compreensão das necessidades de informação e 

orientação que são necessárias. 

A intensidade de sentimentos durante a produção do vídeo foi especial. As 

mães, principalmente, quando falaram de seus filhos, reviveram momentos de dor e 

de dificuldades que encontraram, até conseguirem apoio em algum lugar ou de 

alguém. Algumas se expressaram assim: “Mas tudo passou e agora que estamos 

aprendendo sobre a síndrome, estamos nos adequando e conseguindo proporcionar 

uma vida melhor aos nossos filhos”. Os pais ficaram muito ansiosos, em grande 

expectativa para verem o trabalho completo. Todos colaboraram, no sentido de 

relatar suas experiências, com o desejo de que outros pais não passem pelas 

dificuldades que eles passaram.  

A colaboração da Associação Brasileira de Síndrome de Williams (ABSW) foi 

fundamental para o contato com os pais, com médicos e psicólogos e enriqueceram 

nosso produto final, o vídeo.  

Dentro deste cenário, a próxima etapa foi a de definir o conteúdo de cada uma 

das reportagens a serem abordadas no vídeo. Assim, foram levantadas algumas 

questões técnicas, como por exemplo: quais os temas/assuntos das reportagens? 

Quantos minutos de duração de cada reportagem? Quem serão os profissionais que 

informarão e orientarão o público alvo? Quem será o(a) apresentador(a)? 

Na sequência, procuramos responder a tais questionamentos. 

 
4.4. Os Roteiros 
 

Os roteiros das reportagens foram elaborados a partir de pesquisas na 

literatura da área, e em conversas com estudiosos da SWB. Assim, pautados nas 

informações dos especialistas identificados no final deste item, foi definido o 

conteúdo do vídeo que abordará as reportagens a seguir: 
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REPORTAGEM 01: 

 

- Caracterização da SWB – Neste item são apresentadas as características 

principais que são encontradas nos indivíduos com a SWB, como as características 

comportamentais, neurocognitivas e comportamentais de linguagem, para uma 

melhor identificação pelos pais, professores e cuidadores. 

- Seus Sinais – Os sinais que o indivíduo com SWB possui são diferenciados. 

Ressaltamos que as pesquisas ainda não são completas em todos os casos. Talvez, 

como já sinalizado, em função do pouco tempo em que a síndrome foi descrita pela 

primeira vez e o início das pesquisas. Descreveremos alguns dos sinais apontados 

pelas pesquisas consultadas.  

- Identificação – A SWB foi descrita pela primeira vez em 1961, na Nova Zelândia, 

pelo Dr. J.C.P. Williams e seus colaboradores, que partiram de um estudo onde 

analisaram crianças com determinadas características, além de características 

faciais dismórficas. Um ano depois, em 1962, na Alemanha, Beuren e seus 

colaboradores também descreveram a síndrome. Além dos aspectos mencionados 

por Williams, foram observados: a natureza amigável das crianças, anormalidades 

dentárias e estenose de artéria pulmonar periférica. Também foi realizada uma 

comparação com a Síndrome de Down, isto é, para cada 18 pessoas com Síndrome 

de Down, existe uma com SWB.  

- Diagnóstico – O diagnóstico da SWB não é tão claro como em outras síndromes, 

tendo em vista muitas diferenças na sua caracterização, mas pode ser feito, ainda 

que custe tempo e investimento dos pais e profissionais envolvidos. A síndrome não 

tem cura, mas é certo que o diagnóstico precoce permite uma melhor qualidade de 

vida ao indivíduo com a síndrome. 

- Para quem encaminhar a criança com SWB – As crianças com SWB precisam 

ser atendidas por profissionais habilitados, que identifiquem os possíveis problemas 

e como devem ser trabalhados. Na idade escolar, as crianças precisam de um 

acompanhamento interdisciplinar constante.  
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REPORTAGEM 2: 

 

- Caracterização do Fenótipo Neurocognitivo – As características observadas nos 

indivíduos com a SWB são: fala fluente, bem articulada e correta, elementos que 

contrastam com os prejuízos cognitivos. Foi a observação deste comportamento que 

deu origem às primeiras e principais descrições comportamentais. No entanto, a 

SWB foi reconhecida principalmente pelo funcionamento neurocognitivo. Suas 

características sugerem a dissociação entre os domínios cognitivos verbais e não 

verbais. É esse fenótipo que facilita a habilidade musical, por exemplo. Nesta 

reportagem são mostradas estas características, como também outras que foram 

descritas pelos especialistas. 

 

REPORTAGEM 3: 
 
- Caracterização do Fenótipo Comportamental – Nesta reportagem estão 

descritos os comportamentos abordados pela literatura da área, que retomamos aqui, 

ou seja, indivíduos com a SWB apresentam histórico de tratamento medicamentoso 

para hiperatividade na infância ou nos primeiros anos escolares, fato que nem 

sempre acontece na adolescência e idade adulta. É elevada a incidência de 

transtornos psiquiátricos, sendo os mais comuns, as Fobias Específicas, Transtorno 

de Ansiedade e o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade. Foram 

observadas pessoas com SWB e que também sofrem do TDAH: são hiperativos e 

impulsivos tanto quanto as crianças que sofrem deste Transtorno. Têm dificuldade 

para manter a atenção, falta de atenção a detalhes, falta de atenção nas atividades 

lúdicas, agitação de mãos ou pés, respostas precipitadas e dificuldade para aguardar 

a vez, entre outras (MARTENS; WILSON; REUTENS, 2008; SEGIN, 2011; LIMA, 

2011). 
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REPORTAGEM 4: 
- Orientação para Pais, cuidadores e professores sobre o manejo 
comportamental da pessoa com SWB – Para cada fenótipo, seja comportamental, 

de linguagem ou cognitivo, existem várias atividades sugeridas no vídeo, para o 

manejo comportamental de pessoas com a SWB. 

 

4.5. Profissionais envolvidos 

a) Cuidado na escolha dos profissionais que fazem parte das reportagens, 

tanto para que tenhamos informações com credibilidade incontestável, como para 

que o público alvo deste projeto confie nas informações transmitidas. Desta forma, 

apresentamos os três profissionais que participaram do vídeo. 

 
- Prof. Dr. Décio Brunoni 
- Graduado em Medicina pela Universidade Federal de Santa Catarina (1970), 

Mestre em Genética pela Universidade de São Paulo (1973) e Doutor em Ciências 

Biológicas (Genética), pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1990). 

Especialista em Genética Clínica pelo convênio Associação Médica 

Brasileira/Conselho Federal de Medicina (1996); Livre-Docente de Genética Humana 

e Médico pela UNIFESP (1999). Todas as suas produções acadêmicas poderão ser 

acessadas em seu Currículo Lattes, conforme o link: 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4780520A0 

 

- Profa. Dra. Maria Cristina Triguero Veloz Teixeira 
- Graduada em Psicologia pela Universidade de Havana (1988), mestre em 

Psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina (1997) e doutora em Saúde 

pela Universidade Federal de Santa Catarina (1999). É pesquisadora bolsista de 

produtividade em pesquisa, vinculada ao Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq). Todas as suas produções acadêmicas poderão ser 

acessadas em seu Currículo Lattes, conforme o link: 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4768168H5 

 

- Prof. Dr. Luiz Renato Rodrigues Carreiro 
- Graduado em Psicologia pela Universidade Federal Fluminense; Especialista em 

Neurobiologia pela Universidade Federal Fluminense; Mestre em Ciências (Fisiologia 
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Humana) pela Universidade de São Paulo e Doutor em Ciências (Fisiologia Humana) 

pela Universidade de São Paulo. É pesquisador bolsista de produtividade em 

pesquisa, vinculado ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq). Todas as suas produções acadêmicas poderão ser acessadas 

em seu Currículo Lattes, conforme o link: 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4728412A9 

 

4.6. A Edição  
- Produção das reportagens por etapas. O processo de produção e 

roteirização, gravação e edição do vídeo é um processo muito lento. Isso se explica 

por várias razões, sendo que entre elas temos: um tema denso e o timing (tempo) 

dos profissionais participantes do vídeo, curto, ou seja, são profissionais dedicados 

ao trabalho, que dispuseram de um tempo precioso para atender as gravações. 

Outro aspecto é que procuramos encontrar os valores, conceitos, ideias e 

experiências de cada um deles. 
- Preocupação e a expectativa de como os pais e cuidadores/professores nos 

receberiam e se permitiriam a filmagem de seus filhos. Outras perguntas também 

nos preocupavam, tais como: Os pais desejarão falar e dividir suas experiências? 

Será difícil conseguir a autorização de uso de imagens? As experiências chocarão o 

público alvo da pesquisa? Ainda houve a preocupação com a qualidade do 

conteúdo, que deveria ser adequado. 

Essas questões, entre outras, foram parte de longas discussões com 

professores, colegas, pais de crianças com SWB e com dirigentes da ONG que 

trabalha com esses indivíduos. 

- Composição da equipe de gravação - A equipe de produção foi composta por 

onze pessoas, sendo: dois câmeras, um pós produtor, três assistentes de cena, dois 

assistentes de câmera e um produtor, roteirista e repórter, sendo este produtor o 

autor do vídeo. 

- Professores do Programa - Os professores do Programa de Distúrbios de 

Desenvolvimento nos deram as bases científicas e técnicas para que as abordagens 

fossem positivas e para que as informações fossem coerentes, corretas, 

comprovadas cientificamente. 
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Etapas da gravação: 

Realizamos as gravações com os três profissionais já nomeados, e a partir 

das entrevistas iniciamos a decupagem das imagens e entrevistas. A decupagem é o 

processo em que se recortam as imagens, para colocá-las numa ordem em que 

façam sentido e sejam entendidas. 

O momento da decupagem é de fundamental importância, já que nesta parte 

de cortes é preciso estar atento e conhecer sobre o assunto para que não haja 

nenhum corte que comprometa o sentido da frase ou forneça uma informação 

errônea, em função de um corte feito levianamente. 

Após a realização da decupagem, as gravações das ‘cabeças’ aconteceram. 

As cabeças são as interferências e comentários que o apresentador faz. Essas 

gravações são importantes porque compõem as respostas que ligarão uma pergunta 

a outra do entrevistado. Essas cabeças são o start e finalização das reportagens. As 

cabeças dão o ritmo da reportagem e podem deixar todo o material muito bom ou 

muito ruim, dependendo do tipo de captação que foi realizado com o apresentador. 

Ainda nas cabeças, após sua gravação, a decupagem também é realizada. 

Apenas como detalhe técnico, informamos que, diferentemente do trabalho com o 

entrevistado, onde normalmente a entrevista caminha numa sequência direta e sem 

interrupções, “as cabeças” do apresentador são regravadas inúmeras vezes, até que 

se encontre o melhor timbre de voz, o melhor cenário de fundo, as melhores cores de 

roupa com o ambiente, inclusive a posição do sol com relação à câmera. 

Com todo o material captado e decupado, é iniciado o processo de edição de 

imagem e som. Este processo é o que ‘junta as partes’ e faz com que toda a 

reportagem faça sentido: apresentador, entrevistados, imagens de locais, fotos e 

trilha sonora. É neste momento que se tornarão uma só peça televisiva. 

Como informação técnica, para o processo de edição, temos uma média do 

tempo de trabalho: cada minuto de edição leva 08 (oito) horas de preparação, ou 

seja, para cada reportagem, tivemos uma média de 10 (dez) minutos por entrevista. 

Isso quer dizer que, para a elaboração de todo o material, tivemos um investimento 

de aproximadamente 360 (trezentos e sessenta) horas de produção, já que o produto 

foi finalizado com 45 (quarenta e cinco) minutos. 

Caminhando para a finalização, tivemos o processo de colocação dos efeitos, 

trilhas sonoras e fechamento das reportagens. 
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4.7. A avaliação do vídeo 
 
 Entendemos que, após o fechamento das reportagens, o vídeo deveria ser 

analisado por profissionais e estudiosos da área, visando uma avaliação técnica e 

precisa no julgamento da relevância do estudo proposto, que teve por finalidade 

auxiliar pais e cuidadores com informações pertinentes e corretas no manejo com 

crianças e adolescentes com SWB.  

 Depois do vídeo terminado, os 3 (três) primeiros juízes, que são profissionais 

da área, fizeram sugestões para alteração de algumas partes do vídeo, sugestões 

estas acatadas  e inseridas no vídeo como contribuições para o produto final desta 

tese. Desta forma, o produto que chega para a avaliação dos pós-graduados, 

graduados e pais (cuidadores) já é fruto de alterações propostas pelos juízes 

profissionais, a saber, tempo, trilha sonora e informações a respeito do conteúdo. 

 

f) Avaliação do vídeo, que constou de um roteiro de avaliação contendo 10 

perguntas objetivas, que foram respondidas por quatro categorias de juízes 

(Profissionais, Pós-Graduandos, Graduandos e Pais/Cuidadores) conforme 

indicado na sequência. 

 

Questões apresentadas aos juízes 
 
1ª. O vídeo é objetivo ao comunicar o que é a SWB?               SIM (  )       NÃO (  ) 

2ª. Ficaram claros para os pais alguns cuidados iniciais que podem ter com a criança 

ou adolescente com a Síndrome?                                   SIM (  )       NÃO (  ) 

3ª. Ficou claro para os pais o apoio que a ABSW pode dar?    SIM (  )      NÃO (  ) 

4ª. A participação de pais no vídeo é relevante?                       SIM (  )      NÃO (  ) 

5ª. Os profissionais consultados são capacitados?                   SIM (  )      NÃO (  ) 

6ª. Os pais se identificaram com os assuntos tratados?           SIM (  )      NÃO (  ) 

7ª. O vídeo agrega informações relevantes para pais e cuidadores?                                                                          

.                                                                                            SIM (  )      NÃO (  ) 

8ª. A apresentação é agradável e o estilo de vídeo agrada?     SIM (  )      NÃO (  ) 

9ª. A trilha sonora de fundo é agradável?                                  SIM (  )      NÃO (  ) 

10ª. O tempo do vídeo está satisfatório?                                   SIM (  )     NÃO (  ) 
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Categorias de Juízes 
 

1ª) Profissionais – foram três juízes, professores e pesquisadores que estudam, 

produzem e publicam relevantes informações científicas sobre a SWB. Um dos juízes 

vivencia o dia a dia de escolas onde há crianças e adolescentes (alunos) com a 

SWB. 

 

2ª) Pós-Graduandos – participaram como juízes, oito alunos do Programa de Pós-

Graduação, Mestrado e Doutorado, em Distúrbios do Desenvolvimento, da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie. A participação desta categoria de juízes se 

justifica por tal grupo participar de estudos sobre a SWB em pesquisas de seus 

respectivos orientadores. 
 
3ª) Graduandos – avaliaram o vídeo em questão, 11  alunos do Curso de Psicologia 

que também participam de projetos de pesquisa junto a seus professores, e, embora 

conheçam a SWB, tal conhecimento não á tão profundo. Nos pareceu oportuno que 

avaliassem o vídeo em questão, pois seria uma oportunidade de avaliar a 

compreensão do conteúdo do vídeo.  

 

4ª) Pais/Cuidadores – assistiram e avaliaram o vídeo 24 pais/cuidadores de 

crianças e adolescentes com SWB. Consideramos esta categoria de juízes essencial, 

pois são as pessoas que, de fato, convivem diariamente com a criança e adolescente 

com a SWB. 

 

Abaixo, a síntese das informações sobre as categorias e os respectivos 

números de juízes que avaliaram o vídeo. 

 

 

Categorias de juízes Número Total 

Profissionais 3  

46 juízes Pós-Graduandos 11 

Graduados 8 

Pais/Cuidadores 24 
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5. RESULTADOS E DISCUSSAO  
 
Apresentamos os resultados obtidos em cada questão pelas quatro categorias de 

juízes.  

 

 

 

 

 

 

Resultado: Aprovação total. Os 46 juízes responderam SIM à presente 

questão, o que representa 100% (cem por cento) de aprovação para esse item 

considerado importante, pois logo ao início do vídeo define-se e explica-se o que vem a 

ser a SWB.  

 

 

 

 

Resultado: Total aprovação. Os 46 juízes responderam SIM. 

 

O vídeo trouxe explicações claras e importantes para os grupos consultados. 

Alguns juízes não conheciam detalhadamente as causas da Síndrome, como se 

manifesta, e desconheciam que podiam amenizar o problema, procurando 

profissionais que os orientassem logo que percebessem alguma diferença no 

comportamento dos filhos ou quando estes foram diagnosticados. Alguns pais 

relataram as dificuldades que enfrentaram até que o diagnóstico fosse conseguido. 

Com este resultado pode-se ponderar que o vídeo contribuiu com um aspecto 

prático e cotidiano para os pais e cuidadores e, também, poderá colaborar com 

pessoas que venham a ter filhos com a SWB.  

 

Questão 01 

O vídeo é objetivo ao comunicar o que é a SWB? 

	  

Questão 02 

Ficaram claros para os pais alguns cuidados iniciais que podem ter com a 

criança ou adolescente com a Síndrome? 
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Resultado: Os 46 juízes responderam SIM à questão. 

 

Para muitos pais foi difícil encontrar a ABSW. Esta Associação foi fundada por 

uma mãe que tem um filho com SWB e que enfrentou muitos problemas até 

conseguir um diagnóstico para seu filho. Desta forma, ela fundou a Associação, para 

ajudar pais e apoiá-los, quando muitos nem conheciam a SWB. Esta iniciativa foi de 

grande valia, já que as famílias, muitas vezes, sentem-se perdidas quando o 

diagnóstico lhes é fornecido.  

O vídeo mostra o possível apoio que a ABSW pode oferecer, principalmente, 

aos pais, já que fora do meio científico, poucas informações chegam a eles.  

Todos os juízes se mostraram satisfeitos, principalmente, os pais que 

receberam apoio da ABSW.   

 

 

 

 
 
 

 

Resultado: Os 46 juízes responderam SIM à questão – 100% de aprovação. 

 

Entendemos que a participação dos pais foi importante, no sentido de que se 

mostrassem situações reais que são vivenciadas por pais e cuidadores. 

A realidade do dia a dia dessas famílias foi mostrada no vídeo e os pais se 

sentiram valorizados aparecendo ao lado de seus filhos. Todos os juízes 

entenderam a importância dessa participação dos pais no vídeo, pois, além de trazer 

credibilidade, mostrou parte das angústias e preocupações pelas quais essas 

Questão 03 

Ficou claro para os pais o apoio que a ABSW (Associação Brasileira de 

Síndrome de Williams) pode dar? 

	  

Questão 04 

A participação dos pais no vídeo é relevante? 
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famílias passam. Entendemos que conhecer histórias reais e parecidas com suas 

próprias vivências fez grande diferença para essas famílias e outras que terão estas 

mesmas informações. 

 

 

 

  
Resultado: Os 46 juízes responderam SIM à questão – 100% de aprovação. 

 

Neste item consideramos de muita relevância a opinião dos juízes das 

categorias: profissionais, graduandos e pós-graduados, pois eles são as pessoas 

próprias para responder sobre os especialistas que trabalham na área e que nos 

auxiliaram com suas participações. Os juízes conhecem o assunto e puderam 

avaliar, com conhecimento, a relevância das informações apresentadas pelos 

profissionais que participam do vídeo.  

 Destacam-se a segurança e competência dos profissionais que expuseram 

seus conhecimentos com tranquilidade, clareza e objetividade. 

Acreditamos que os 24 pais/cuidadores aprovaram as explicações por serem 

pertinentes aos seus problemas e às suas experiências com suas crianças e 

adolescentes com SWB. 

 

 

 

 

  

  

  

Resultado: Os 46 juízes responderam SIM à questão – 100% de aprovação. 

 

Questão 05 

      Os profissionais consultados são capacitados? 

	  

Questão 06 

Os pais se identificaram com os assuntos tratados? 
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Consideramos que os pais se identificaram com os assuntos apresentados,  

pois, provavelmente, tais assuntos compõem o cenário em que vivem. Perceberam 

que não estão sós, mas que existem outros pais que enfrentam a mesma realidade 

e profissionais que podem ajudá-los. 

 
 

 
  

 Resultado: Os 46 juízes responderam SIM à questão – 100% de aprovação. 

 

 As informações transmitidas podem ser consideradas importantes, pois os 

pais que não tinham conhecimentos claros e precisos talvez tenham se sentido mais 

seguros com o que observaram no conteúdo do vídeo.  

Da mesma forma, as categorias de profissionais, pós-graduandos e  

graduandos, conhecedores do assunto, também consideraram relevantes as 

informações para pais e cuidadores.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Resultado: Os 46 juízes responderam SIM à questão – 100% de aprovação 

 

 

 A preocupação com a apresentação e estilo do vídeo esteve presente desde 

o início do processo, quando todo esse trabalho era apenas uma ideia a ser 

desenvolvida. Poderíamos ter um resultado diferente, caso a apresentação fosse 

Questão 07 

O vídeo agrega informações relevantes para pais e cuidadores? 

	  

Questão 08 

A apresentação é agradável e o estilo de vídeo agrada? 
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correta, relevante, mas ao mesmo tempo, cansativa, desmotivadora e desagradável. 

Pode-se considerar que nossa vivência profissional na área, proporcionou não só a 

produção de um vídeo de qualidade, como também despertou a curiosidade e o 

interesse do público ao qual se destinava.   

         

 

 

 

 

Resultado: Nesta questão não tivemos a aprovação total dos juízes. A Tabela 

1 sintetiza os resultados obtidos na questão. 

 

Tabela  1. Respostas relativas à questão 09 

 

 

JUÍZES 

     

        SIM          NÃO 

Profissionais 3  

Pós-Graduandos 4 7 

Graduandos 5 3 

Pais/Cuidadores 24  

TOTAL 36 10 

 

Fonte: elaborada pelo pesquisador 

 

 

 A respeito da Trilha Sonora, os pós-graduandos e graduandos responderam 

de forma negativa, ou seja, NÃO. Entendemos que, embora a trilha sonora seja 

Questão 09 

A trilha sonora de fundo é agradável? 
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importante na produção de um vídeo e não tenha agradado a esse público, 

(graduandos e pós-graduandos), num total de 21,5% (vinte e um e meio por cento), 

os juízes e pais responderam positivamente, ou seja, SIM, num total de 78,5% 

(setenta e oito e meio por cento). A resposta de 21,5% negativa é importante e 

vamos considerá-la, mas entendemos que ainda assim, a grande maioria foi 

favorável à Trilha Sonora. Destacamos que este item é apenas um diferencial de 

gosto, não influindo nos resultados positivos apontados nas 8 questões anteriores.  

 

 

 

 

 
 
 

Resultado: Nesta questão não se obteve a aprovação total dos avaliadores. A 

Tabela 2 mostra a síntese dos resultados apontados pelos juízes. 

 

Tabela 2. Respostas relativas à questão 10 

 

 

JUÍZES 

     

        SIM          NÃO 

Profissionais 2 1 

Pós-Graduandos 7 4 

Graduandos 3 5 

Pais/Cuidadores 22 2 

TOTAL 34 12 

 

Fonte: elaborada pelo pesquisador 

 

Questão 10 

O tempo do vídeo está satisfatório? 
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 Quanto ao tempo do vídeo, obtivemos 74% (setenta e quatro por cento) de 

opiniões favoráveis, que responderam SIM e 26% (vinte e seis por cento) se 

manifestaram com NÂO, sendo suas opiniões contrárias quanto ao tempo. 

Entendemos que, apesar dessa proporção, tais respostas também se referem ao 

ponto de vista de cada avaliador. Por certo levaremos em conta este item, mas 

consideramos que esse posicionamento não altera a qualidade do vídeo. 

Destacamos o posicionamento de uma avaliadora (na categoria “profissionais”), em 

sua observação sobre o tempo do vídeo: ... “apesar de longo, me parece sem 

indicações para sua redução. A ideia do vídeo é excelente. A iniciativa merece 

parabéns”... 

Apresentamos a seguir uma visão geral sobre a avaliação dos juízes como um 

todo.   
 Os três profissionais fizeram a avaliação do vídeo e também recomendações 

ao final da entrevista, de forma que o vídeo final possui várias modificações, 

atendendo às suas sugestões. Todas as orientações foram adequadas ao vídeo 

para que o produto final fosse o mais próximo possível das orientações dos 

avaliadores. 

Tivemos 100% de avaliação positiva sobre o trabalho do conteúdo, gravação e 

edição do vídeo.  

Num segundo momento, após a avaliação dos Profissionais, providenciamos a 

adequação e reedição do vídeo e buscamos validá-lo com outros públicos, 

graduandos e pós-graduandos, visando verificar a efetividade e precisão das 

informações contidas. Essa avaliação foi positiva. 

 Destacamos o resultado positivo das avaliações realizadas pelos 

pais/cuidadores, que se interessaram tanto, que sugeriram a edição de outros 

vídeos para ajudá-los. 

Ao longo da montagem do vídeo, fizemos contatos com diferentes 

pais/cuidadores. Nesse contato estivemos mais perto da realidade em que vivem 

pais e cuidadores. Este fato agregou valor ao nosso trabalho, pois assim pudemos 

abordar pontos relevantes direcionados às necessidades de tal público.  

 A pesquisa (avaliação do vídeo) realizada com os pais aconteceu no dia 18 

de outubro de 2014, na cidade de São José dos Campos/SP. 

 Nesse dia, tivemos a oportunidade de contactar com 24 (vinte e quatro) pais e 

cuidadores de crianças e adolescentes com SWB. Esse encontro foi promovido pela 
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ABSW e teve como objetivo fornecer palestras com médicos, geneticistas e a 

apresentação de nossa reportagem. 

 Após assistirem ao vídeo, os pais deram sugestões, questionaram e 

solicitaram uma sequência do presente vídeo, focando outros temas da SWB, como 

por exemplo, sexo, vida conjugal, evolução das pessoas com SWB, entre outros. 

 A maioria dos pais desconhecia importantes informações sobre a SWB. 

Entenderam e perceberam que a reportagem teve a preocupação de lhes fornecer 

informações básicas e iniciais.   

 Desta forma, podemos considerar que o vídeo foi aprovado pelos vários 

públicos de avaliadores. 

 

Seguem fotos do encontro citado, promovido pela ABSW. 

 bb  
Foto 1 e 2: Encontro da ABSW em São José dos Campos 

 
 Antes de finalizar o presente item, consideramos adequado retomarmos 

alguns estudiosos, já citados no referencial teórico da presente tese, visando 

ressaltar e valorizar o uso de vídeo como um facilitador de aprendizagem nos 

diferentes âmbitos do comportamento humano e do conhecimento científico.  

A área de orientação dos pais está avançando, principalmente porque o 

investimento em estudos de resultados das intervenções tem sido frequente, e o uso 

do vídeo tem sido documentado pela literatura como um facilitador da aprendizagem 

observacional, tendo em vista que os procedimentos visualizados são adquiridos de 

maneira mais rápida. No geral, há evidências da efetividade da tecnologia, embora 
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alguns autores ainda sintam a necessidade de maiores investigações sobre alguns 

aspectos do uso do vídeo, como por exemplo, se vinhetas de acertos ou de erros são 

as que devem ser usadas e qual a frequência necessária (KAZDIN e NOCK, 2003) 

 Destacamos o trabalho de Beebe (2003), que visou a gravação durante a 

sessão de terapia, face a face, com duas câmeras, com o objetivo de discutir as 

interações não verbais com os pais. Nessas gravações, os pais interagiam com a 

criança com naturalidade. Depois, as cenas eram exibidas e analisadas e os pais 

podiam ver e refletir sobre o relacionamento com seus filhos. O video ajudava a 

terapia, já que os pais se sentiam parceiros. Esse processo tem se mostrado uma 

excelente ferramenta, conforme Moura e Silvares (2008). 

 Um aspecto importante do uso do vídeo é que, além de ser um veículo de 

informação, tem fácil aplicação e baixo custo, sendo muito usado nas intervenções 

preventivas (BRUM e SCHERMANN, 2007).  

 Estellita-Lins (2003), cita as filmagens com muitas limitações e baixa 

qualidade de imagem e som, mas mesmo assim, trazem exemplos bem sucedidos e 

por isso continuam a ser usados. 

 O reconhecimento de que a família, principalmente os pais são agentes 

efetivos na mudança dos filhos, tem possibilitado o desenvolvimento de programas 

de treinamento para os pais, o que tem sido apontado como uma estratégia de 

sucesso no tratamento dos filhos com SWB (BERKOWITZ; GRAZIANO, 1972; 

NIXON, 2002). 

 O uso do vídeo foi também indicado por Nixon (2002), que considera uma 

tendência atual e com resultados positivos, embora ainda não se saiba o efeito 

desse componente, nem porque ele funciona. Conclui, porém, que seu uso pode ser 

mais um recurso objetivo, além de otimizar as intervenções. 

 Heiveil (1984) nos mostra que o uso do vídeo permite distanciamento e 

detalhamento do que é observado, por exemplo, em sessões de terapia e para o 

treinamento de indivíduos, que é o caso do vídeo produto final desta tese. 

 Moura (2007) indica que por meio do vídeo, os clientes podem ter insights a 

seu próprio respeito com rapidez e tem sido usado de maneira criativa, impactando 

na mudança de comportamento de crianças e adultos. Esse também é um dos 

objetivos do presente trabalho. 

Cumningham et al, (1993) destaca que o vídeo tem vantagem por promover o 

ensino de novas habilidades, minimizando a resistência à aprendizagem, comparado 
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com o momento onde o indivíduo recebe uma abordagem diretiva e instrucional. O 

aprendizado através dos próprios erros é uma vantagem para os pais, que aceitam 

com maior facilidade a abordagem dos seus erros quando é feita através da 

observação do vídeo (WEBSTER-STRATTON e REID, 2003). 

 Outros autores foram consultados, como Zelenko e Banham (2000), Ray e 

Saxon (1992), Kazdin e Nock (2003), sendo que todos eles trazem avaliações 

positivas acerca do uso do vídeo para orientação, correção e ajuda em várias 

circunstâncias, já que os pais podem observar, além do conhecimento da doença 

em si, orientações feitas pelo terapeuta quanto aos seus próprios atos.  

Sobre o uso de vídeos em intervenções, Brazelton e Stern, dois cientistas 

dedicados à clínica, citados, também por Moura e Silvares (2008), afirmam que a 

gravação de vídeos tem sido um veículo único para a discussão de problemas, por 

fornecer um efeito de distanciamento. Tais autores mostram um interesse crescente 

na utilização do vídeo, ressaltando que seu uso propicia a reapresentação de 

situações de interação anteriormente não percebidas. A performance dos pais 

também é reconhecida e valorizada.  
Considerando-se o exposto e com base nas informações recolhidas, podemos 

ponderar que as orientações sob a forma de vídeo ou de forma televisiva são 

viáveis, e atendem às necessidades informativas e de manejo do público alvo, 

inclusive com um rápido retorno. È o que se espera do vídeo apresentado ao final 

deste estudo. 
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6 – Considerações Finais 
 

Ao iniciarmos o presente estudo, nosso objetivo era o de, além de pesquisar 

sobre o assunto, produzir material de qualidade para orientar, principalmente, pais, 

professores e cuidadores que trabalham com indivíduos com SWB. No entanto, 

encontramos algumas dificuldades para o alcance imediato de nosso objetivo, o que 

nos mostra uma possível limitação desta pesquisa.  

Desejávamos encontrar famílias que tivessem pessoas com a SWB, mas tal 

desejo foi um tanto difícil de ser realizado de imediato. Após encontrarmos algumas 

famílias, estas não se mostraram disponíveis para participar do nosso trabalho, 

principalmente, em função da falta de conhecimento a nosso respeito. Outro fator 

que acreditamos tenha influenciado na negativa inicial, foi o fato de que poucas 

pessoas desejam compartilhar suas experiências com estranhos, e ainda, abrir as 

portas de suas casas para uma equipe de gravação composta de muitos 

profissionais. Apesar de nossa identificação, o fato de não termos conhecimento 

pessoal destas famílias foi um fator limitante, pois poderíamos ter atingido um 

número bem maior de pais e cuidadores, o que nos proporcionaria conclusões mais 

consolidadas acerca da avaliação de nosso vídeo.  

 O tempo também foi outro fator negativo, isto é, para atingirmos a um público 

maior, o tempo para a entrega desta tese não seria suficiente para colhermos mais 

informações dessas famílias.  

Apesar desses fatores, conseguimos fazer uma boa produção, que contribuirá 

para uma melhor qualidade de vida de pessoas com SWB e seus familiares.    

Mesmo com dificuldades, conseguimos muitas informações, famílias que 

foram prontas a falar e a mostrar o que passaram e quais os seus anseios. Isto nos 

deixou muito felizes e prontos a seguir em frente e finalmente entregar um produto 

com alto nível de informações. 

Podemos considerar que os objetivos de nossa pesquisa foram alcançados. 

Estudamos a literatura da área para compreendermos de forma correta o assunto 

que foi trabalhado. Os reconhecidos profissionais que deram suporte científico ao 

conteúdo tratado no vídeo contribuíram de forma decisiva para a credibilidade de 

todas as informações e orientações tratadas no vídeo.  

 Os 46 avaliadores deram sua contribuição, ao disponibilizarem seu tempo 

para assistirem ao vídeo e responder às questões da pesquisa realizada. 
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 Queremos registrar neste espaço uma informação que acreditamos irá 

mostrar a verdadeira relevância social, além é claro, da relevância científica de 

nosso trabalho. Em função de uma parceria com o Núcleo de Produção Acadêmica 

– MackPro, da TV Mackenzie, as reportagens/vídeos produzidos ao longo da 

presente tese, serão apresentados em um novo programa chamado Mackenzie 
Repórter. Desta forma, a vinheta de abertura terá aproximadamente de 10 a 15 

segundos e será a marca registrada do programa Mackenzie Repórter. No caso de 

nosso projeto, terá a identificação de Mackenzie Repórter SWB. As vinhetas de 

abertura e encerramento serão elaboradas após o término deste doutorado, quando 

o autor cederá à TV Mackenzie, os direitos de veiculação da vídeo reportagem. 

 É assim que pretendemos demonstrar a outros públicos, as vantagens do uso 

do vídeo e que o uso televisivo ou de vídeos, pode e deve ser efetivado, pois 

propiciará relevantes benefícios aos envolvidos de qualquer área, seja ela 

educacional, da saúde ou qualquer outro setor de interesse para a sociedade. O 

caráter investigativo da pesquisa nos fez perceber a utilização do vídeo como mais 

uma ferramenta para auxiliar o público alvo.  

 Antes de finalizar, queremos destacar as várias possibilidades de uso de 

nosso material: desde a divulgação na internet, como a disponibilização para a 

ABSW poderá este material chegar ao acesso de milhares de famílias. Temos uma 

perspectiva de que, com o investimento em mídia que desenhamos, o acesso de 

pessoas será por volta de mais de 20 mil visualizações, apenas na primeira semana 

de divulgação, ou seja, muito mais visto do que qualquer artigo científico que seria 

publicado. Como nosso objetivo, sim, é científico, mas também social, a visualização 

do video é de extrema importância. Sabemos que nossa pesquisa e trabalho não 

esgotam o assunto, sendo apenas um passo que poderá motivar maiores 

investigações sobre o assunto abordado. 

 Concluindo, destacamos a colaboração preciosa da Associação Brasileira de 

Síndrome de Williams, que por meio de sua fundadora, conhecida por todos como 

Jô, tem feito um excelente trabalho, através de palestras, encaminhamentos, 

reuniões, compartilhamentos, entre outros atendimentos necessários a esse público. 

Registramos que sem a colaboração da Associação Brasileira de Síndrome de 

Wilians esta tese não teria chegado ao seu final. 
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