
 

 

 
 
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA 
Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas - FFCH 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia - PPGPSI 
MESTRADO/DOUTORADO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UM ESTUDO SOBRE A INTERAÇÃO MÃE-CRIANÇA COM SÍNDROME DE 

DOWN 
 

 

 

   

LUSIROSE LIMA DA SILVEIRA 

                                                            MESTRANDA 

 
 

 

PROFª. Drª. ILKA DIAS BICHARA 

                                                        ORIENTADORA 
 

 

 

 

 

 

 

 

SALVADOR-BA 

2007 



 

 

 
 
 

 

 

LUSIROSE LIMA DA SILVEIRA 
 

 

 

 

UM ESTUDO SOBRE A INTERAÇÃO MÃE-CRIANÇA COM SÍNDROME DE 

DOWN 
 

 

 

 

 

                                                                                                    Dissertação de Mestrado 

apresentada ao Programa de Pós-

graduação Mestrado/Doutorado em 

Psicologia pela Faculdade de 

Filosofia e Ciências Humanas da 

Universidade Federal da Bahia para 

a obtenção do grau de Mestre em 

Psicologia. Área de concentração: 

Psicologia do Desenvolvimento. 

 

                                                                                    Orientadora: Profª.drª. Ilka Dias 

Bichara. 

                                                           

 

 

 

 

 

 

SALVADOR-BA 

2007 



iii 

 

 
 
 

 

 

AGRADECIMENTOS 
 

Ao Divino Criador que sempre nos responde de forma adequada. 

 

À minha família, especialmente aos meus pais e filho, Daniel, pelo apoio e compreensão 

nas horas dedicadas a este trabalho. Bem como, ao meu irmão-amigo Luiz Avaci, agradeço 

a dedicação e apoio constantes para a realização desta etapa importante da minha vida. 

 

Às mães e crianças participantes deste estudo pela disponibilidade. 

 

A toda a equipe da APAE/Salvador, nas pessoas dos seus dirigentes e funcionários que 

contribuíram de forma direta ou indireta na realização desta pesquisa. 

 

À minha orientadora, Ilka, pela dedicação e carinho com que se empenhou neste estudo. 

 

Ao coordenador em exercício do Mestrado, Profº. Drº. Marcos Emanoel pela atenção e 

profissionalismo com que se dedicou a este ofício. 

 

Aos professores doutores deste programa de Pós-Graduação, especialmente às professoras 

Sônia Sampaio e Eulina Lordelo, pela valiosa contribuição avaliativa nos Seminários de 

Qualificação. 

 

À Profª. Drª. Patrícia Alvarenga pelo apoio com os textos disponibilizados para a revisão de 

literatura.  

 

À querida amiga e secretária do Mestrado de Psicologia, Ivana Marins, por sempre ter me 

auxiliado de maneira atenciosa e alegre nas horas em que busquei a sua ajuda. 

 

À amiga Nelma Galvão por ser a minha incentivadora para dar início a este trabalho. 

 



iv 

 

 
 
 

 

Às amigas muito responsivas, Aldinéia Ferreira e Clarissa Ferreira pela colaboração e pelo 

amor a mim dedicado. 

 

Às queridas colegas e amigas, Vitória Moinhos, Leandra Carrera, Marisa Marques, Ana 

Flávia, Elisa, Sílvia, Odilsa (Dil) Lines por todo apoio, colaboração e carinho a mim 

oferecido. 

 

Ao amigo André Coelho por sempre ser solicito nos momentos em que dele precisei, nas 

etapas deste estudo.  

 

Ao estimado colega Anderson Chalhub pela sua contribuição inestimável e disponibilidade 

comigo. 

 

À amiga Dafne pela atenção e carinho constantes, que me fortaleceram para concluir este 

trabalho. 

 

Ao “Personal da informática”, Carlos Júnior pela ajuda valiosa com micro computador. 

 

A Eneida Coutinho pela “mãozinha” dada, ou melhor, fotografada neste estudo.  

 

Agradeço com carinho, a Lene pela ajuda dispensada. 

 

Agradeço a Geverson e Patrícia pela ajuda nos momentos de dificuldade com o micro e 

com a impressora. 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

 
 
 

 

 

SUMÁRIO 
 

 RESUMO............................................................................................................................vii 

ABSTRACT........................................................................................................................viii 

 

Sumário de Quadros............................................................................................................ix 

 

Sumário de Tabelas...............................................................................................................x 

 

Sumário de Figuras..............................................................................................................xi 

 

I. APRESENTAÇÃO............................................................................................................1 

 

II.  Sobre  sensibilidade  materna  na  interação  mãe-criança normal e mãe- criança 

com necessidade especiais.....................................................................................................5 

2.1 Compreendendo a sensibilidade materna no processo de interação mãe criança.............5 

2.2 Como as características dos membros da díade mãe-criança se refletem no processo de 

interação..................................................................................................................................9 

 

III.  Desenvolvimento inicial e Teoria do  Apego............................................................16 

3.1  A capacidade de vinculação afetiva da criança e sua importância na  interação  da 

díade mãe-criança.................................................................................................................16 

3.2 Aspectos do desenvolvimento das crianças e a sensibilidade materna...........................20 

 

IV. As   particularidades    da   Síndrome   de   Down  e   estudos   voltados  para   esta 

Síndrome..............................................................................................................................23 

4.1 O nascimento de uma criança especial e sua repercussão na interação mãe-filho.........23 

4.2 Caracterizando a Síndrome de Down.............................................................................25    

 

 



vi 

 

 
 
 

 

V. MÉTODO.......................................................................................................................31 

5.1 Participantes..................................................................................................................31 

5.2  Procedimento.................................................................................................................33 

5.3 Local da realização da pesquisa......................................................................................35 

5.4 Estratégias de coleta de dados.........................................................................................36 

 

VI. OS COMPORTAMENTOS APRESENTADOS PELAS SEIS MÃES...................38 

6.1 A identificação das categorias do comportamento materno...........................................38 

6.2 Os estilos de atuação das mães deste estudo..................................................................61 

 

VII. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....................................................................................66 

 

VIII. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS................................................................... 68 

 

ANEXOS 

Anexo A: Modelo de Convite Escrito 

Anexo B: Termo de Consentimento Informado 

Anexo C: Orientações da Situação de Observação 

Anexo D: Questionário Sócio-Demográfico 

Anexo E: Folha de Registro de Comportamentos Maternos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 

 

 
 
 

 

 

RESUMO 

 

 

Este estudo visou investigar a interação entre mãe-criança com Síndrome de Down (SD), 

enfocando um aspecto específico desta relação, que é a sensibilidade materna. Para tal se 

observou através de vídeo-gravação a interação, em situação de brincadeira estruturada, 

entre 6 díades mãe-criança com SD. Foram realizadas 3 sessões de 10 minutos de 

observação, com cada díade, totalizando 180 minutos de gravação. Também foram 

aplicados questionários para obtenção de dados sócio-demográficos. As mães participantes  

do estudo têm idade entre 25 e 46 anos, com grau de escolaridade entre o ensino 

fundamental incompleto e o ensino médio completo; as crianças têm faixa etária entre 02 e 

04 anos, de ambos os sexos e  estavam matriculadas na escola especializada da APAE/ 

Salvador. Após as filmagens os comportamentos maternos foram transcritos em protocolo 

especialmente planejado para tal e em seguida categorizados. Os resultados apontam que, 

de modo geral, as mães apresentaram sensibilidade tendo, prevalecido a conduta de 

diretividade explícita durante as interações com as suas crianças com SD, no entanto, 

identificou-se diferenças individuais nos estilos de diretividade. Conclui-se que a 

diretividade materna pode ser uma variável que tanto contribui para promoção da 

independência da ação da criança com SD ou pode inibir a sua atuação, restringindo assim 

a sua autonomia. 

 

 

 

Palavras-chaves: interação mãe-criança; sensibilidade materna; diretividade. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 



viii 

 

 
 
 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This study was developed to investigate and explore the mother-child interactivity in Down 

Syndrome cases, bringing into focus a specific aspect of this relationship: mother 

sensitivity. In order to obtain the necessary information, video recordings were made, in 

structured playful situations, of 6 Down Syndrome mother-child pairs. Three ten-minute 

observation sessions were made with each pair, summing 180 minutes of video recording. 

Questionnaires were also applied to obtain social and demographic data. The mothers 

taking part in this study are between the ages of 25 and 46 and their level of schooling 

varies from incomplete basic to complete intermediate. The children are between the ages 

of 02 and 04, male and female, and enrolled in APAE special school. With the video-

recording phase finished, the behavior of all the participating mothers was described and 

written in specially planned and developed forms and categorized. The results show that, 

generally, the mothers were more sensitive, being the clear directivity a strong permanent 

aspect when interacting with the Down Syndrome children. However, individual 

differences in a kind of directiveness were identified. In all, one can infer that maternal 

directivity may be a variable which can contribute to developing an independent behavior 

in Down Syndrome children or to inhibiting it, restricting autonomy. 

 

 

 

Key-words: mother-child interactivity; mother sensitivity; mother directiveness. 
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I – APRESENTAÇÃO 

   

Este estudo visou investigar os comportamentos de mães em interação com seus 

filhos, portadores de Síndrome de Down, procurando caracterizar estes comportamentos 

tanto em relação à sensibilidade em responder aos sinais da criança, quanto em relação às 

iniciativas, visando a estimulação ou a antecipação de suas ações, pois tais comportamentos 

têm sido considerados como elementos constitutivos das interações iniciais, que tem 

implicações significativas para o desenvolvimento infantil. 

Bretherton (1992) define a sensibilidade como o comportamento materno que é 

apropriado e contingente ou imediatamente relacionado ao comportamento infantil, ou seja, 

a sensibilidade para responder é uma dimensão atitudinal da mãe. Trata-se de como a mãe 

responde apropriadamente, sensivelmente e prontamente aos sinais da criança. Esta 

definição foi adotada neste estudo com a finalidade de compreender e avaliar os 

comportamentos maternos na interação das mães-crianças SD participantes desta pesquisa.  

As pesquisas (Bretherton, 1992; Trevarthen, 1984; Van Egeren, 2001) sobre a 

interação mãe-criança abordam a sensibilidade materna ou responsividade, como um 

comportamento da mãe em resposta ao comportamento demonstrado pela criança. Esses 

estudos buscam compreender como se estabelece a relação entre o comportamento do 

apego e a sensibilidade materna, questionando qual é a base do comportamento de apego, 

que se configura primordialmente pela busca de segurança na relação.  

Desse modo, percebe-se que a sensibilidade materna abrange dois aspectos: a) o 

aspecto qualitativo, que inclui características afetivas; b) o aspecto temporal, que inclui o 

ritmo e prontidão da resposta. (Seidl de Moura & Ribas, 2001). 

Os termos sensibilidade materna ou responsividade materna têm sido abordados 

como quase similares. Contudo, o termo sensibilidade é apontado, como possuidor de um 

caráter com maior amplitude que o segundo, pois se refere às características específicas da 

criança (ex: temperamento) e às diferenças individuais dos pais; não sendo, portanto um 

atributo exclusivo da mãe ou cuidador. Assim, a definição de sensibilidade materna é a 

mais adequada para este estudo que visa observar o envolvimento materno durante a 

interação com a sua criança. 



2 

 

 
 
 

 

As interações mãe-criança são caracterizadas segundo Ribas (2002) pela presença de 

dois elementos fundamentais: a reciprocidade e a comunicação. Sendo que a interação 

exige que os parceiros respondam aos comportamentos um do outro e que seja, acima de 

tudo sustentada por eles. 

O interesse por estudar o tema surgiu a partir da minha prática profissional como 

psicóloga, na área da saúde institucional, na APAE/Salvador, há 13 anos. Durante este 

período de atuação, trabalhei no atendimento psicológico e na avaliação do 

desenvolvimento de crianças com deficiência mental, que tinham como causa da 

deficiência várias etiologias, entre estas a Síndrome de Down (SD). Entretanto, o contato 

com as crianças com a SD e suas mães sempre despertou em mim a busca por compreender 

as nuances desta relação a partir dos cuidados maternos dispensados a estas crianças.  

Desse modo, buscava verificar algo peculiar nesta relação mãe filho-especial, ou 

constatar que não existiam diferenças significativas nesta relação, durante as observações 

das interações destas díades, cujas mães em sua maioria já possuíam outros filhos, cuidados 

por elas, que não apresentavam a síndrome, ou seja, eram considerados “normais”. 

Com o meu ingresso no Programa de Pós-Graduação em Psicologia (PPGPSI) da 

Universidade Federal da Bahia (UFBA) em 2004 foi possível direcionar esta busca pelas 

respostas das questões anteriores, na área do desenvolvimento infantil dentro do caminho 

acadêmico, o que se iniciou com a disciplina Desenvolvimento Inicial, ministrada pela 

Profª.drª. Eulina Lordelo e posteriormente com a disciplina Tópicos Avançados em 

Psicologia III, cuja docente Profª.drª. Ilka Bichara passou a orientar-me neste trabalho. 

Com o decorrer dos estudos sobre o tema da sensibilidade materna, identificamos na 

literatura que a vinculação do construto de responsividade ou sensibilidade às teorias e 

diversas abordagens existentes representa uma dificuldade, devido aos vários enfoques 

dados a este conceito, o que se constitui em uma barreira quando se busca associar este 

conceito a um referencial teórico específico. Observa-se na literatura, porém, que este 

conceito está mais freqüentemente associado à teoria do apego desenvolvida por J. Bowlby 

(1998). 

Esta é uma teoria que foi desenvolvida a partir de estudos sobre as primeiras 

relações entre a mãe e a criança, adotando conceitos evolutivos e etológicos, que revelaram 

que os bebês nascem com tendência para criar fortes elos emocionais com seus provedores 
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de cuidados. Bowlby desenvolveu, então, a teoria que, segundo Rosseti-Ferreira (1986), é 

fundamental para a formação da corrente que considera o desenvolvimento normal (DN) 

como conseqüência da relação afetiva permanente e contínua entre a mãe ou figura 

substituta com a criança. 

O conceito da sensibilidade materna não pode ser investigado desvinculado dos 

estudos que tratam do vínculo mãe-criança, tanto no que se refere aos achados advindos de 

estudos empíricos com metodologias diferenciadas, quanto das abordagens teóricas sobre o 

tema. Esses estudos abrangem desde os que tratam das predisposições iniciais de bebês para 

a interação e a formação de vínculos, passando pelos que abordam o envolvimento de 

diferentes aspectos do desenvolvimento infantil na formação desses vínculos, assim como 

as teorias que lhes dão suporte. Por isso, para tratarmos o referido tema com a seriedade 

necessária, é preciso percorrer o caminho daqueles que nos antecederam, assim como expor 

com a amplitude possível o estado da arte. 

Visando alcançar a compreensão do enfoque da sensibilidade materna na interação 

mãe-criança SD, foram construídos os objetivos deste estudo que são os seguintes: 

1. Investigar os comportamentos de mães em interação com seus filhos, portadores 

de síndrome de Down, procurando caracterizar estes comportamentos tanto em relação à 

sensibilidade em responder aos sinais da criança, quanto em relação às iniciativas maternas 

visando a estimulação ou a antecipação das ações das crianças.  

2. Investigar o quanto esta interação é permeada por comportamentos maternos de 

envolvimento. 

3. Identificar se existe padrões de comportamento considerados como diretivos, 

conforme indicado em estudos desenvolvidos em outros contextos. 

Para cumprir tais objetivos, este estudo está estruturado da seguinte forma: Capítulo 

I enfoca os estudos sobre interação e sensibilidade materna. O Capítulo II recupera 

pressupostos teóricos sobre a importância do desenvolvimento da criança nas interações 

iniciais, mais especificamente relacionados à teoria do Apego. O Capítulo III trata 

especificamente sobre crianças com SD e relata estudos sobre interação envolvendo essa 

população. 

No capítulo IV expomos o Método no qual são apresentados: Participantes, Local da 

realização da pesquisa, Estratégias de coleta e Análise de dados. No Capítulo V vamos 
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expor os principais resultados encontrados desenvolvendo a análise e discussão dos 

mesmos com o suporte da literatura na área e, por fim, no Capítulo VI exporemos nossas 

considerações finais tanto no que se refere aos aspectos metodológicos (potencialidades e 

limitações do estudo) como sobre os resultados encontrados. 

A investigação da interação mãe-criança com SD e suas possíveis influências no 

desenvolvimento da criança com essa síndrome, pode contribuir para fornecer importantes 

subsídios à orientação de pais e elaboração de programas efetivos de intervenção, com o 

intuito de evitar ou amenizar condições prejudiciais ao desenvolvimento infantil. 

Piccinini, Seild de Moura, Ribas, Bosa, Oliveira, Pinto, Schermann e Chahon (2001) 

consideram que a relevância dos estudos sobre a interação pais-bebê/criança encontra-se 

também na possibilidade de comunicação e conceitos partilhados entre pesquisadores com 

diferentes referenciais teóricos e metodológicos, favorecendo assim trocas mais frutíferas 

entres eles.   

A relevância deste estudo decorre, portanto, de ser uma contribuição ao 

enriquecimento da literatura a uma área do Desenvolvimento Humano ainda pouco 

esclarecida, a despeito do que já se pesquisou sobre o assunto.  

Para analisar a interação mãe-criança, em termos da sensibilidade materna, é preciso 

ter presente que se trata de díades específicas, representando, cada participante – a mãe e a 

criança – indivíduos cuja singularidade se afirma, o que resulta, também na singularidade 

da díade.  As diferenças individuais, no caso das crianças, remontam aos primeiros 

momentos de vida. 

Assim, neste estudo buscou-se enfocar a sensibilidade materna como um aspecto 

central do processo interativo mãe-criança SD.  
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II. SOBRE A SENSIBILIDADE MATERNA NA INTERAÇÃO MÃE-CRIANÇA NORMAL E MÃE-

CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS 

 

2.1. Compreendendo a sensibilidade materna no processo de interação mãe-criança 

 

Compreendemos a sensibilidade materna, como um aspecto central do processo 

interativo entre mãe-filho em etapas iniciais do desenvolvimento humano, que favorece a 

formação do vínculo entre eles e é indissociável do contexto sóciocultural no qual a díade 

está inserida.  

Este construto está associado à Psicologia do Desenvolvimento, assim como ao 

campo da Psicobiologia. No campo da pesquisa científica apontam-se como igualmente 

relevantes os estudos sobre responsividade em animais, que investiga os aspectos como o 

nível de hormônio, efeitos da separação mãe-filhote, entre outros. Entretanto, as pesquisas 

realizadas com sujeitos humanos sobre este conceito revelam que a sua investigação é 

comumente associada à cultura e ao comportamento de apego, sendo que as variáveis mais 

estudadas referem-se às características maternas, como estado emocional, dependência 

química, etc. e às características da criança nos aspectos do temperamento e obediência 

(Martin, 1989). 

Siedl de Moura e Ribas (2001) referem-se à não-existência de um consenso em 

relação à definição dos termos sensibilidade e interação. Entretanto, aspectos como 

bidirecionalidade, ação recíproca e co-construção são considerados integrantes do 

significado da sensibilidade e da interação. 

No que se refere à sensibilidade, na visão de Ribas et al. (2003), talvez se deva 

considerar os diversos enfoques abordados sobre o conceito de sensibilidade nos estudos 

realizados, ao invés da teoria a qual possa estar vinculado. Sendo que os enfoques mais 

adotados são: psicobiológico; os direcionados à Teoria do apego; os que investigam a 

sensibilidade materna ou responsividade associada ao desenvolvimento e desvios do 

comportamento infantil, como em crianças em situação de risco, visando à prevenção em 

relação a tais aspectos da criança. 

Desse modo, pode-se conceber que a capacidade do adulto em responder 

adequadamente às solicitações e sinais da criança, contribui para a formação do apego e dos 
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modelos internos desenvolvidos pelas crianças, derivados do relacionamento com seus 

cuidadores. 

Entretanto, outra visão aponta que a sensibilidade materna pode ser apropriada, 

incluindo o envolvimento materno na interação com a criança, mas não necessariamente 

contingente, ou seja, a mãe pode não responder imediatamente ao sinal da criança. E por 

outro lado, pode ser que a resposta materna seja contingente, imediata ao sinal criança, mas 

não haja o envolvimento de aspectos afetivos desta durante a resposta. Estas colocações 

suscitam um  questionamento sobre a dependência ou não entre os aspectos de adequação 

da resposta materna (incluindo envolvimento afetivo, como dar o colo e afagar a criança 

que chora) e temporal (contingência da resposta materna). 

Além de se levar em consideração as características do comportamento materno, 

considera-se também como relevante o tipo de comportamento emitido pela criança  para 

qual o mãe se dirige. Entretanto, observa-se que a concepção  prevalecente sobre quais as 

características   são mais consideradas nesta relação mãe-filho, repousa sobre a concepção 

de que a sensibilidade está diretamente ligada ao comportamento parental. 

Apesar de tal concepção predominante, outras abordagens e enfoques diferenciados 

sobre o desenvolvimento, consideram o conceito de sensibilidade materna dentro de uma 

visão mais ampla, podendo ser compreendido como derivado da interação interpessoal, 

alcançando assim um caráter interpessoal e multidimensional. 

Assim, pode-se entender a sensibilidade como constituída por variáveis pessoais de 

ambos, da mãe e da criança; e variáveis intrapessoais que  dizem respeito às seqüências de 

comportamentos relacionados à díade.  Uma contingência mútua, tomando-se por base a 

ação do outro, ou seja, um sistema interpessoal, onde as ações de um membro são 

decorrentes da ação prévia do outro. 

Embora o termo utilizado seja, sensibilidade materna, trata-se na verdade do conceito 

de sensibilidade interpessoal, pois o que está sendo levado em consideração é a 

interação entre os componentes da díade (mãe-criança). Logo, dentro desse escopo, 

focaliza-se a sensibilidade a partir da ação de um membro da díade, a qual é dependente da 

ação da outra pessoa com a qual está interagindo, de modo apropriado em relação ao tempo 

da resposta e ao conteúdo adequado da mesma. 
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No que se refere aos níveis de análise relacionados à sensibilidade, este conceito 

apresenta os seguintes níveis: a) o nível de análise molecular; (b) o nível de análise molar. 

O nível molecular caracteriza-se pelas seqüências específicas de comportamentos que 

ocorrem durante a interação, onde as ações de um sujeito dependem da ação da outra 

pessoa com a qual interage. O nível molar não se refere às seqüências específicas 

comportamentais, mas está relacionado aos conceitos de subjetividade, como respeito 

mútuo e sentimento de gratificação presentes no relacionamento (Ribas, 2002). 

A importância da sensibilidade em relação ao desenvolvimento infantil tem sido 

destacada, quando se considera que a sensibilidade materna pode motivar a criança a buscar 

informação e persistir na resolução de problemas com êxito. 

Também são apontadas questões que se referem às outras possíveis implicações que a 

sensibilidade materna pode trazer para o desenvolvimento infantil. A primeira questão  

volta-se para a compreensão de quais níveis do desenvolvimento infantil, se o nível global 

ou níveis específicos, são influenciados pela sensibilidade. Um outro questionamento 

aponta para a possibilidade do desenvolvimento infantil sofrer conseqüências diretas ou 

indiretas da sensibilidade materna. 

Com relação às implicações que são levantadas sobre a sensibilidade materna e o 

desenvolvimento infantil, compreendemos como conseqüência direta, a concepção de que a 

resposta contingente da mãe transmite à criança a noção de que seu comportamento altera o 

ambiente, o que faculta uma melhor interação e relação de controle com o ambiente, por 

parte da criança. 

A conseqüência indireta estaria associada à noção de segurança, abordada na teoria 

de apego, quando uma criança desenvolve um padrão de apego seguro, o que favorece mais 

a exploração do ambiente por parte dela e de modo indireto proporciona à criança um 

melhor desempenho nos níveis cognitivo, emocional e social. 

Quanto ao conceito e ao papel da interação no desenvolvimento, este equivale ao 

termo "ação entre", inter-ação, que considera, desse modo, a conceituação da interação 

dentro do princípio da bidirecionalidade (Seidl de Moura & Ribas, 2001). 

Para essas autoras convém ressaltar que estudos mais antigos sobre a interação, na 

área do desenvolvimento humano, não levavam em consideração a “ação-entre”, utilizando-
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se apenas de categorias de observação denominadas de Socially Direct Behavior (SDB), 

conhecido como Comportamento Socialmente Dirigido, ex: a mãe sorri para o bebê. 

Siedl de Moura e Ribas (2001) defendem que é preciso, antes de tudo, discutir o 

conceito de interação para compreender o papel desta no desenvolvimento humano. 

Consideram que o significado deste termo encontra-se na raiz etimológica da palavra: 

"inter-ação". Assim ao se falar de sensibilidade, trata-se de um aspecto fundamental na 

interação entre pares, principalmente das interações caracterizadas pela existência de 

vínculos fortes e duradouros como no caso específico da interação mãe-criança.  

Sendo assim, essas autoras adotam como conceito de interação, o comportamento 

social (atividade) iniciado por um dos parceiros em direção ao outro, recebendo como 

resposta um comportamento social (atividade) em aproximadamente 5 segundos. A 

finalização da interação ocorre quando um ou ambos participantes da díade deixam de 

dirigir comportamento social (atividade) em relação ao outro, com duração de tempo maior 

que 5 segundos.  Elas consideram que esta definição é mais adequada para o período inicial 

do desenvolvimento do bebê, mas pode ser empregada em outras etapas do 

desenvolvimento de forma criteriosa, evitando a sua generalização. Nos próximos 

parágrafos são descritos, elementos relacionados ao processo de interação entre pares, mais 

especificamente o par mãe-filho, sistematizados por Seidl de Moura e Ribas (2001 pp. 19-

20).  

São descritos, então, como elementos de análise relevantes na interação 

pais/criança: o nível de análise (comportamento, linguagem, representação); o método (ex: 

descrição do comportamento, análise de relatos): a unidade (ex: categorias de 

comportamentos,   eventos interativos); e a duração dos segmentos (ex: 15 segundos). 

Os estudos na área da interação pais-crianca revelam que o método mais utilizado 

para a observação das interações é o registro em vídeo, focando principalmente três 

modelos de categorias para análise, que são: categorias de atividade do parceiro; categorias 

de interação e categorias de contexto. No presente estudo focamos a nossa análise nas 

categorias de atividade do parceiro, que aqui estão voltadas exclusivamente aos 

comportamentos das mães integrantes da amostra. 
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As categorias de atividade dos parceiros são definidas operacionalmente e se 

dividem em: a) atividade da mãe, ex: gesto, vocalizações, fala, toque, olhar o bebê, mostrar 

objeto; b) atividade do bebê, ex: olhar o ambiente, olhar a mãe, vocalizar. 

No que concerne às categorias de interação busca-se identificar instâncias de 

interação e tentativas de interação não-efetivada. Dentro desta classificação das categorias 

de interação (Vibbert & Bonrstein, 1989 citado por Seidl de Moura & Ribas, 2001) são 

identificadas as seguintes: a) Domínio Social de interação (DS); b) Domínio mediado por 

objeto (DMO); c) Tentativa de Interação não efetivada (T). 

O DS/mãe é caracterizado pela utilização de estratégias físicas ou verbais para 

engajar a criança interpessoalmente, sendo esta classificação a que se destaca no presente 

estudo. O DS/criança ocorre quando o bebê dirige comportamento social para a mãe, 

olhando, sorrindo, vocalizando, etc. 

Anteriormente denominado como Domínio Didático, o DMO teve sua terminologia 

modificada, pois se limitava apenas a transmissão de conteúdos por parte do adulto, sem 

levar em consideração uma constante negociação de significações e co-construção da díade 

mãe-filho. 

A tentativa de interação (T) se refere à emissão de um comportamento social de um 

parceiro em relação ao outro e o outro não responder, não emitindo em contra partida outro 

comportamento social em resposta.   

 

2.2. Como as características dos membros da díade mãe-criança refletem no processo 

de interação 

 

Seidl de Moura e Ribas (2001) ainda ressaltam que a interação depende dos 

parceiros e, desse modo, é afetada pelas eventuais variações que as características desses 

parceiros possam manifestar ao longo do tempo.  Isto acontece certamente com as mães, 

mas ocorre de maneira mais notável e significativa com as crianças, em vista do estado de 

desenvolvimento acelerado que caracteriza os primeiros anos da infância. 

A esse respeito, Richards e Bernal (1981) ponderam que embora o adulto, 

principalmente a mãe, desempenhe um papel fundamental no desenvolvimento infantil 

desde as experiências iniciais da criança, não se deve superestimar este papel, mas ao 
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contrário deve-se valorizar a premissa de que a relação entre mãe-filho é uma via de mão 

dupla, onde ambos têm um papel significativo, ou seja, o comportamento da mãe terá efeito 

sobre o comportamento da criança provocando nela uma reação, assim como a resposta 

desta influenciará as atitudes da mãe.  

Na concepção desses autores, as diferenças individuais entre bebês podem ser 

consideradas como uma variável no processo de interação, levando-se em consideração que 

um mesmo estilo de cuidado materno tem conseqüências diversas no desenvolvimento de 

filhos diferentes.  Eles apontam para a importância de determinar as características da 

criança relacionadas à variação do comportamento de responder à mãe e aquelas 

características da criança, que por sua vez, influenciam as respostas maternas. 

Assim também pensa Martin (1989), pois segundo ele as diferenças individuais 

entre crianças estão presentes já ao nascimento e, como tais, afetam as características 

maternas e a própria experiência infantil em cada etapa do seu desenvolvimento posterior. 

Tais diferenças têm sido associadas à história constitucional biológica e pessoal, admitindo-

se que o meio exerça algum efeito sobre tais condições (Zamberlan, 2002).  

Cabe, então, pensar na sensibilidade como um evento triangular na relação 

cuidador-criança, ou seja, ao considerar-se, inicialmente, a ação da criança, depois a reação 

dos pais ou cuidadores e por fim o reflexo da ação destes sobre a criança. Isso se partirmos 

da premissa, que as relações de um modo geral, neste caso especificamente a relação entre 

pais e filhos, se desenvolvem a partir dos reflexos das ações entre ambos, pois o 

comportamento da criança provoca uma reação de resposta por parte dos pais, que por sua 

vez se refletirá no comportamento da criança. 

Quando essa interação envolve uma criança com algum tipo de deficiência em seu 

desenvolvimento esse processo pode ser alterado. Para Meiado (1998), por exemplo, a 

forma como a deficiência mental se configura, leve ou mais severa, e as expectativas que a 

cercam, podem influir diretamente sobre o vínculo da mãe com o filho com deficiência.  

Assim, certas características da criança podem interferir no início do apego e na 

própria natureza da relação para o estabelecimento do vínculo, pois segundo Meiado (1998) 

a família, geralmente, recebe informações parciais e distorcidas, centradas principalmente 

nas dificuldades psicomotoras da deficiência. A percepção inicial de dependência total do 
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bebê gera nas mães sentimentos ambivalentes de amor/ódio, aceitação/rejeição, fazendo 

com que busquem razões para o fato de serem mães de uma criança com deficiência. 

Esta autora considera que, somente após os primeiros meses de vida do bebê, 

quando ele já demonstra possibilidade de enviar sinais de suas capacidades sensoriais e 

cognitivas, é que a mãe mostra-se mais afetiva, tornando-se mais carinhosa e contente com 

a criança. Somente quando a mãe percebe que o seu bebê pode se tornar mais ativo e capaz, 

desfaz-se o “choque” inicial e desenvolve-se um melhor vínculo afetivo.  

Para Jamielson (1994, citado por Brito e Dessen, 1999) as pesquisas têm mostrado 

que mães de criança deficientes usam mais comportamentos interativos do que mães de 

criança com desenvolvimento global normal, de idade comparável. No entanto, Brito e 

Dessen (1999) comentam que as observações e estudos realizados sobre as relações entre 

pais e criança com deficiência mental na etapa pré-escolar, indicam uma alta probabilidade 

de que as interações diminuam, devido às dificuldades da criança especial.  

Especificamente, em relação à fala dirigida à criança com SD, o ajuste da fala 

materna à fala infantil tem sido demonstrado por vários estudos, como por exemplo, o 

realizado por Fischer (1987), no qual foram observadas que as tentativas de interação social 

das crianças com SD foram menos espontâneas. A maior parte dos sinais de comunicação 

apresentados por essas crianças foi eliciada pelas mães, também se observou que em 

interações entre mães e crianças atípicas e um grupo controle de mães e crianças normais, 

que as mães tentam ajustar sua fala de acordo com o desenvolvimento lingüístico da 

criança, e, portanto, são as características da criança que provocam certas mudanças na fala 

materna. Ele observou também que, apesar de as crianças com Síndrome de Down serem 

menos responsivas, as mães responderam imediatamente (prontamente) aos seus sinais de 

comunicação com uma freqüência maior do que as mães do grupo controle. 

É importante frisar que os estudos realizados sobre interação mãe-filho e 

desenvolvimento lingüístico têm mostrado que existem padrões de estilo de fala materna 

que são característicos, dependendo da idade da criança, de sua capacidade cognitiva e seu 

desenvolvimento lingüístico, e que há, portanto, diferença entre os estilos de fala da mãe 

em relação à criança com desenvolvimento normal e à criança atípica (Salomão, 2005). 

Essas diferenças podem estar relacionadas ao fato de que, nas crianças atípicas, as 
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habilidades cognitivas e as capacidades lingüísticas estão menos interligadas do que nas 

crianças com desenvolvimento normal. 

Entretanto, há controvérsias entre os resultados encontrados sobre interações mães-

crianças atípicas, pois alguns autores, a exemplo de Chaprcar (1997), alegam que a fala 

dirigida a crianças atípicas é mais diretiva e menos contextualizada semanticamente do que 

a fala dirigida a crianças com desenvolvimento normal. Por outro lado, Salomão (1996) 

afirma que as mães tentam ajustar sua fala de acordo com o desenvolvimento lingüístico da 

criança e, portanto, são as características da criança que provocam certas mudanças na fala 

materna.  

Goldberg (1987) também destaca esse ajuste quando foram comparadas as 

interações verbais e não verbais entre dez mães e seus filhos com SD e dez mães e seus 

filhos com desenvolvimento normal. Este estudo revelou que as mães de ambos os grupos 

responderam com uma complexidade lingüística apropriada às solicitações dos filhos e que 

tais resultados refletiram ajustes previsíveis na fala que os adultos fazem conforme 

percebem a competência da criança. 

Esses ajustes também foram observados em relação às expressões afetivas, pois em 

um estudo (Chicchetti e Sroufe 1976; apud Salomão, 1985) visando investigar a relação 

entre o desenvolvimento afetivo e cognitivo em crianças com SD foi constatado que essas 

crianças tinham reações afetivas pouco expressivas, ou seja, elas apenas sorriam a 

estímulos que eliciavam gargalhadas em bebês normais e, raramente choravam ou 

demonstravam medo frente a eventos indutores desse tipo de emoção. Segundo esses 

autores, tais resultados sugerem que crianças com SD apresentam déficits básicos ao 

reagirem a eventos ambientais, o que pode levar as mães a se acomodarem aos baixos 

níveis de excitabilidade dos filhos, gerando um contexto menos estimulador durante a 

interação. Alguns estudos realizados por Salomão (1985) e Sigolo (1996) revelaram uma 

interação dinâmica entre as díades mãe-criança especial. 

Salomão (1985), a partir de estudo por ela desenvolvido sobre a interação mãe/ 

criança deficiente em comparação com a população normal encontrou as seguintes 

diferenças: 1) a criança com desenvolvimento “normal” atinge, na interação, níveis mais 

elevados de iniciativas de contato, emitindo freqüentemente mais movimentos corporais; 2) 

as mães de crianças com SD oferecem mais ajuda a seus filhos, ou seja, são mais diretivas, 
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emitem mais ordens e mostram mais os objetos, exigindo, por outro lado menos 

vocalizações por parte de seus filhos; 3) as mães de crianças com desenvolvimento 

“normal” apresentam maior número de questões, enquanto mães de crianças com 

deficiências demonstram mais instruções, aumentando a freqüência de verbalizações das 

crianças do primeiro grupo; 4) as conseqüências observadas em termos de aprovação, 

desaprovação e correção são mais freqüentes nas mães de crianças com deficiência, o que 

se opõe aos estudos que geralmente apontam estas mães como menos responsivas; 5) a mãe 

adequa o seu comportamento de acordo com as qualidades do desenvolvimento do filho, 

estabelecendo, assim, maneiras de proceder e interagir com as características da criança; 6) 

a qualidade da interação pode estar ligada ao contexto da atividade. 

Sigolo (1996), ao analisar a adequação e inadequação de comportamentos 

apresentados pela mãe e pela criança na interação, observou que, em determinados 

episódios interativos, existiu uma tendência nas crianças de iniciar interação por meio de 

comportamentos adequados (como por exemplo, se utilizar corretamente de um objeto para 

se alimentar ao invés de usá-lo para tentar escrever), passando as mães a serem, 

essencialmente, positivas na sua reação a tais comportamentos e impeditivas para os 

comportamentos inadequados da criança.  

 Em outro estudo desenvolvido por Colnago (1991) entre mãe-criança com SD, a 

análise quantitativa da interação de três díades mãe-bebê com SD, mostrou que houve uma 

troca intensa de estímulos entre os pares, seguidos de uma alta freqüência de respostas 

adequadas entre os membros de cada díade, sendo a situação de banho a que apresentou 

maior índice de expressão de afetividade e disposição das mães. A análise qualitativa 

demonstrou grande variação entre as díades; independente da tarefa executada, as mães 

apresentaram padrões de interação que diferiam em função da situação na qual estavam 

inseridas. 

Logo, Sigolo (1996) e Colnago (1991) concluíram em seus estudos que os padrões 

de interação das díades sofrem influencias do tipo de situação vivenciada, isto é, a 

qualidade da interação parece estar ligada ao contexto da atividade. 

Com relação aos sentimentos da mãe frente à deficiência e as atitudes que emprega 

para favorecer o desenvolvimento de seus filhos, Atta (1981), em pesquisa descritiva, 

observou que as mães diante do diagnóstico de surdez passam por etapas semelhantes às 
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das díades observadas por Xavier (1996), que também utilizou uma metodologia descritiva 

e apresentou os dados enfocando o processo de descoberta do diagnóstico, assim como a 

evolução da interação entre as díades mãe-criança com Síndrome de Down na comparação 

do envolvimento e estilo da mãe em duas atividades distintas (alimentação e brincadeira). 

Sendo as etapas semelhantes nestes estudos as seguintes: inicialmente, ocorrem sentimentos 

de angústia, depressão, frustração, culpa e revolta; já que em um segundo momento, as 

mães buscam ajuda e assistência vislumbrando o futuro da criança, participando de forma 

ativa no processo de reeducação. Ambos estudos apresentaram considerações que 

confirmam dados da literatura do Desenvolvimento que destacam que os primeiros anos são 

importantes para o estabelecimento do apego e que ambientes estimuladores são 

fundamentais para a aquisição de diferentes habilidades por parte da criança com 

deficiência. 

As investigações acima referidas apontaram para diferenças na interação de mães 

com a criança com deficiência e com a criança com desenvolvimento normal, quer seja 

pelo fato da mãe não reconhecer na criança seu potencial de desenvolvimento e, assim, 

limitar suas iniciativas de interação, passando a ser mais diretiva e controladora, quer seja 

devido ao fato de passar por uma experiência de desajuste emocional com a notícia do 

nascimento de um filho deficiente que, na maioria das vezes, é voltada para as limitações, 

sem se levar em consideração às potencialidades da criança, o que não favorece as trocas 

iniciais entre a mãe e o filho.  

Em que se pese a existência de algumas divergências, há dados consistentes no que 

tange, principalmente, a uma maior diretividade das mães de crianças com deficiência 

mental em comparação com as mães de crianças com desenvolvimento normal (Landry et 

al., 1994). Segundo estes autores, as diferenças entre os comportamentos interativos das 

crianças SD e DN estão relacionadas às demandas do contexto social, ao grupo de risco e à 

baixa habilidade de linguagem expressiva das crianças. De acordo com esses autores, as 

mães de crianças SD são também, significativamente mais intrusivas que as mães de 

crianças com DN. 

 Apesar desta intrusividade e diretividade, os resultados do estudo de Cielinski, 

Hagekull, Bohein, Person e Sedin (1995) indicam não ter havido diferenças significativas 

entre os dois grupos de crianças, em se tratando da brincadeira.  
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Também, segundo Roach et al. (1998), a alta freqüência do comportamento diretivo 

das mães não parece ter sido suficiente para impedir que crianças com SD e DN brincassem 

com objetos, não exercendo efeitos prejudiciais sobre a qualidade da brincadeira e sobre a 

vocalização das crianças com SD. 

Nas associações entre gênero da criança com DM e a diretividade da mãe, o estudo 

de Cielinski et al. (1995) indicou que as mães de meninas com SD tendiam a ser mais 

diretivas que mães de meninas com DN, enquanto que mães de meninos com DN 

mostraram-se mais diretivas que mães de meninas do mesmo grupo. No estudo de Roach et 

al. (1998), as mães de crianças com SD foram mais diretivas com suas filhas do que com 

seus filhos, sugerindo que a interação entre a mãe e a filha, em geral, é caracterizada por 

um maior controle materno que as interações entre mãe e filho. 

Apesar de haver uma maior diretividade materna durante as interações mãe-criança 

com DM, há também uma adequação dos comportamentos exibidos entre parceiros durante 

os episódios interativos, isto é, a criança atende e responde ao comportamento de sua mãe e 

vice-versa, o que sugere uma adaptação mútua entre os comportamentos de ambas 

(Cielinski et al., 1995). Além disso, as mães destas crianças exibiram, significativamente, 

altas freqüências de elogio quando comparadas às mães de crianças com DN, sugerindo que 

as adaptações destas mães às suas crianças pequenas com SD foram adequadas. 

Porém, muito ainda há a investigar, pois a incerteza desses resultados serve para 

conduzir à produção de mais estudos nesta área. Principalmente, se considerarmos o 

contexto como uma variável que afeta as interações entre mãe-criança com SD, torna-se 

relevante à investigação em contextos brasileiros diferenciados, principalmente aqueles 

indicadores de uma condição de vida permeada por dificuldades de sustento dos filhos, 

educação, assistência à saúde, etc. Portanto, investigar a interação entre mães e crianças 

com SD pertencentes a estratos sócio-econômicos baixos, na cidade de Salvador, pode 

evidenciar aspectos sutis dessa relação não revelados por estudos desenvolvidos em outros 

países ou em outras regiões do Brasil. 
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III. DESENVOLVIMENTO INICIAL E A TEORIA DO APEGO 

 

3.1 A capacidade de vinculação afetiva da criança e sua importância na interação da 

díade mãe-criança 

 

Como já dissemos anteriormente, o conceito de responsividade ou sensitividade 

materna tem sido freqüentemente associado à teoria do apego, assim como, grande parte 

dos estudos que tratam da interação mãe-criança. Essa associação remonta à década de 50 

do século XX, mais especificamente ao ano de 1951, quando foi publicado um estudo de 

Bowlby, realizado a pedido da Organização Mundial de Saúde (OMS), sobre quais efeitos 

poderiam ocorrer no desenvolvimento da personalidade da criança, decorrentes da 

separação da mãe. O estudo enfatizou os efeitos desastrosos, para o desenvolvimento 

infantil, da separação materna e da permanência das crianças em creches ou instituições, 

postulando que para se desenvolver de modo saudável a criança deveria ter, nos primeiros 

anos de vida, um relacionamento afetivo contínuo e com proximidade com sua mãe ou 

figura substituta permanente.   

Bowlby desenvolveu, então a teoria do apego, tendo como base as observações 

naturalísticas realizadas por James Robertson e estudos desenvolvidos por Lorenz (1995) e 

Tinbergen (1979), que desenvolveram o método etológico, baseado na observação, que foi 

por ele adotado.  A partir daí surge todo um campo de investigações que busca evidências, 

em diferentes culturas, sobre os fatores associados à formação desse vínculo, baseados no 

reconhecimento da predisposição das crianças para formá-los, estando esta predisposição, 

presente nos repertórios básicos das crianças. Para Bowlby (1998a) o apego teria uma clara 

função biológica de sobrevivência da espécie e teria se consolidado no ambiente 

evolucionário de adaptação. 

 O vínculo afetivo é definido por ele como um vínculo relativamente duradouro, um 

elo afetivo onde há desejo de se manter proximidade com o parceiro. Desse modo, o 

comportamento de apego deriva do vínculo emocional em que a sensação de segurança de 

uma pessoa está inseparavelmente ligada à relação. Para melhor entendimento deste 

aspecto, deve-se considerar como umas das principais funções do comportamento de apego, 
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a busca de proximidade para sentir-se seguro, que é manifestado quando o indivíduo 

necessita de cuidado, apoio ou conforto.  

Os bebês aprendem muito cedo que, os seres humanos são objetos com os quais eles 

poderão interagir de maneiras especiais, pois de um ponto de vista evolucionário o código 

genético pré-seleciona determinadas características do bebê que o predispõe à ligação com 

um agente adulto, com o qual desenvolve laços de apego e proteção (Zamberlan, 2002). 

Segundo Bowlby (1998b), a sobrevivência em uma espécie, como a humana, que 

precisa do cuidado do outro por um período mais extenso durante o seu desenvolvimento, 

em detrimento de outras espécies, depende da manutenção da proximidade de cuidadores 

que desempenhem funções de alimentação, proteção, conforto e segurança. Para esse autor, 

a tendência em estabelecer vínculos com determinados indivíduos é um componente básico 

da natureza humana que se encontra presente ao nascimento. Sendo que o estabelecimento 

do vínculo afetivo ocorre gradativamente dos bebês para os pais, assim como dos pais para 

com os bebês. 

Na concepção de Bowlby (1998a), tanto o vínculo afetivo quanto os 

comportamentos de apego são estados internos da criança que se manifestam em direção ao 

cuidador durante a interação. Os comportamentos de apego, entretanto são observáveis e 

podem ser muito variados, sendo os mais comuns: chorar, balbuciar, sorrir e agarrar-se, 

permitindo que a criança consiga ter e mantenha proximidade com os seus cuidadores. 

Bowlby (1998a) registra três fases do desenvolvimento do comportamento de apego 

do bebê: 1) a fase inicial de orientação e sinalização, pré-apego; 2) a fase do foco em uma 

ou mais figuras de apego; 3) a terceira fase, caracterizada pelo comportamento de base 

segura, quando o bebê forma um apego genuíno entre o 6º e o 8º mês de vida. 

A ativação dos comportamentos de apego, segundo Bowlby (1998b) é 

compreendida como produto da informação processada por sistemas reguladores de 

segurança ou sistemas de controles, que têm por função garantir o acesso das crianças às 

pessoas com as quais elas podem obter cuidado e proteção.  

Para Lordelo e Bortoletto-Dunver (1993) é imprescindível compreender o 

comportamento de apego do bebê a partir da atitude responsiva da mãe, sendo que esta 

atitude leva ao estabelecimento de parcerias essenciais para o desenvolvimento humano, 

através do vínculo mãe-filho. 
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A concepção de que os bebês passam por mudanças qualitativas que os organizam 

nos primórdios das suas vidas é amplamente aceita. Segundo Stern (1992), aos dois meses e 

meio os bebês apresentam a percepção de distinção entre eles e suas mães no nível físico e 

afetivo. Existindo também, um processo de reconhecimento individual e vinculação afetiva 

personalizada desde o início do desenvolvimento dos bebês, que pode ser constatado desde 

as primeiras semanas de vida através da capacidade destes em discriminar e preferir a voz e 

o odor de suas mães (Eckeman et al., 1994 citado por Bussab & Ribeiro, 1998). 

A discriminação da face materna em detrimento à de um estranho também é um 

evento que ocorre nas três primeiras semanas de vida. Outros indicadores revelam que a 

reação a estranhos e a utilização da mãe como base segura acontece entre 08 e 16 semanas, 

muito embora os comportamentos de apego e de medo de estranhos tendem a aparecer 

depois do oitavo mês (Bowlby, 1998a). 

No que se refere ao desenvolvimento emocional, o desenvolvimento inicial da 

estrutura emocional infantil encontra respaldo na capacidade da criança de se relacionar 

interativamente com outras pessoas, sendo evidente que desde o nascimento, a criança 

possui a capacidade de responder a estímulos para iniciar e manter uma interação social 

(Abreu, 2005).   

Vários teóricos (Stern, 1992; Ross, 1992; entre outros) abordaram as experiências 

vividas pelas crianças, principalmente as de aproximação e afastamento dos pais, como 

provavelmente as de maior relevância na formação da estrutura emocional da criança, pois, 

tais experiências influenciam no desenvolvimento do vínculo afetivo, inicialmente entre 

pais e filhos, e posteriormente nas relações com outros cuidadores, desenvolvendo assim a 

capacidade de socialização da criança.  

Eibl-Eibesfeldt (1989, citado por Bussab, 2002) relata que a formação do apego, o 

comportamento de ansiedade e estranhamento da criança frente aos outros que não os seus 

pais, estão presentes tanto no desenvolvimento das crianças de famílias nucleares quanto no 

desenvolvimento das crianças de famílias estendidas nos grupos caçadores-coletores. 

Segundo Bussab (2002) a realização de estudos evolucionários e comparativos 

mostra que, na evolução humana, houve uma seleção natural dos processos que permitiram 

aumento da vinculação afetiva. Dentro dessa  perspectiva, os bebês passam a ser 

considerados  seres ativos e possuidores de capacidades perceptuais e sociais mais precoces 
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do que se acreditava anteriormente. Para isso, muito contribuem as respostas seletivas dos 

bebês e seu potencial de atenção pronto para a fixação do olhar em padrões semelhantes ao 

da face humana, em forma e tamanho, e seus padrões de reatividade próprios (Brazelton, 

1992).  

Bussab e Ribeiro (1998) afirmam que os bebês nascem com forte tendência para a 

vinculação afetiva e que esta pode ser notada, inicialmente, na sua capacidade de responder 

preferencialmente aos sinais de afeto do adulto, sendo também observada em bebês 

prematuros que denotam um maior estado de atenção na direção do olhar e fala afetuosa, 

quando emitidos pelo adulto na sua direção. 

Não apenas durante a fase inicial da infância, mas também em seu desenvolvimento 

ulterior, a criança pode sofrer influência da interação inicial estabelecida entre mãe-filho, 

no que se refere à cognição, comunicação e à socialização, pois segundo Zamberlan (2002) 

a qualidade do vínculo afetivo entre mãe-filho pode trazer para a criança, modificações nos 

diferentes níveis do seu desenvolvimento.  

Estudos desenvolvidos com crianças com déficit visual apontam que o 

desenvolvimento delas é afetado, entre outros fatores, por alterações no processo de 

interação com as suas mães, devido à ausência de estimulação do possível resíduo visual e 

pela diminuição das experiências de aprendizagem incidental (Batista & Enumo, 2000). 

A percepção do afeto pelos membros da díade mãe-bebê parece ser decorrente de 

comportamentos expressivos do bebê na interação com a mãe, onde tal percepção promove 

respostas afetivas complementares de ambos. Mãe e bebê percebem o afeto um do outro e a 

partir desta percepção se estabelece um processo de controle afetivo ou avaliador de 

sentimentos interpessoais. Desse modo, os bebês aprendem desde cedo que as pessoas 

respondem aos seus sinais, sendo possível para ele perceber que o comportamento das 

pessoas pode ser previsto e contingente ao seu. 

Flavell et al. (1999) denominam referenciamento social, o comportamento dos 

bebês ao compartilharem estados afetivos com seus parceiros sociais. Tomando como 

exemplo deste fenômeno, a  observação de uma situação concreta que gerava sentimentos 

de ambivalência  em bebês de um ano de idade ao perceberem a proximidade e o 

distanciamento das figuras de cuidado, verificou-se que os bebês olhavam para suas mães 
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buscando perceber através da expressão facial destas o conteúdo afetivo transmitido, para 

poderem se orientar. 

Nesse sentido, as tentativas iniciais do bebê de se comunicar e manter contato com 

outras pessoas, a sua capacidade de responder às expressões faciais de emoção dos outros, é 

ampliada.  A utilização desse repertório de expressões, por parte do bebê, serve como um 

guia para ações adequadas, caracterizando assim o referenciamento social (Flavell et al., 

1999). 

Pode-se compreender que existe uma relação entre os estados predominantes do 

bebê, as diferenças individuais dos mesmos, as quais abrangem a tonicidade muscular e 

mobilidade geral, vigor da sucção e outras respostas, e o papel importante que estes estados 

e diferenças desempenham na mediação de experiências maternas, afetando a interação na 

relação criança-agente cuidador (Zamberlan, 2002). 

As trocas interativas também são estabelecidas a partir das habilidades do bebê, nos 

aspectos social e afetivo, que já estão presentes aos dois meses e meio e são freqüentemente 

observadas durante o jogo facial que se estabelece entre ele e a mãe, revelando as 

preferências inatas da criança pelo rosto, a voz humana e contato físico, conforme apontam 

Emde et al. (1978 citado por Flavell et all, 1999). 

 

 

3.2. Aspectos do desenvolvimento das crianças e a sensibilidade materna 

 

Dentre os vários aspectos do desenvolvimento global, o desenvolvimento cognitivo 

permite que a criança assuma um papel diferente nas suas interações sociais e 

relacionamentos: uma troca para um papel de participante mais ativo e intencionalmente 

dirigido. Os próprios relacionamentos tornam-se mais maduros em virtude da nova 

habilidade do bebê de constituir laços discriminativos e duradouros. Apontando assim, que 

as mudanças cognitivas têm um impacto sobre a natureza e a organização das concepções 

dos relacionamentos (Ramires, 2003).  

Embora a criança com a SD apresente as limitações do desenvolvimento 

características da síndrome, a formação do vínculo afetivo mãe-filho tem caráter universal 

entre eles, sendo o processo de apego uma tarefa desenvolvimental que tem uma função 
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biológica, adaptativa no desenvolvimento de qualquer ser humano. Entretanto, para Meiado 

(1998) a forma como a deficiência mental se configura, leve ou mais severa, e as 

expectativas que a cercam, podem influir diretamente sobre o vínculo da mãe com o filho 

com a deficiência.  

A habilidade materna em perceber, interpretar e responder as necessidades 

comunicativas da criança adquire posição central na construção de uma relação de 

mutualidade. Para isso, muito contribuem as respostas seletivas dos bebês e seu potencial 

de atenção pronto para a fixação do olhar em padrões semelhantes ao da face humana, em 

forma e tamanho, e seus padrões de reatividade próprios (Brazelton, 1992). 

Desse modo, pode-se concluir que as diferenças qualitativas da sensibilidade 

materna, assim com as atitudes e características de personalidade destas demonstram estar 

possivelmente associadas à qualidade do desenvolvimento adaptativo da criança. 

A qualidade ou tipo de relação de apego desenvolvido está relacionado a estas 

diferenças qualitativas da sensibilidade materna, sendo o apego classificado como apego 

seguro ou inseguro, pois os fatores existentes na interação mãe-bebê contribuem para a 

formação de apegos seguros e inseguros (Bowlby, 1998b). O apego seguro se estabelece a 

partir da aceitação dos bebês pelos pais e a sua resposta contingente às necessidades e 

indicações da criança, reagindo de maneira adequada. Ou seja, pais de bebês com apegos 

seguros apresentam uma maior probabilidade de serem emocionalmente expressivos, pois 

diante dos seus bebês sorriem mais em resposta ao sorriso deles. Entretanto, mães de bebês 

inseguros apresentam maior probabilidade de estarem "psicologicamente indisponíveis" 

para com seus filhos, pois as respostas emitidas aos sinais dos seus filhos podem ocorrem 

de forma inadequada, pela percepção materna distorcida, gerando assim respostas 

ambivalentes e pela não contingência aos responder os sinais da criança. 

Dentro da mesma linha de raciocínio dos tipos de apegos que podem ser 

estabelecidos entre mãe-bebê, Trevarthen (1984) afirma que há prova experimental de que 

bebês de dois meses regulam emoções em relação à expressão de sentimentos de suas mães, 

através da citação de vários estudos realizados por pesquisadores como Tatam (1975), 

Brazelton (1978) e Murray (1980). 

Em um desses estudos, Tatam (1975, citado por Trevarthen, 1984) realizou um 

experimento com bebês de nove semanas que emitiam comportamento agitado, confuso e 
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deprimido após olharem para suas mães através de um espelho unidirecional. As mães 

tinham o olhar dirigido para eles, mas não podiam vê-los ou ouvi-los, enquanto 

conversavam  com outro adulto que lhes apresentava questões escritas, não sendo, portanto, 

responsivas  aos seus sinais. Os bebês demonstraram aflição diante da situação, desviando o 

olhar da sua mãe, não emitindo sorriso e mostraram um olhar triste. 

Um outro estudo realizado por Murray (1980, citado por Trevarthen, 1984) foi 

solicitado às mães de bebês de 19 semanas que mudassem de expressão após interagirem 

afetivamente com as crianças, apenas olhando em direção a elas sem realizar qualquer 

movimento com a face. Observou-se que houve mudança nas expressões dos bebês de 

acordo com o comportamento da mãe; as respostas dos bebês mudaram significativamente 

nos aspectos como expressão facial, movimentos de mãos e boca, e direcionamento do 

olhar. As mudanças do comportamento dos bebês tiveram efeitos no comportamento 

materno que ajustaram suas respostas interativas de acordo com o comportamento dos 

bebês. Tais resultados também foram obtidos em estudo semelhante realizado por Brazelton 

(1978, citado por Trevarthen, 1984). 

Desse modo, é preciso valorizar a construção de uma base descritiva na interação 

mãe-criança que leva em consideração o comportamento de ambos os componentes desta 

díade, em lugar de considerá-los independentemente, pois como afirma Hinde (1997) esse é 

o caminho mais adequado a ser seguido quando se pretende estudar o vínculo afetivo e as 

interações. De forma que, se leve em consideração que as relações, por sua vez, referem-se 

não só aos aspectos comportamentais, mas também aos afetivos e cognitivos interligados 

entre si. Pois, esta relação vincular configura-se como um produto da ativação de sistemas 

comportamentais e afetivos tanto da mãe como da criança, dentro de um processo de 

bidirecionalidade . 

Portanto, buscar elementos de comprovação dos pressupostos aqui apresentados em 

uma população com desenvolvimento atípico é um desafio importante de ser enfrentado, o 

que já vem sendo feito em vários estudos (vide tópico II), mas ainda apresenta algumas 

lacunas, o que justifica a realização de trabalhos como este. 
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IV. As particularidades da SD e estudos voltados para esta síndrome 

 

4.1. O nascimento de uma criança especial e sua repercussão na interação mãe-filho 

 

O nascimento de um bebê promove uma transformação nos hábitos da família, e os 

estudos mostram que, desde o recebimento da informação de que a mulher está grávida, 

todo o ambiente familiar sofre alteração (Moss, 1965, Robson, 1967 citados por Brito & 

Dessen, 1999). De modo geral, o nascimento de um bebê que apresenta uma deficiência 

torna-se um evento que modifica o equilíbrio familiar. O impacto inicial, sua extensão e 

profundidade estão diretamente ligados à dinâmica interna de cada família e de cada um 

dos seus membros (Regen et al., 1994). 

Em se tratando de deficiência mental, o fato de um bebê ser identificado pelos 

critérios médicos como um deficiente, pode constituir-se em uma experiência dolorosa que 

altera as relações familiares, como também afetar os papéis familiares e sociais de cada 

membro por um extenso período de tempo (Omete, 1980 citado por Brito e Dessen, 1999). 

Os estudos que focalizam as interações mãe-criança com deficiência mental (DM), 

como no caso de crianças com Síndrome de Down (SD) que apresentam no seu quadro a 

DM, são mais predominantes do que estudos sobre interações com os outros membros da 

família de crianças com este quadro de deficiência. 

Pesquisas (Brito e Dessen, 1999; Casarin, 1999; entre outros) têm demonstrado uma 

grande variedade de reações e sentimentos vivenciados pela família, sugerindo que cada 

família apresenta recursos diferentes para enfrentar as dificuldades com suas crianças 

deficientes. Portanto, cada membro da família vivencia, de maneira particular, a chegada de 

uma criança com deficiência.  

Neste presente estudo, embora seja considerado o contexto familiar como fator de 

relevância no desenvolvimento da criança deficiente, o foco escolhido é a díade mãe-filho 

deficiente, pois pesquisas revelam que os pais tendem a se afastar da criança deficiente, 

diminuindo seu contato familiar, devido às mães tomarem para si a responsabilidade de 

cuidar do filho (Regen et al., 1994).  

Piccinini et al. (2004) referem-se ao período da gestação, como uma vivência da 

mulher, que é permeado por intensos sentimentos contraditórios e ambivalentes, fruto de 



24 

 

 
 
 

 

desejos e fantasias não somente conscientes. Sendo comum, durante a gravidez, a fantasia 

materna de ter um filho que não corresponda às suas expectativas, cogitando assim, a 

possibilidade de ter um bebê que não seja "perfeito" como o bebê idealizado durante os 

nove meses, tendo sido identificado por esses autores um índice de 38% de mães que se 

preocupavam com a possibilidade do filho ter alguma má formação congênita. 

Segundo Blacher (1982, citado por Hodapp, 1988), as mães experimentam um 

processo denominado por ele de "reação inicial de crise", que representa um sentimento de 

choque e descrença frente à notícia do nascimento de uma criança especial. Tal período é, 

muitas vezes, seguido de depressão e "desorganização emocional", mas foi observado que 

com o tempo, os pais adaptam-se para tentar ajudar a criança deficiente e lentamente, 

atingem o estágio de “organização emocional".  

Entretanto, alguns genitores mesmo vendo que o filho deficiente está evoluindo, não 

se sentem gratificados, pois a sua revolta e rejeição são muito fortes, necessitando de um 

longo processo de elaboração para que possam colocar o filho em primeiro plano e não a 

deficiência (Regen et al., 1994).  

Um trabalho de investigação realizado por Silva (1998, citado por Brito & Dessen, 

1999) a respeito das experiências e necessidades das mães após o diagnóstico de deficiência 

mental do filho, revelou que quanto mais adequada for a informação do diagnóstico, menor 

será a situação de desamparo enfrentada por elas. Sendo também importante a interpretação 

dada pela mãe ao problema, como um fator que pode, de certa forma, determinar as reações 

dela em relação à criança, reduzindo ou aumentando as dificuldades e, por vezes, criando 

novos problemas para a criança e para si mesma.  

Supõe-se, então, que a interação mãe-criança especial possa ser afetada desde 

momento em que a mãe é informada que, teve um bebê com uma síndrome ou uma 

etiologia que tenha como conseqüência o atraso no desenvolvimento deste. Pois, 

freqüentemente, as mães enfrentam períodos difíceis, nas interações com seus bebês, 

devido a fatores emocionais, existindo inicialmente um período de choque, depois tristeza 

ou ansiedade, para, em seguida gradualmente, ocorrer uma reorganização na direção da 

aceitação do bebê com a deficiência (Taviera, 1995 citado por Brito & Dessen, 1999).  

Meiado (1998) considerou que, somente após os primeiros meses de vida do bebê, 

quando ele já demonstra possibilidade de enviar sinais de suas capacidades sensoriais e 
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cognitivas, é que a mãe mostra-se mais afetiva, tornando-se mais carinhosa e contente com 

a criança. Somente quando a mãe percebe que o seu bebê pode se tornar mais ativo e capaz, 

desfaz-se o “choque” inicial e desenvolve-se um melhor vínculo afetivo. 

Entretanto, o vínculo afetivo estabelecido nos primeiros momentos de vida pode ser 

entendido como um suporte, não somente para o desenvolvimento sócio-afetivo, como 

também para a promoção de habilidades lingüísticas e cognitivas, ou seja, para o 

desenvolvimento global da criança.  

Já nos primeiros dias de vida, a atividade partilhada entre mãe-filho adquire 

significação para ambos e se torna uma espécie de mediação entre eles, na qual a produção 

verbal do bebê em diferentes contextos interacionais começa a mediar as trocas entre os 

mesmos, ao significar aspectos de um conhecimento mútuo (Lyra, Pantoja, Cabral, Souza 

& Moutinho, 1995).  

Estes autores apontam para um aspecto comum da influência da qualidade do 

vínculo afetivo, do grau de apego estabelecido na díade mãe-filho deficiente sobre a 

habilidade cognitiva da criança, seu desenvolvimento emocional e cognitivo. Confirmando, 

segundo Bowlby (1998a) que o apego possibilita que a criança explore e aprenda sobre o 

mundo através da segurança que o grau de proximidade oferecido pela figura de apego lhe 

oferece. 

 

4.2. Caracterizando a Síndrome de Down 

 

Sendo este trabalho voltado especificamente para o caso de mães e crianças com 

síndrome de Down, faz-se necessária uma breve descrição dessa patologia, seguindo-se o 

exame do tratamento na literatura da sensibilidade materna na interação mães-crianças com 

de Síndrome de Down. 

A Síndrome de Down (SD) foi provavelmente descrita clinicamente por Edvard 

Seguin, entre 1846 e 1866. Entretanto, em 1866, foi identificada a publicação de trabalhos 

do médico inglês, Langdon Down, que tinha como hipótese básica, para o nascimento das 

crianças com a Síndrome, a possibilidade da degeneração da raça "superior" caucasiana em 

uma raça "inferior" mongólica, o que fez surgir o termo inadequado, "mongolismo". 

Entretanto, somente em 1959, três cientistas franceses – Lejeune, Turpin e Clautier – 
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comprovaram a causa genética da síndrome, ao demonstrarem a existência de um cariótipo 

com um cromossomo a mais no par 21, conhecida por trissomia 21 (Carswell, 1993). 

A ocorrência da  trissomia 21, ou Síndrome de Down é considerada um acidente 

genético, não sendo, ainda, possível para a ciência determinar com precisão sua causa. 

Segundo Wong (1999, p. 417), a SD é a anormalidade cromossômica mais comum com 

comprometimento generalizado e está associada à idade materna avançada, principalmente 

acima de 35 anos, assim como, há também evidências que demonstram que o 

envelhecimento paterno também pode ser responsável por alguns casos da anomalia.  

Entretanto, de acordo com Mantoan (1993) existe a possibilidade de casais jovens 

também gerarem filhos com SD, devido a um dos pais apresentar uma alteração 

cromossômica (translocação), não apresentando estes as manifestações clínicas da 

síndrome, mas podendo transmiti-la a seus descendentes.  

Estima-se que 1% dos recém-nascidos do mundo a cada ano terá uma incapacidade 

motora ou mental, ou uma deficiência. Estima-se também, que haverá um milhão de bebês 

com SD em todo mundo. Sendo, portanto a SD, a mais conhecida de todas as deficiências 

mentais, representando a principal causa de deficiência nos países desenvolvidos e 

envolvendo cerca de um terço das crianças com retardo mental severo (Sinason, 1993).  

No Brasil os dados estatísticos mostram que nasce uma criança com SD a cada 600 

nascimentos. Devido ao comprometimento mental ser a conseqüência mais deletéria da SD, 

a OMS (1995, citado por Guerra, 1995) realizou um levantamento da ocorrência das 

diversas deficiências na população brasileira, tendo encontrado um total em torno de 10% 

de pessoas com deficiências, sendo que dentro deste total, 50% são portadores de 

deficiência mental, 20% portadores de deficiência física, 13% portadores de deficiência 

auditiva, 7% portadores de deficiência visual e 10% de deficiência múltipla (Mustacchi, 

1995, in Anais do II Congresso de SD).  

Quando nos referirmos às diferentes características apresentadas pelas crianças com 

SD, estamos acima de tudo falando de crianças, de seres humanos, pois a depender do 

modo como as olhamos poderemos estar ajudando a ampliar suas potencialidades ou criar 

obstáculos cada vez maiores para o seu desenvolvimento. Logo, precisamos vê-las além do 

rótulo e da aparência que a Síndrome de Down carrega.  
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As crianças com a SD possuem características claramente observáveis, sendo as 

características físicas mais comumente apresentadas por elas, as seguintes: olhos com 

pálpebras estreitas e levemente oblíquas com prega de pele no canto interno (prega 

epicântica), manchas da íris (manchas de Brushfield), cabeça menor e levemente achatada, 

boca pequena, protusão da língua, nariz pequeno com raiz achatada, orelhas pequenas e 

com superpregueamento da hélice e pequenos lóbulos, pescoço curto e com dobras, as 

mãos são curtas e largas, os dedos dos pés curtos, muitas têm pé chato, hipotonia 

generalizada. Do ponto de vista do desenvolvimento, observa-se, na maioria das vezes, 

atraso (muitas vezes acentuado) neuropsicomotor, o que parece acarretar em na função 

intelectual limitada (Waetcher & Blake, 1979 citado por Guerra, 1995). 

As crianças com SD se encontram dentro do limites da “normalidade” até o 

nascimento. A partir de então, ocorre uma progressiva diminuição do desenvolvimento 

cerebral, caracterizada por decréscimo nos processos de crescimento e maturação do 

cérebro, bem como em tecidos somáticos, durante os primeiros anos de vida.  

As habilidades intelectuais e mentais das crianças com SD foram subestimadas até 

recentemente, indicando sempre retardo mental severo ou profundo. Isso se deveu, em 

parte, pelo quadro das limitações motoras apresentadas por elas. Entretanto, pesquisas 

contemporâneas têm mostrado que a maioria delas apresenta, desempenhos, em testes de 

inteligência, na faixa da deficiência entre leve e moderada (Pueschel, 1995). A melhor 

capacidade de desempenho cognitivo apresentada pelas crianças com SD tem sido atribuída 

ao mosaicismo cromossômico, além dos outros fatores como o conjunto genético do 

indivíduo e a influência de fatores epigenéticos e ambientais (Moreira et al., 2000).                                                                                                              

Embora a SD apresente características próprias, a seqüência do desenvolvimento da 

criança com esta síndrome é bastante semelhante à de crianças consideradas “normais”, e as 

etapas e os marcos do desenvolvimento são alcançados, porém em um ritmo mais lento.  

No que se refere aos problemas orgânicos, Wong (1999) aponta as malformações 

cardíacas congênitas; freqüentes infecções respiratórias; anomalias de estruturas orgânicas 

renais, do duodeno e no aparelho glossofaríngeo; ocorrência de vários tipos de leucemia; 

distúrbios visuais e elevado índice de surdez.  

Com relação ao desenvolvimento da linguagem, característica relevante, entre 

outras, no desenvolvimento de qualquer criança, observa-se que as crianças com SD 
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apresentam problemas que afetam a compreensão, expressão e funcionalidade dessa área do 

desenvolvimento humano. Essas dificuldades são associadas a fatores como: déficit 

cognitivo, perturbações auditivas, entre outras. 

No que diz respeito ao comportamento e a disposição emocional da criança com SD 

observa-se que variam significativamente, pois algumas podem ser plácidas e inativas, 

enquanto outras podem ser hiperativas (Pueschel, 1995). 

Embora o bebê com SD possa apresentar algumas ou todas essas características é 

importante ressaltar que, como todas as crianças eles também se pareceram com seus pais, 

uma vez que herdam os genes destes e assim apresentarão características diferentes entre si, 

como: cor dos cabelos e olhos, estrutura corporal, padrões de desenvolvimento, etc. Estas 

características determinam uma diversidade de funcionamento comum aos indivíduos 

considerados normais. O bebê com SD precisa de cuidados semelhantes ao de outras 

crianças e, embora seu desenvolvimento seja mais lento, não se pode avaliar qual será o 

limite desse desenvolvimento. Também, é importante ter claro que não existem graus de 

Síndrome de Down e que as diferenças de desenvolvimento decorrem das características 

individuais (herança genética, educação, meio ambiente, etc.). 

Com relação à SD, quanto mais precoce o diagnóstico e tratamento, melhor o 

prognóstico. No entanto, quando não diagnosticada nos primeiros meses de vida, os sinais e 

sintomas vão surgindo progressivamente, sendo os principais: o atraso do crescimento, da 

maturação esquelética e do desenvolvimento neuro-psicomotor, com hipotonia (Guerra, 

1995). 

O exame cariótipo, exame genético que permite a confirmação da Síndrome de 

Down pela constatação de um cromossomo extra no par 21, tem por objetivo reconhecer e 

diferenciar os erros cromossômicos, responsáveis pelo nascimento do bebê com a SD é 

também preventivo, pois permite saber se o acidente pode ocorrer em outra gestação ou se 

ele pode ou não ocorrer em familiares, irmãos ou irmãs da criança. 

Na maioria das vezes a trissomia resulta de um acidente na divisão celular que 

possivelmente não ocorrerá novamente. Em cerca de 95% dos casos a pessoa com SD 

apresenta 47 cromossomos em todas as sua células. Essa é a chamada trissomia 21 simples 

ou padrão. 
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Cerca de 2% das pessoas com Síndrome de Down apresentam uma mistura de 

células normais (46 cromossomos) e de células trissômicas (47 cromossomos), sendo esta 

condição denominada como “mosaicismo” e é considerada como o resultado de um erro em 

uma das primeiras divisões celulares. 

Os outros 3% das pessoas com SD apresentam o material cromossômico disposto de 

forma diferenciada, isto é, o cromossomo 21 extra encontra-se aderido a um outro 

cromossomo, geralmente o do par 14. Este fenômeno recebe o nome de “translocação”. É 

importante descobrir se uma criança tem SD por “translocação”, pois em aproximadamente 

um terço dos casos um dos pais é “portador”. Embora este pai e esta mãe sejam 

perfeitamente normal tanto física quanto mentalmente, pode haver um risco maior de terem 

filhos com Síndrome de Down. Estes pais necessitam de um aconselhamento genético 

específico. 

Devido à natureza genética que a SD revela, as suas características são logo 

identificadas nos momentos iniciais da vida das crianças. Assim, se estabelece uma relação 

diferenciada com a criança com SD da que se tem com as outras crianças, pois a sua 

deficiência interfere no meio social, alterando a sua posição. De modo que todos os 

vínculos com as pessoas, assim como seu papel social poderão ser são afetados pela visão 

que o meio tem delas.  

Segundo Omete (1995), o deficiente mental é uma pessoa que possui algumas 

limitações em suas capacidades e desempenhos; porém há outras pessoas em nossa 

sociedade que também são limitadas e que não são consideradas deficientes. Esse autor 

afirma que: o nome "deficiente" refere-se a um status adquirido por estas pessoas. Daí 

resulta a utilização do termo "pessoa deficiente" em detrimento do termo  " pessoa 

portadora de deficiência".  

Atualmente, utiliza-se o termo "necessidades especiais" ou "necessidades educativas 

especiais", estando inclusas nesta conceituação as crianças avaliadas neste presente estudo; 

porém, este conceito para Bueno (1997 p.41), apesar de muito abrangente, perde na 

precisão e pode estar significando a incorporação de um grande número de crianças, sobre 

as quais poderia se ter grandes dúvidas sobre se de fato apresentam algum tipo de 

necessidade educativa especial. 
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Para Biklen e Duchan (1994), os comportamentos considerados como desviantes ou 

“anormais” decorrem de uma visão de DM vinculada ao modelo médico, que classifica os 

indivíduos em categorias diagnósticas relacionadas aos seus sintomas e na estrutura 

psicológica que presume que o comportamento reflete habilidades fixas (p. 173). Essa 

noção de desvio é coincidente com os pressupostos de normalidade que são adotados como 

comparativos à deficiência mental.  

O Ministério da Educação do Brasil (MEC, 1995) utiliza o enfoque 

multidimensional para a caracterização da DM baseado no modelo adotado pela Associação 

Americana de Deficiência Mental (AAMR), que inclui nesta caracterização a função 

intelectual e as habilidades adaptativas, a função psicológico-emocional, as funções física e 

etiológica e o contexto ambiental. Segundo Aranha (1995), este modelo é corrobora com as 

concepções da nossa sociedade que enfatiza o aspecto da organicidade da deficiência e a 

funcionalidade do sujeito.  

Portanto, ressalta-se a necessidade de estudos que busquem esclarecer aspectos sutis 

da interação mãe-criança SD com o intuito de além de ampliar o conhecimento sobre tal 

interação em contextos diferenciados, contribuir com dados de realidade para melhorar o 

suporte promovido por profissionais de psicologia que atuam em instituições que lidam 

com esse tipo de população. 
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V. MÉTODO 

 

PARTICIPANTES 

Este estudo foi realizado com 06 díades mãe-criança com SD, que foram observadas 

em interação, em situação de brincadeira estruturada. As díades participantes residem em 

bairros da periferia da cidade do Salvador-Bahia e estão vinculadas à APAE (Associação de 

Pais e Amigos dos Excepcionais)/Salvador. 

O Quadro 1 apresenta as características sócio-demográficas dos participantes. A 

idade materna variou de 25 a 46 anos (M=37,5 anos). A escolaridade das mães variou de 4 

a 11 anos (M= 8,8). O nível sócio-econômico familiar é característico de baixa renda, com 

base na escolaridade e profissão dos pais, correspondendo a um salário mínimo vigente em 

Reais, que é pago pelo Governo Federal na categoria de benefício para as famílias que têm 

um membro com deficiência mental. A ocupação das mães é caracterizada como, do lar 

(donas de casa), para todas as 6 mães participantes deste estudo. As mães informaram não 

exercer qualquer atividade remunerada após o nascimento dos seus filhos, pois estes 

necessitam cuidados e tratamentos constantes devido à Síndrome de Down, dedicando-se 

assim integralmente aos filhos com SD, mas algumas vezes contando com a ajuda dos 

filhos mais velhos. O estado civil das mães configura-se como sendo 04 mães casadas e 02 

mães separadas dos seus companheiros. 

As crianças com SD estavam matriculadas regularmente na escola especializada da 

APAE/Salvador, em grupos da Educação Infantil (Maternal e Jardim I), têm idade entre 02 

e 04 anos, ou seja, 24 e 48 meses (M= 3,3 anos /M= 40 meses), sendo 3 crianças do sexo 

feminino e 3 crianças do sexo masculino, e não apresentam outras deficiências (e.g: físicas, 

visuais e auditivas) associadas à Síndrome de Down. Todas as crianças participantes deste 

estudo apresentam marcha autônoma, entretanto algumas delas não apresentam a 

linguagem ainda bem desenvolvida, se comunicando às vezes de forma incompreensível na 

avaliação da observadora, mas as suas mães conseguiam compreendê-las bem durante as 

interações. As crianças que apresentaram linguagem com atraso acentuado e de difícil 

compreensão foram as integrantes das díades de número 2, 3, 5 e 6. 

As mães e as crianças da amostra foram selecionadas devido, principalmente, às 

crianças apresentarem  a  SD  sem outras patologias associadas a este quadro, e também 
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pelo fato de terem vínculo de escolaridade regular com a escola especializada da APAE, 

sendo também um requisito, para esse estudo, a faixa etária representativa da primeira 

infância, quando as crianças com SD, assim como qualquer criança neste período do 

desenvolvimento, ainda dependem muito dos cuidados maternos e também já apresentam 

algumas características do desenvolvimento, que favorecem a interação em situação de 

brincadeira com o uso de brinquedos estruturados, pois este período de 2 a 5 anos é 

representativo de conquistas motoras e de atividades intelectuais, favorecendo o 

estabelecimento de interações sociais, o que lhe permite o desenvolvimento das mesmas, 

(Projeto Down, 1995), possibilitando assim verificar os comportamentos maternos 

interativos com os seus filhos. 

Quadro 1. Características dos Participantes. 

 

 

 

 

 Mãe  

 

 Criança    

Díade nº Escolaridade Idade Estado 

Civil 

Idade Sexo Ordem do 

nascimento 

1 

 

7ª série do 1º 

grau 

46 anos Casada 36 meses 

 

Feminino 3º de3 

filhos 

2 

 

3º ano do 2º 

grau 

25 anos Casada 24 meses Feminino 2º de 2 

filhos 

3 

 

4ª série do 1º 

grau 

40 anos Casada 48 meses Feminino 2º de 4 

filhos 

4 

 

3º ano do 2º 

grau 

32 anos Separada 48 meses Masculino 1º(único 

filho) 

5 

 

3º ano do 2º 

grau 

43 anos Separada 36 meses Masculino 2º de 2 

filhos 

6 

 

1º anodo 2º 

grau 

39 anos Casada 48 meses Masculino 2º de 2 

filhos 
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PROCEDIMENTO 

 

Inicialmente, os dirigentes da Instituição (APAE/Salvador) e os  participantes da 

pesquisa foram informados dos objetivos e procedimentos do estudo, através de 

comunicação verbal. 

As mães das crianças com Síndrome de Down foram contatadas através das 

professoras da  escola Especializada da APAE/Salvador, que lhes entregaram  um convite 

(Anexo A) por escrito.  

Posteriormente, às mães selecionadas foram explicados os objetivos do estudo e 

entregue uma correspondência (Anexo B) solicitando a sua participação e autorização na 

pesquisa, assegurando-lhes o sigilo quanto às informações coletadas. Este documento visou 

informar aos participantes, de forma sucinta, os objetivos da pesquisa, bem como o nome e 

o telefone da pesquisadora responsável. Foi assinado pela mãe em duas vias, permanecendo 

uma via com a pesquisadora e outra com os participantes. 

Os dados foram coletados através de duas estratégias. A primeira foi a aplicação de 

um questionário (Anexo C), junto às mães,   para obtenção de dados sócio-demográficos 

como: nível sócio-econômico, estado civil, escolaridade, renda familiar, assim como dados 

da história familiar da criança. Os 06 questionários foram aplicados pela pesquisadora, 

individualmente com cada mãe. 

A situação de brincadeira foi escolhida por representar um instrumento valioso para 

estudar os vários aspectos do processo de desenvolvimento  e socialização do 

comportamento da criança em interação com outros, como já foi mencionado 

anteriormente, a criança apresenta capacidades desde os meses iniciais do seu 

desenvolvimento para interagir com as pessoas e perceber o ambiente a sua volta, buscando 

proximidade e o estabelecimento de vínculos; na visão de Bichara (1994) a brincadeira 

surge e pode ser desenvolvida dentro deste contexto, como facilitadora da aproximação 

com as pessoas, na formação dos vínculos que favorecem a sua socialização e percepção do 

mundo do qual faz parte. Sendo que os jogos, brinquedos de montar e os que favorecem o 

faz-de-conta são propiciadores de oportunidades para as interações variadas. Procurou-se 

escolher brinquedos que fossem propiciadores dessas oportunidades e ao mesmo tempo de 
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operacionalização adequada à faixa etária e nível de desenvolvimento cognitivo e motor das 

crianças participantes deste estudo. 

As observações das díades foram realizadas em ambiente fechado, em uma sala de 

atendimento psicológico que possui espaço físico (medindo 12,42 m²), acústico e 

iluminação adequada.  A filmagem foi realizada pela pesquisadora, que  no início da 

atividade dava  as instruções gerais (Anexo D) para o manuseio de cada brinquedo e se 

posicionava parada com a filmadora nas mãos, no mesmo ambiente que a díade à distância 

de 1,50m na posição diagonal. Durante os episódios de interação a pesquisadora teve 

apenas uma postura de observação, não sendo encorajada nenhuma interação verbal ou 

comportamental com ela.  Antes do início de cada sessão eram fornecidas verbalmente 

instruções às mães de que deveriam brincar com seus filhos. Foi solicitada a mãe que agisse 

livremente com o seu filho ou filha, como fazia normalmente quando estavam brincando 

juntos. Sendo enfatizado, que o objetivo do estudo era o de observar como elas brincavam 

com os seus filhos.  

Cada díade foi observada em 04 sessões de 10 (dez) minutos, em dias alternados. 

Foram filmadas 03 atividades, com o uso de três brinquedos diferentes, durante a sessão de 

filmagem com duração total de 10 minutos cada, sendo filmados em média 3,5 minutos 

para cada brinquedo. As atividades começavam com a iniciativa da mãe ou criança no 

manuseio dos brinquedos e eram finalizadas quando a díade atingia o tempo médio de 

utilização dos brinquedos. Conforme foi anteriormente mencionado que a interação é 

iniciada pelo comportamento de um parceiro na direção do outro, que responde em 

aproximadamente 5 segundos e finaliza-se quando um ou ambos participantes deixam de 

dirigir comportamento em relação ao outro, com tempo superior a 5 segundos (Sield de 

Moura & Ribas, 2001), tal definição foi utilizada neste estudo. 

Em seguida as fitas foram transcritas para posterior análise. Considerou-se a 

primeira sessão de 10 minutos como período de habituação e por essa razão os dados 

referentes a esse período foram desprezados. Todos os comportamentos das mães emitidos 

nas 3 sessões subseqüentes foram transcritos em protocolo especialmente planejado para 

esse fim, que possibilitou o registro dos comportamentos maternos em  10 intervalos de 1 

minuto para cada sessão de observação  (vide anexo E), identificados e codificados 

utilizando-se para tal as Categorias Descritivas de Comportamentos da Mãe sistematizadas 
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por Sigolo e Biasoli-Alves (1998:87-118). Essas categorias foram computadas em termos 

de freqüência para cada mãe e dispostas em uma tabela para posterior análise.   

 

 

LOCAL DE REALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 
O estudo foi realizado na sede da APAE (Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais) de Salvador, no setor da Escola Especializada. A APAE desenvolve um 

trabalho social nas áreas de saúde e educação especializada voltado, primordialmente, para 

o atendimento dos portadores de necessidades educacionais especiais há 38 anos. 

Atualmente o modelo de atendimento utilizado é o multidisciplinar, sua estrutura funcional 

inclui a Escola Especializada (contexto da pesquisa), Centro Médico, Laboratório Neonatal, 

Laboratório de Análises Clínicas, Centro de Treinamento e Produtividade (CTP) e Gerência 

Técnica.  

A APAE foi fundada em 03 de Abril de 1968, por pais que se preocupavam com o 

atendimento a crianças portadoras de deficiência. Entretanto, somente em 1970 a 

Associação iniciou seus trabalhos na área pedagógica, com 20 alunos, que receberam 

orientação especializada.  

Em 1978, foi inaugurado o primeiro centro de profissionalização dirigido aos 

adolescentes, que foi instalado em outro logradouro. O centro iniciou suas atividades 

voltadas para a área de marcenaria. 

Com as duas unidades a Associação passou a atender de forma mais direcionada às 

necessidades da sua clientela. Nas instalações no bairro da Pituba passou a funcionar a 

Escola Especializada, para alunos de 2 a 16 anos, a Administração, o Centro de 

Desenvolvimento de Informação e Tecnologia (CEDIT), o laboratório de Análises Clínicas. 

Em outras instalações situadas no mesmo bairro funcionam o Serviço de Referência em 

Triagem Neonatal (SRTN), a Central de doações e o Centro Médico que abriga os serviços 

de Fisioterapia, Psicologia, Terapia Ocupacional, RPG e Estimulação Precoce, assim como 

uma área de lazer para os alunos da Escola e o Núcleo de Apoio às Mães do SRTN. O 

Centro de Treinamento e Produção (CTP), destinado aos aprendizes a partir dos 16 anos de 

idade funciona no Bairro da Calçada. 
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A APAE atende atualmente, uma clientela formada por 410 alunos e aprendizes 

vinculados à Escola e ao CTP respectivamente. Nos diversos programas desenvolvidos 

mensalmente junto à comunidade, são atendidas em média 24.000 pessoas. 

Em 38 anos de trabalho, o objetivo da Associação continua sendo o de atender à 

deficiência mental com qualidade e prestar um atendimento integral e de excelência a estas 

pessoas em relação ao trabalho, saúde, prevenção, educação e lazer, garantindo a sua 

cidadania, desenvolvendo atividades que possibilitem a Instituição alcançar o respeito e a 

confiança da comunidade. 

 

ESTRATÉGIAS DE COLETA DE DADOS 

 
       Foram utilizadas duas estratégias para atingir os objetivos propostos neste estudo: 

       1. Questionário Sócio-demográfico (Anexo D) previamente formulado pela 

pesquisadora, para obtenção de dados como renda materna e familiar, idade e escolaridade 

materna e da criança, história familiar, que caracterizem as díades. 

       2.  Observação das díades interagindo em situação de brincadeira estruturada, através 

de filmagem, que registraram o uso de três brinquedos diferentes. Os brinquedos foram 

escolhidos de acordo com a faixa etária das crianças com SD, possuindo grau de 

dificuldade variado que faculta o auxílio materno na execução das atividades. 

 

Descrição dos brinquedos: 

1. Brinquedo de encaixe, composto por 06 figuras de animais selvagens (ex: leão, 

girafa, etc.) em madeira, que devem ser encaixadas nos seus respectivos lugares. Próprio 

para a faixa etária a partir de 02 anos. Ver figura 1. 

2. Mesinha com martelo em material plástico, para encaixar 08 diferentes formas 

geométricas coloridas, com o auxílio do martelo, nos espaços adequados que se encontram 

na mesa. Indicado para a faixa etária a partir dos 02 anos. Ver figura 2. 

3. Lego. Brinquedo colorido de montar, contendo  figuras  de diferentes formatos, 

que possibilitam a montagem de diferentes objetos, como carrinhos, bonecos, etc., 

indicados para criança a partir dos 02 anos de idade. Ver figura 3. 
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FIGURA 1/ BRINQUEDO 1 

 

               
 

FIGURA 2/ BRINQUEDO 2 

               
 

 

FIGURA 3/ BRINQUEDO 3 
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VI. OS COMPORTAMENTOS APRESENTADOS PELAS SEIS MÃES 

 

6.1. A IDENTIFICAÇÃO DAS CATEGORIAS DO COMPORTAMENTP MATERNO 

A coleta dos dados foi realizada entre  os meses de Agosto e Dezembro/2005, logo 

após  o início das aulas do segundo semestre, ao longo de 4 meses, quando foram realizadas 

24 sessões de filmagem em vídeo. Uma das etapas a serem vencidas foi a irregularidade na 

freqüência pelas crianças com SD à instituição. Essa irregularidade ocorreu, 

principalmente, devido aos constantes adoecimentos das crianças, o que era, de certa forma 

esperado, por ser comum entre os portadores da Síndrome, especialmente, os de baixa 

renda. Algumas crianças mativeram-se afastadas  por até um mês, principalmente  por 

problemas respiratórios. 

 As sessões de observação eram realizadas de segunda a sexta-feira, após o horário 

do lanche, no meio dos períodos matutino e vespertino visando não retirá-las em meio às 

atividades didáticas. Foram filmadas 06 díades, compostas por 3 díades mães-meninas e 3 

díades mães-meninos.  

Após as filmagens as fitas foram transcritas e foram destacados todos os 

comportamentos interativos da mãe com a criança. Para auxiliar a compreensão dos 

mesmos, eles foram organizados utilizando-se uma adaptação do “Sistema de Categorias 

Descritivas do Comportamento da Mãe” proposto por Sigolo e Biasoli-Alves (1998:87-

118). Das categorias propostas selecionou-se aquelas que tinham ocorrência de pelo menos 

uma vez e acrescentou-se a estas 6 categorias de observação identificadas e descritas pela 

pesquisadora durante as interações das díades. 

As ações maternas que foram consideradas como comportamentos de envolvimento 

materno, neste estudo são definidos como os comportamentos apropriados, contingentes e 

imediatamente relacionados aos comportamentos das crianças (Bornstein & Tamis-

LeMonda, 1997), aí incluindo os de estimulação e incentivo, que foram organizados a partir 

da adaptação das categorias de observação, referente ao Sistema de Análise de Dados 

Observacionais da Interação Mãe-Criança desenvolvido por Sigolo e Biasoli-Alves (1998) 

com a finalidade de auxiliar posteriormente na compreensão dos mesmos quanto à 

freqüência e diversidade.  
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Em seu estudo sobre interação mãe-criança Sigolo e Biasoli-Alves (1998) 

identificaram 33 categorias das quais 16 foram coincidentes com os comportamentos 

apresentados pelas mães do presente estudo e por isso foram destacadas. A essas 

acrescentamos 6 categorias que corresponderam a comportamentos apresentados e que não 

compunham o rol levantados pelas autoras referidas, são elas: Mãe brinca sozinha; Mãe 

observa criança realizar tarefa; Mãe dá ordem para criança; Mãe conversa com o 

observador; Mãe chama a criança pelo nome ou apelido e Mãe sorri para a criança. Sendo 

que estas duas últimas categorias anteriormente mencionadas, juntamente com a categoria 

“Mãe sorri para criança” representam o grupo de categorias identificadas neste estudo como 

categorias de alto investimento materno.  

Em seguida, consideramos que seria interessante agrupar essas categorias conforme 

o tipo de ação da mãe em três grupos de comportamentos, sendo eles: verbais, motores e de 

alto envolvimento materno, sendo estes últimos os comportamentos verbais e os motores 

simultaneamente emitidos, tendo sido destacados por suas peculiaridades presentes durante 

a interação mãe-criança SD. Foram incluídos também os comportamentos que foram 

considerados como não responsivos para efeito de comparação com os comportamentos 

maternos considerados como de envolvimento materno e de interação. 

As categorias selecionadas, assim como as seis categorias que foram acrescentadas, 

foram codificadas para facilitar a identificação e podem ser operacionalizadas da seguinte 

maneira: 

1.1. Mãe prepara a situação de tarefa. Mãe executa uma série de ações preliminares 

e necessárias para a realização da tarefa de brincadeira. Inclui: Mãe coloca o brinquedo ao 

alcance da criança/ Mãe segura o brinquedo para a criança encaixar. 

1.2. Mãe coloca a criança na situação de tarefa. Mãe põe (ou leva) a criança na 

situação em que se desenvolverá uma determinada tarefa, podendo algumas vezes 

completar sua ação ajeitando-a melhor. Inclui: Mãe coloca a criança sentada na cadeira para 

montar as peças do brinquedo/Mãe ajeita a criança para realizar o encaixe das peças do 

brinquedo. 

1.3. Mãe executa tarefa pela criança. Na situação de brincadeira a mãe executa a 

tarefa, não tendo antes emitido seja uma ordem ou um pedido para que a criança a 

execute.Inclui: Mãe encaixa as peças do brinquedo pela criança/ Mãe monta as peças do 
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brinquedo pela criança e movimenta o brinquedo sem convidar a criança a participar da 

atividade.    

1.4. Mãe executa tarefa junto com a criança. Mãe e criança realizam a tarefa de 

brincadeira, podendo ser, a mãe realiza parte da tarefa e deixa que a criança a complete ou 

que as duas a façam juntas. Inclui: Mãe encaixa o brinquedo e entrega outra peça para que a 

criança encaixe o que falta/Mãe segura na mão da criança para que ela realize o encaixe ou 

a montagem das peças do brinquedo. 

 1.5. Mãe incentiva à criança a interromper um comportamento perturbador. Mãe 

faz uso de alguns movimentos corporais para que a criança pare com o comportamento 

perturbador. Inclui: Mãe acena com a cabeça negativamente para que a criança não jogue o 

brinquedo no chão/ Mãe balança o dedo indicador negativamente para que a criança não se 

levante. 

 1.6. Mãe propicia condição para que a criança desempenhe uma atividade. Mãe 

oferece à criança condições para que ela desenvolva uma atividade, podendo assumir 

características de treino de habilidade. Inclui: Mãe dá o martelo e a peça do brinquedo a ser 

encaixada pela criança/ Mãe segura o brinquedo na posição de encaixe para que a criança o 

encaixe. 

1.7. Mãe ensina a criança como desenvolver uma atividade. Mãe demonstra para a 

criança como realizar uma atividade, ou seja, dá modelo e dá feedback positivo ou negativo 

através de gestos ao comportamento da criança. Inclui: Mãe encaixa o brinquedo e depois 

dá outra peça para a criança encaixar/Mãe faz o sinal de positivo com o dedo polegar após a 

criança ter realizado o encaixe corretamente. 

1.8. Mãe atende pedido da criança. Mãe realiza aquilo que a criança solicitou 

espontaneamente (através de gestos).Inclui: Mãe entrega o brinquedo solicitado pela 

criança/ Mãe realiza encaixe da peça do brinquedo a pedido da criança. 

1.9. Mãe nega pedido da criança. Mãe demonstra claramente que não vai realizar 

aquilo que a criança solicitou, através de gestos ou se comporta de forma evidenciar 

negação ou descaso para a sua solicitação. Inclui: Mãe não entrega a peça do brinquedo 

solicitado pela criança/ Mãe cruza os braços diante da solicitação da criança/ Mãe balança a 

cabeça negativamente ao pedido da criança. 
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1.10. Mãe interrompe comportamento perturbador da criança. Mãe, através de 

restrição física, impede a criança de realizar uma ação, como por exemplo, se afastar da 

mesa onde está o brinquedo ou interrompe o comportamento inadequado exibido pela 

criança. Inclui: Mãe segura a criança impedindo que ela se afaste da mesa onde se encontra 

o brinquedo/ Mãe segura a mão da criança que bate a peça do brinquedo no armário. 

1.11. Mãe encerra tarefa/atividade. Mãe exibe determinados comportamentos que 

evidenciam claramente o término da tarefa e/ou atividade, ou retira as condições sob as 

quais a criança está desenvolvendo essa atividade.Inclui: Mãe retira a peça do brinquedo da 

mão da criança para guardar/Mãe guarda as peças do brinquedo. 

1.12 Mãe brinca sozinha. Mãe realiza a atividade de brincadeira sem incluir a 

criança na mesma. Inclui: Mãe encaixa as peças do brinquedo sem incluir a criança, que 

brinca com outra peça do mesmo brinquedo. 

1.13. Mãe observa criança realizar tarefa. Mãe olha imóvel para a criança 

encaixando as peças do brinquedo. Inclui: Mãe sentada olhando para a criança sem emitir 

qualquer comportamento que interfira na ação da criança. 

1.14. Mãe reinstala situação de interação. Mãe se aproxima refazendo a 

possibilidade de interação com a criança. Inclui: Mãe se inclina na direção da criança se 

aproximando dela com uma peça do brinquedo para que a criança o encaixe ou monte, 

quando a criança parece dispersa. 

2.1. Mãe dá ordem para criança. Mãe se dirige à criança, usando o verbo no 

imperativo, quer para que execute uma ação ou interrompa o que está fazendo enquanto 

aguarda a realização pela criança.Inclui: Mãe dizer: ”_Bote aí”./ “_Tire daí” / “_Aqui, ó”. 

2.2. Mãe propicia condições para criança produzir um comportamento verbal.  Mãe 

faz perguntas para que a criança responda, quer através de comportamento verbal quer 

através de gestos ou dá modelo para a criança repetir. Inclui: “_Que cor é essa?” / “_Como 

é o nome desse bicho?” / “_ É o leão, não é Fulano?”. 

2.3. Mãe interpreta pedido ou comportamento da criança. Mãe verbaliza o 

significado de gestos, verbalizações e comportamento da criança. Inclui: “_É, o elefante, 

filha”./ “_É, tô vendo a máquina”./ “_Não é pra pegar o outro (brinquedo) agora não”. 
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2.4. Mãe conversa com o observador. Mãe comenta com o observador sobre o 

comportamento emitido pela criança. Inclui mãe dizer: “_Ele tá fazendo direitinho”./ “_Ele 

gostou mais desse brinquedo”. 

2.5. Mãe chama a criança pelo nome ou apelido. A mãe durante a atividade lúdica 

chama a atenção da criança dizendo o nome dela ou falando o seu apelido. Inclui mãe dizer: 

“Lari, olha aqui a onça”./ “Bebê, que bonitinho o carrinho”. 

3.1. Mãe incentiva à criança a realizar uma atividade. Mãe verbaliza e gesticula no 

sentido de chamar a criança para realizar a atividade de brincadeira. Inclui mãe dizer: 

“_Vamos brincar!” (enquanto aponta para o brinquedo). 

3.2. Mãe reage positivamente ao comportamento da criança. Mãe reage com contato 

físico afetuoso ou aprovação verbal quando a criança emite um comportamento adequado. 

Inclui mãe dizer: “_ Isso mesmo!”, ao mesmo tempo em que bate palmas para a criança. 

3.3. Mãe sorri para a criança. Mãe sorri para criança quando ela realiza a atividade 

adequadamente ou diz algo jocoso. Inclui: Sorri após a criança imitar o som de animal de 

forma engraçada. 

A ocorrência de comportamentos emitidos por cada mãe para cada uma das 

categorias de observação é apresentada na tabela 1. Nesta tabela e nas subseqüentes, 

destaca-se em negrito os valores das categorias de máxima ocorrência para cada mãe. 
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Tabela 1. Freqüências de atividades de categorias de envolvimento materno 

Freqüências Categorias de 

envolvimento materno Mãe 1 Mãe 2 Mãe 3 Mãe 4 Mãe 5 Mãe 6 

1.1.Prepara situação 21 22 16 19 13 19 

1.2.Coloca na situação 05 04 08 01 00 10 

1.3.Executa pela 

criança 
09 12 03 07 17 11 

1.4. Executa junto 18 08 14 19 43 24 

1.5.Incentiva 

interromper perturbação 
00 01 00 08 01 00 

1.6. Propicia condição 56 121 51 47 37 24 

1.7. Ensina criança 06 10 12 36 45 10 

1.8. Atende pedido 03 01 00 11 00 05 

1.9.Nega pedido 01 00 00 01 04 00 

1.10.Interrompe 

perturbação 
00 03 00 06 08 

 

01 

 

1.11.Encerra tarefa 01 02 00 01 01 01 

1.12.Brinca sozinha 24 13 04 25 04 25 

1.13.Observa criança 09 24 03 46 01 13 

1.14.Reinstala situação 01 03 00 02 04 00 

Total parcial/motor 154 224 111 229 178 143 

2.1.Dá ordem 41 34 96 60 156 94 

2.2.Produz verbalização 26 06 16 57 25 41 

2.3. Interpreta pedido 06 01 13 12 01 01 

2.4.Conversa com 

observador 
00 02 00 02 00 00 

2.5.Chama a criança 01 02 24 02 18 12 

Total parcial/verbal 74 45 149 133 200 148 

3.1.Incentiva realizar 

atividade 
01 08 21 14 18 03 

3.2.Reage 

positivamente 
02 02 07 14 02 05 

3.3.Mãe sorri 03 11 05 36 02 02 

Total parcial/Alto 

envolvimento 
06 21 33 64 22 10 

Total de todos 

comportamentos 
234 290 293 426 400 301 
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Primeiramente, se observa que, de uma forma geral, as mães foram bastante ativas 

durante as sessões. Como referência podemos ter que a mãe 1, por exemplo, que foi a que 

emitiu menos comportamentos o fez numa média de 7,8 comportamentos por minuto, 

enquanto a mãe 4 (a mais ativa) emitiu em média 14 comportamentos por minuto. Isso nos 

leva a busca de uma análise mais qualitativa dos comportamentos dessas mães, uma vez 

que, as suas diferenças encontram-se mais em relação à natureza dos comportamentos 

emitidos do que a sua quantidade e, por conseguinte, a qualidade da interação. 

Nesse sentido, o primeiro dado que nos chama a atenção é a baixa ocorrência nas 

categorias que envolvem comportamentos de alto envolvimento materno (que inclui 

simultaneamente o comportamento motor e verbal). Esse dado pode ser revelador de que a 

quantidade geral não implica necessariamente em uma interação rica e estimuladora e 

afetiva para a criança.  

Buscamos então a partir das maiores ocorrências compreender a qualidade dos 

comportamentos maternos apresentados, sem perder de vista que eles fazem parte de uma 

interação, entretanto focamos o olhar sobre o comportamento da mãe como uma opção 

metodológica. 

Observa-se, então, que as maiores freqüências dos comportamentos maternos 

observados se concentram nas categorias: Mãe propicia condição para que a criança 

desempenhe uma atividade (1.6) e Mãe dá ordem para a criança (2.1), que representam 

ações maternas (motoras e verbais) que direcionam o comportamento das crianças.  

A categoria Mãe propicia condição para que a criança desempenhe uma atividade 

(1.6) apresentou entre as 6 mães do estudo o 2º maior índice de ocorrência entre as 22 

categorias observadas. A mãe 2 obteve a maior freqüência (121) entre as 6 mães, seguido 

pela mãe 1 com 56 ocorrências e pela mãe 3 com 51 ocorrências nesta categoria (1.6). A 

figura abaixo representa a categoria Mãe propicia condição para a criança realizar tarefa 

(1.6): 
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                         Figura 4. Mãe propicia condição para a criança realizar tarefa. 

 

Destaca-se aqui, que as observações das interações da mãe 2 registradas em vídeo 

com a sua criança SD foram caracterizadas predominantemente pelas ações (1.6) de 

propiciar à criança a realização da atividade de brincadeira, como exemplo desta ação, 

pode-se citar que as atividades desta mãe foram freqüentemente de aproximar o brinquedo 

em uma posição facilitadora para a criança montar e encaixar ou de ajeitar o brinquedo em 

posição mais acessível para que a criança pudesse manuseá-lo mais facilmente. 

A mãe 1 apresentou comportamentos referentes à categoria Mãe propicia condição 

para que a criança desempenhe uma atividade (1.6) que favoreciam a criança executar a 

tarefa de brincadeira praticamente sem ela, mãe, verbalizar durante as atividades. 

Freqüentemente, esta mãe apontava para a sua criança o local de encaixe e montagem dos 

brinquedos e facilitava a ação da criança colocando os brinquedos em posição propícia de 

encaixe ou montagem para a criança completar a ação dela. 

A mãe 3 apresentou a terceira maior freqüência na categoria Mãe propicia condição 

para que a criança desempenhe um atividade (1.6) e interagia com a sua criança de modo 

mais ativo e com envolvimento, como por exemplo, quando ela desencaixava as peças do 

brinquedo para facilitar o encaixe das mesmas por parte da criança. Freqüentemente ela 

tomava a iniciativa de entregar para a criança a peça adequada para encaixar, ao mesmo 

tempo em que ela apontava para o local exato a ser colocada a peça. Esta mãe apresentava 

um comportamento freqüente de resposta imediata e adequada às solicitações feitas pela 

sua criança. 
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Com relação à freqüência das demais mães participantes deste estudo ainda 

referente à categoria Mãe propicia condição para que a criança desempenhe uma atividade 

(1.6), observa-se que os valores apresentados pela mãe 4, mãe 5 e mãe 6, respectivamente, 

se aproximam em termos do número de ocorrência, assim como se assemelha o modo de 

interagirem com as suas crianças. Pois, durante as observações registradas em vídeo é 

possível notar que estas 3 mães pouco se anteciparam para iniciar ou facilitar a execução da 

atividade por parte das suas crianças. Elas demonstraram uma postura de observação e 

espera com relação à iniciativa da criança para realizar a atividade e buscar vencer as 

dificuldades iniciais da atividade de brincadeira. Desse modo observa-se que estas mães 

moldam o seu comportamento às qualidades do desenvolvimento do filho, estabelecendo, 

assim, maneiras de proceder e interagir com as características da criança.   

No que diz respeito à categoria Mãe executa tarefa junto com a criança (1.4), esta 

apresenta maior freqüência alcançada pela mãe 5, que durante as sessões de filmagem 

quase que invariavelmente segurava a mão da sua criança, conduzindo o encaixe ou 

montagem das peças do brinquedo 

Ainda com relação à categoria Mãe executa tarefa junto com a criança (1.4) nota-se 

que a mãe 6 apresentou a segunda maior freqüência de comportamentos. Entretanto, 

diferentemente da mãe 5, esta mãe normalmente entregava a peça do brinquedo a ser 

encaixado pela criança logo após ela (mãe) já ter realizado outro encaixe, sem conduzir 

explicitamente a ação da sua criança. A seguir é possível observar ação materna referente à 

categoria Mãe executa tarefa junto com a criança (1.4): 
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                 Figura 5. Mãe executa tarefa junto com a criança (1.4). 

 

Todas essas categorias acima descritas se referem em sua maioria às ações motoras, 

percebendo-se que, principalmente as mães 1 e 2 pouco verbalizaram com suas crianças. As 

mães 3, 5 e 6 foram as que apresentaram escores maiores para as categorias referentes a 

comportamentos verbais do que aos comportamentos motores. 

Com relação à categoria Mãe dá ordem para a criança (2.1), a mãe 3 e a mãe 6 

apresentaram as suas maiores freqüências, nesta mesma categoria de observação, sendo que 

a mãe 5 apresentou a maior freqüência que estas duas mães. O fato de metade das mães 

apresentarem mais comportamento verbal do que motor nos remete à discussão se 

comportamentos maternos verbais são ou não mais presentes em mães de crianças com SD 

em interação com os seus filhos. Segundo Salomão (1994) isso está possivelmente 

associado à dificuldade no desenvolvimento da linguagem da criança com SD, levando as 

mães a utilizarem mais comportamentos verbais nas suas interações, visando uma maior 

estimulação de respostas de seus filhos. É possível visualizar esta ação materna pela a 

figura apresentada abaixo, que demonstra um movimento de direcionamento da mãe na 

ação da sua criança com SD: 
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                                   Figura 6. Mãe dá ordem para a criança. 

 

Para Salomão (1994) este aspecto do comportamento materno tem por finalidade 

chamar a atenção e conduzir as verbalizações ou comportamentos da criança, o que 

possivelmente está associado ao desenvolvimento mais lento da linguagem normal da 

criança. 

Entretanto, em estudo posterior realizado por esta mesma autora (Salomão, 2005) 

chegou-se à conclusão que as mães das crianças com desenvolvimento lingüístico atrasado 

utilizavam-se de menos verbalizações na interação com sua criança do que mães de 

crianças com desenvolvimento típico. Por outro lado, as mães de crianças com 

desenvolvimento típico utilizavam menos categorias de imitação do que as mães das 

crianças com atraso no desenvolvimento. 

Assim compreende-se que os estudos sobre interação mãe-criança com atraso no 

desenvolvimento da linguagem têm mostrado resultados controvertidos. Alguns estudos 

indicam que essas crianças recebem um estímulo diferente de outras crianças (Moseley, 

1990), enquanto outros defendem que não existem diferenças significativas na fala materna 

direcionada a crianças com atraso na linguagem e às crianças normais que estão no mesmo 

nível lingüístico, e sugerindo ainda, que a fala materna é sofre influência do nível 

lingüístico apresentado pela a criança (Salomão, 1994).  

Em outro estudo realizado por Salomão (1996) observou-se que as mães das 

crianças com desenvolvimento linguagem dentro da normalidade emitiram mais 
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verbalizações de continuidade que as mães das crianças com atraso da linguagem. O que 

sugere segundo essa autora, que as mães que dão continuidade ou prosseguimento ao tópico 

de interesse da criança, oferecem a estas maiores oportunidades na conversação. Esse 

resultado encontra suporte no conceito de bidirecionalidade, anteriormente abordado, pois 

as mães oferecem continuidade às suas crianças à medida que compreendem bem o que a 

criança diz. 

Entre os resultados encontrados por Salomão (1996) verificou-se que os 

comportamentos diretivos foram utilizados em sua maioria com as crianças com SD e 

conclui-se que a fala dirigida a crianças com desenvolvimento atípico era mais diretiva e 

menos contextualizada semanticamente do que a fala dirigida a crianças com 

desenvolvimento normal. Esses achados foram confirmados em crianças com problemas 

auditivos, deficiências visuais, Síndrome de Down, deficiências específicas da linguagem e 

deficiências da aprendizagem. 

Tais achados sugerem ainda, que o ambiente lingüístico dessas crianças com 

desvios do desenvolvimento pode contribuir com suas dificuldades para a aprendizagem da 

linguagem, pois uma linguagem diretiva encontra-se normalmente associada a um 

progresso mais lento em crianças com desenvolvimento normal.  

No entanto, observou-se também, nestes estudos que as crianças com desvios ou 

atrasos do desenvolvimento eram, por uma série de motivos, comunicadoras menos 

espontâneas, menos ativas e eficazes, de forma que a linguagem diretiva dos pais pode ser 

compreendida como uma compensação inevitável da passividade das crianças, 

incompreensibilidade ou baixo nível de respostas emitidas por estas crianças. O que poderia 

se considerar que as mães tentavam dirigir mais as verbalizações das crianças com atraso 

no desenvolvimento da linguagem, o que não é favorável para o desenvolvimento típico da 

linguagem.  

Concluímos dessa primeira análise que os resultados são contraditórios e que nos 

basearmos apenas em categorias descritivas é insuficiente para compreendermos a 

complexidade inerente à qualidade das interações mãe-criança. Para tal utilizamos o 

Sistema de Categorias de Análise (Sigolo, 2001) visando uma uniformidade das categorias 

entre os dados coletados nesta pesquisa e a descrição dos diferentes graus de interatividade 

e diretividade já existentes na literatura.  
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De acordo com Sigolo (2001), a diretividade materna é, com freqüência, descrita 

como conceito uniforme na literatura e tem gerado discussões quanto às suas implicações 

no desenvolvimento infantil. Desse modo, o estudo desenvolvido por esta autora, sobre este 

conceito, objetivou verificar a presença de comportamentos diretivos em mães de crianças 

com atraso de desenvolvimento e o significado que esta variável assume no processo 

interativo. 

A categorização feita por Sigolo (2001), é a seguinte: 

a) Comportamentos não-diretivos (ND): quando a mãe interage com a criança sem a 

preocupação de regular ou dirigir o comportamento ou atividade da criança. 

b) Comportamentos diretivos/ ação independente (DAIN): _quando a mãe emprega 

comportamentos verbais e/ou não-verbais para regular ou dirigir um comportamento ou 

atividade da criança. Este comportamento admite os níveis: 

b1) Diretivo implícito (DI) – quando a mãe incentiva sugere ou convida a criança a 

realizar a tarefa e/ou atividade; 

b2) Diretivo explícito (DE) – quando a mãe dá uma ordem, solicita algo ou oferece 

modelo, ou ajuda fisicamente a criança a realizar alguma atividade, tarefa ou 

comportamento. 

c) Comportamentos diretivos/ ação dependente (DAD): _ quando a mãe utiliza 

recursos para assumir totalmente a realização de uma atividade ou, mesmo, para impedir 

que a criança a realize.  Este comportamento admite os níveis: 

c1) Diretivo/realização (DR) – quando a mãe assume totalmente a tarefa ou 

atividade sem a solicitação ou incentivo da participação da criança; 

c2) Diretivo/intrusivo (D-IN) – quando a mãe interrompe abruptamente o 

comportamento da criança, impedindo-a de prosseguir na atividade ou restringindo-a para 

que não aja da forma desejada. 

Às categorias apresentadas por Sigolo (2001), acrescentou-se mais uma, a dos 

comportamentos não-interativos.  Isto se deveu ao fato de que, em algumas ocasiões, as 

mães eliciaram um comportamento que não correspondia a qualquer interação com a 

criança, desligando-se da atividade realizada pelo filho ou filha. 

Realizamos, então um enquadramento dos comportamentos observados, através do 

uso das categorias descritivas adaptadas do Sistema proposto por Sigolo e Biasoli-Alves 
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(1998) nesse Sistema proposto por Sigolo (2001) acrescido da categoria não-interativo. O 

quadro 2 mostra esse enquadramento.  

 

Quadro 2. Distribuição das categorias de análise identificadas.  

 
 

Categorias de análise Categorias descritivas 

Não-diretivo (a) 

1.1.Prepara situação 

1.6.Propicia condição 

1.8.Atende pedido 

 

2.3.Interpreta pedido 3.3.Mãe sorri 

Diretivo 

Ação Independente/ 

Diretivo Implícito (b1) 

 

2.2.Produz 

verbalização 

2.5.Chama a criança 

3.1.Incentiva 

realizar 

atividade 

3.2.Reage 

positivamente 

Diretivo 

 Ação Independente/ 

Diretivo Explícito (b2) 

1.2.Coloca na situação 

1.5.Incentiva 

interromper 

perturbação 

1.7.Ensina a criança 

1.9.Nega pedido 

1.10.Interrompe 

perturbação 

1.11.Encerra tarefa 

1.14.Reinstala 

situação 

2.1.Dá ordem 

 

Diretivo 

Ação Dependente/ 

Diretivo Realização (c1) 

1.3.Executa pela 

criança 

  

Diretivo  

Ação Dependente/ 

Diretivo Intrusivo (c2) 

1.4.Executa junto 

  

Não-interativos 1.12.Brinca sozinha 
2.4.Conversa com 

observador 

1.13.Observa 

criança 
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No quadro acima se observa que a maior diversidade de comportamentos 

apresentados pelas mães, expressos nas categorias descritivas, encontra-se na classificação 

de comportamentos maternos Diretivos Explícitos/Ação Independente: Mãe brinca sozinha 

(1.2); Mãe incentiva a criança a interromper um comportamento perturbador (1.5); Mãe 

ensina a criança como desenvolver uma atividade (1.7); Mãe nega pedido da criança (1.9); 

Mãe interrompe comportamento perturbador da criança (1.10}; Mãe encerra  

tarefa/atividade (1.11); Mãe reinstala situação de interação (1.14) e Mãe dá ordem para 

criança (2.1). Em seguida, observa-se que a segunda maior diversidade de categorias de 

observação encontra-se na classificação de comportamentos maternos Não-Diretivos, que 

estão distribuídos em cinco categorias: Mãe prepara situação de tarefa (1.1); Mãe propicia 

condição para que a criança desempenhe uma atividade (1.6); Mãe atende pedido da criança 

(1.8); Mãe interpreta pedido ou comportamento da criança (2.3) e Mãe sorri para a criança 

(3.3). 

Entretanto, se forem levados em consideração os outros comportamentos maternos 

Diretivos, como o Diretivo Implícito, que está representado por quatro categorias de 

observação: Mãe produz verbalização (2.2); Mãe chama a criança (2.5); Mãe incentiva a 

realizar atividade (3.1) e Mãe reage positivamente (3.2); o Diretivo de Realização com 1 

categoria, Mãe executa pela criança (1.3), do comportamento motor e o Diretivo Intrusivo 

com 1 categoria, Mãe reinstala situação (1.4), pode-se constar que a diretividade materna 

das 6 mães aqui observadas é expressa pelo comportamento de assumir as ações na 

realização da tarefa, na interação com seus filhos, perfazendo um total de 09 categorias 

relativas a esse comportamento.  

Por fim, este quadro mostra que os comportamentos maternos Não-Interativos 

foram representados por apenas duas categorias, Mãe brinca sozinha (1.12), Mãe observa 

criança brincar (1.13), do comportamento motor e uma categoria, Mãe conversa com o 

observador (2.4), do comportamento verbal. A figura abaixo representa o momento em que 

a mãe apenas observa seu filho executar a atividade, representando uma ação não-

interativa: 
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                       Figura 7. Mãe observa a criança executar a atividade. 

 

A tabela 2 mostra as freqüências médias das categorias de envolvimento materno, 

segundo a classificação de Sigolo (2001): 

 
 

Tabela 2. Freqüências médias das categorias de envolvimento materno 

 

 Médias  

 Mãe 1  Mãe 2  Mãe 3 Mãe 4 Mãe 5 Mãe 6  

Não interativo  0,10 0,05 0,01 0,06 0,01 0,08 

Não diretivo  0,42 0,62 0,30 0,40 0,13 0,21 

Diretivo implícito 0,13 0,06 0,23 0,20 0,16 0,20 

Diretivo explícito 0,24 0,20 0,40 0,28 0,55 0,39 

Diretivo-realização 0,04 0,04 0,01 0,02 0,04 0,04 

Diretivo-intrusivo 0,08 0,03 0,05 0,04 0,11 0,08 

Número de respostas  234 290 293 426 400 301 

 

Esta tabela foi construída a partir das freqüências das categorias de envolvimento 

materno que foram mencionadas na Tabela 1 e pelo agrupamento de tais categorias de 

acordo com o modelo proposto por Sigolo (2001), como pode ser visto no quadro 2, sendo 

posteriormente retiradas as médias das freqüências obtidas por cada mãe participante do 
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estudo, para uma melhor compreensão dos comportamentos de envolvimento materno 

durante as interações. 

Como se pode observar as duas maiores médias alcançadas referem-se aos 

comportamentos não-diretivos, sendo que a maior média apresentada (M= 0,62) foi obtida 

pela mãe 2, seguida pela mãe 1 que obteve M=0,42. Estas mães estão entre as que 

apresentaram as menores freqüências da amostra. Entretanto, a não-diretividade das mães 

não representa que se revele uma baixa participação destas durante as interações, já que a 

mãe 4 apresentou a terceira maior média (M= 0,40) de comportamentos não-diretivos, mas 

obteve a maior freqüência de comportamentos de envolvimento durante as observações, 

que sugere que essa três mães permitiam a realização das tarefas por parte das suas crianças 

sem  a preocupação de dirigir lhes o comportamento.   

No que se refere aos comportamentos maternos diretivos verifica-se, nesta tabela 

que a maior média (M=0,55) alcançada no grupo de categorias que representam tais 

comportamentos foi obtida pela mãe 5, no grupo de comportamentos diretivos explícitos, 

que apresenta  o segundo maior número (N= 400) de ocorrências nas categorias de 

envolvimento. A mãe 3 e a mãe 6 apresentam respectivamente a segunda (M= 0,40) e 

terceira (M=0,39) maiores médias de ações maternas diretivas explícitas, sendo estas  as 

que possuem numa escala decrescente a terceira e quarta posição em termos de ocorrências  

das categorias de envolvimento materno. 

Com relação às médias das demais categorias de comportamentos maternos 

mencionados nesta tabela, não se revelam muito destacado das demais. A maior das 

menores médias registradas, que mereça menção, foi obtida pela mãe 5 , no grupo de 

categorias de ação diretivo-intrusivo (M= 0,11). 

A primeira vista a tabela 2 parece revelar uma dicotomia das ações de envolvimento 

materno, dessa amostra, partindo-se do princípio que as maiores médias obtidas por essas 

mães representaram uma polarização entre as categorias de comportamento não-diretivo e 

as categorias de comportamentos diretivos explícitos.  

Desse modo, buscando evitar uma possível restrição da análise dos dados 

mencionados na tabela 2, foi elaborada uma terceira tabela na qual foram atribuídos pesos 

numa ordem crescente de 01 a 06, obtendo assim, médias ponderadas para cada grupo de 

categorias de envolvimento materno, sendo considerado em uma escala de classificação do 
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menor nível de envolvimento materno para o maior nível de envolvimento materno durante 

a interação.   O grupo de menor peso de comportamentos maternos, está representado pelas 

ações maternas não interativas e o grupo de maior peso são os comportamentos maternos, 

representados pelas categorias de comportamentos diretivo-intrusivos. 

A tabela 3 apresenta um panorama mais diversificado da ocorrência das categorias 

de envolvimento materno. A mãe 5 apresenta, nesta nova classificação de médias 

ponderadas, a maior média  da amostra na categoria de comportamentos diretivo-explícitos 

(M=2,20), seguida pela mãe 3 que apresenta (M=1,60) e pela mãe 6 (M=1,56). Esses dados 

confirmam outros apresentados na literatura (Sigolo, 2001) que apontam para uma maior 

diretividade de mães de crianças especiais. 

 

Tabela 3. Médias ponderadas das categorias de envolvimento materno 

  Médias ponderadas 

Categorias de  

envolvimento 

Peso Mãe 1 Mãe 2 Mãe 3 Mãe 4 Mãe 5 Mãe 6 

Não interativo  1 0,10 0,05 0,01 0,06 0,01 0,08 

Não diretivo  2 0,84 1,24 0,60 0,80 0,26 0,42 

Diretivo 3 0,39 0,18 0,69 0,60 0,48 0,60 

Diretivo explícito 4 0,96 0,80 1,60 1,12 2,20 1,56 

Diretivo realização 5 0,20 0,20 0,05 0,10 0,20 0,20 

Diretivo intrusivo 6 0,48 0,18 0,30 0,24 0,66 0,48 

Total  X 2,94 2,65 3,25 3,48 3,81 3,34 

Número de respostas X 234 290 293 426 400 301 

 

As categorias de comportamentos não-diretivos, que na tabela 2 se apresentavam 

com grande destaque, aqui atingem pouco mais de 50% dos valores das médias ponderadas 

alcançadas nas categorias de comportamentos diretivo-explícito, sendo estas apresentadas 

respectivamente pelas mães 2 (M=1,24), mãe 1 (M=0,84) e mãe 4 com (M=0,80), o que  

revela  uma maior diretividade  das mães dessa amostra sem deixar margem para dúvidas. 

As médias ponderadas que representam as categorias de ações Diretivo-intrusivas 

foram apresentadas em uma escala decrescente, pela mãe 5 (M=0,66), mãe 1 e mãe 6 com 
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médias semelhantes (M=0,48) o que sugere uma tendência dessa amostra a não permitir às 

crianças que realizem as atividades, quando as mães assumem totalmente a realização das 

mesmas. Esse dado revela a presença do comportamento materno de inibição da ação da 

criança.  

Outro dado que chama a atenção nesta tabela 3, refere-se às categorias de ações 

diretivo-realização, que representam o comportamento materno de realizar a atividade em 

lugar da criança, que nesta tabela foi revelada pela mesma média ponderada (M=0,20) 

obtida igualmente pela mãe1, mãe 2, mãe 5 e mãe 6, justificado talvez, pelo fato da mãe 

não reconhecer na criança seu potencial de desenvolvimento e, assim, limitar suas 

iniciativas de interação, passando a ser mais diretiva e controladora, 

Posteriormente à análise das tabelas 2 e 3 identificamos a necessidade de organizar 

os principais dados obtidos para possibilitar uma melhor interpretação qualitativa das ações 

maternas interativas, não sendo incluídos os valores das ações maternas de não-interação, 

que foram subtraídos dos valores totais das freqüências absolutas e do total das médias 

ponderadas referentes ao mesmo item, desse modo, foi elaborado um quadro sintético para 

tal fim. Como pode ser visto a seguir.  
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Quadro 3. Quadro sintético dos resultados 

 

Desempenho da mãe Mãe 1  Mãe 2  Mãe 3 Mãe 4 Mãe 5 Mãe 6  

Freqüência total de respostas 

interativas 

210 275 289 399 396 276 

Índice de envolvimento materno 2,94 2.65 3.25 3.48 3.81 3.34 
Freqüência de episódios de alto 

envolvimento 

6 21 33 64 22 10 

Características da criança       
Idade em meses 36 32 48 48 36 48 

Sexo f f f m m m 

Desempenho em linguagem médio ruim ruim bom ruim ruim 

 

 A conjunção de tais dados revela que o foco direcionado para os comportamentos 

maternos que representam exclusivamente as ações interativas e episódios de alto 

envolvimento materno representados na tabela 1 pelas categorias Mãe incentiva a realizar 

atividade (3.1), Mãe reage positivamente (3.2) e Mãe sorri (3.3) favorecem uma 

interpretação mais realista de cada mãe participante. A exemplo disto, pode ser visto que a 

mãe 6 que no computo  total de comportamentos emitidos alcançou a terceira posição (N= 

301), na tabela 1, entre as seis mães da amostra,  perde essa posição para a mãe 3 (N= 293), 

que embora possua um número menor de respostas em todas as categorias observadas, 

revela neste quadro 3 um número maior de respostas de alto envolvimento (N= 33).  

A mãe 5 que revelou a média ponderada (M= 2,20) mais alta de comportamentos 

diretivo-explícitos e de comportamentos diretivo-intrusivos (M= 0,66) apresentou a terceira 

maior freqüência de episódios de alto envolvimento (N= 22), o que sugere  que apesar da 

diretividade  que inibi  a ação desta criança, que possui um desempenho da linguagem 

classificado como ruim,  ela se expressa afetivamente através de sorriso e     incentivos à 

criança. Por fim, observa-se que as três maiores médias ponderadas totais foram 

alcançadas, em ordem crescente de valores, pelas mães 6 (M= 3,34), mãe 4 (M= 3,48) e 5 

(M= 3,81), que  cujas crianças componentes da amostra são meninos. 
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 Como pode ser visto através dos resultados apresentados no parágrafo acima, que 

abrangem as categorias de envolvimento materno diretivo, cujas maiores médias 

ponderadas alcançadas são pelas mães 6, 4 e 5, que têm crianças do sexo masculino, não 

são coincidentes com os estudos que revelam que as mães de crianças com SD são mais 

diretivas com suas filhas do que com seus filhos, sugerindo que esta interação entre a mãe e 

a filha, apresenta um maior controle materno do que as interações entre mãe e filho. 

Com relação às mães 1, 2 e 4, estas tiveram seus comportamentos mais freqüentes 

classificados como não diretivos, enquanto as mães 3, 5 e 6 apresentaram freqüências 

maiores para aqueles comportamentos considerados como diretivos explícitos. A primeira 

vista poderíamos dizer que temos dois padrões de ação, um não-diretivo e outro 

marcadamente diretivo. Olhando mais atentamente verificamos que, com exceção da mãe 5, 

todas as outras apresentaram exatamente o inverso como segunda categoria mais freqüente, 

ou seja, as mães que apresentaram maiores freqüências naqueles comportamentos 

considerados não diretivos apresentam também bastante comportamentos considerados 

como diretivos explícitos , sendo que a mãe 1 foi a que também apresentou o maior índice 

de comportamentos considerados não-interativos. A mãe 5 é a que apresenta um padrão 

mais claramente diretivo, como pode ser verificado pela figura apresentada abaixo: 

 

 
                       Figura 8. Mãe direciona o comportamento da criança. 

Este último comportamento sugere que a atitude materna está voltada, muitas vezes, 

para a interferência no comportamento da criança, de modo tanto a estimular, inibir ou a 
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direcionar o comportamento infantil para a realização das tarefas com êxito, sem valorizar o 

potencial das crianças. 

Devido a diretividade materna ser uma variável do comportamento das mães que 

utilizam comportamentos verbais e não verbais para controlar ou dirigir as ações das 

crianças, sendo estes representativos de um aspecto do comportamento parental normativo 

para a criança, segundo Sigolo (1994), que identificou a presença de dados consistentes que 

caracterizam mães de crianças comprometidas mais freqüentemente como, iniciadoras da 

interação, diretivas e controladoras do que as mães das não comprometidas. Em contra 

partida, essa autora observou que, as crianças comprometidas iniciam os contatos menos 

freqüentemente e são menos responsivas. 

Em estudo posterior, desenvolvido por Sigolo (2001), que objetivou verificar a 

presença de comportamentos diretivos em mães de crianças com atraso no desenvolvimento 

e o significado que esta variável assume no processo interativo, foram observadas quatro 

díades mãe e criança em situações de rotina diária e de brinquedo livre, por um período de 

doze meses. Os resultados revelaram que, de modo geral, as mães se mostraram diretivas, 

no entanto, identificou-se diferenças individuais nos padrões de diretividade. A conclusão a 

que se chegou, revela que a diretividade pode ser uma variável que promove o 

desenvolvimento infantil dependendo do significado que assume na relação mãe-criança, 

mas não deve ser a única dimensão determinadora da qualidade do estilo interativo 

materno.    

A dificuldade de encontrar padrões uniformes de comportamento para as seis mães 

cujas atividades foram analisadas, ou para grupos dessas mães, sugere que existe, na 

verdade, uma pluralidade de padrões de comportamento, passíveis de serem descritos por 

meio das categorias definidas por Sigolo (2001). Esses padrões traduzem-se nos perfis ou 

estilos que serão descritos a seguir. 

Por isso, optamos por fazer um exame de cada mãe individualmente tentando 

encontrar diferenças na qualidade dos comportamentos apresentados e tentando identificar 

quais fatores poderiam estar associados a essas diferenças. 

Pode-se considerar os diferentes tipos de diretividade descritos por Sigolo (2001) 

como constituindo uma escala crescente que vai da não-diretividade ao grau máximo de 

intrusividade – o comportamento intrusivo, propriamente dito –passando por graus 
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intermediários crescentes de diretividade, a saber: diretivo implícito, dirtetivo explícito e 

diretivo realização. Entretanto, pode-se propor uma leitura qualitativa dessa categorização, 

que seria: não-diretivos; incentivadores (os diretivos implícitos); impositivos (os diretivos 

explícitos) e os intrusivos em sentido genérico (abrangendo todas as atividades de ação 

dependente).  A prevalência de atividades não-diretivas e/ou estimuladoras indica uma 

atitude de favorecer a independência da criança na execução das tarefas ou atividades que 

se espera que ela realize, enquanto as atividades intrusivas representam uma atitude 

inibidora dessa independência. A atitude impositiva da mãe representa um meio-termo, de 

vez que tanto pode traduzir uma inibição da independência da criança na execução das 

atividades quanto pode representar o impulso que supera em intensidade o mero estímulo, 

revelando-se necessário em função das necessidades especiais que a criança com SD 

apresenta. 

Assim sendo, para fins de identificação de estilo comportamental materno serão 

consideradas duas atitudes de comportamento materno na interação: 1) estimuladoras, que 

favorecem a independência da criança; 2) inibidora, que restringe a independência da 

criança. Cuja combinação dessas duas atitudes associadas ao modo de atuação intensa ou 

moderado de interagir definirá os estilos ou perfis de comportamento materno.   

O termo moderado é aqui compreendido como a intensidade ou ocorrência das 

ações verbais da mãe presentes na interação de brincadeira com sua criança. E o termo 

intenso refere-se a ocorrência das ações verbais e ações demonstradoras do modelo de 

como brincar ou realizar atividade lúdica simultaneamente apresentadas pela mãe na 

interação com a sua criança, adotadas a partir classificação de Sigolo (1996), anteriormente 

apresentada neste texto. 

Um estilo de comportamento estimulador/favorecedor moderado se caracterizará 

pela sua afirmação a partir dos valores de todas as variáveis (categorias descritivas de 

observação) relacionadas às verbalizações maternas, podendo assim, identificar um 

comportamento predominante.   

E conforme a prevalência das ações impositivas da mãe, se componha com uma 

intensidade maior de atividades favorecedoras ou inibidoras da ação ou independência da 

criança, sendo consideradas (as ações maternas), então, como ações 
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favorecedoras/inibidoras de modo intenso. Dessa perspectivas temos a seguinte 

subclassificação das ações maternas: 

a) favorecedora da independência da ação da criança na interação, sendo este, 

estimulador moderado ou intenso. 

b) Inibidora da independência da ação da criança na interação, considerada como 

inibidor moderado ou intenso. 

Alguns desses estilos de atuação foram evidenciados pelas mães observadas, 

conforme se descreve a seguir. 

 

6.2 Os Estilos de Atuação das Mães deste Estudo 

Mãe 1 

Observou-se prevalência de atividades não-diretivas e não-interativas, favorecendo 

a independência da criança.  As atividades estimuladoras são moderadas, e as inibidoras ou 

impositivas também o são, fazendo esta mãe parte do grupo em que este tipo de atividades 

é minoritário.  Há equilíbrio no emprego de atividades estimuladoras e inibidoras. Quando 

a mãe pratica atos intrusivos, prevalecem os de intrusão propriamente dita, o que indica 

alguma inconsistência nas suas ações, considerando-se que as atividades intrusivas não são 

consistentes com os outros indícios de favorecimento da independência da criança, 

apresentados por esta mãe. Desse modo, a mãe 1 favorece intensamente a independência da 

criança, mas com inconsistências. 

 

Mãe 2 

 
Prevalência inequívoca das atividades não-diretivas.  As atividades estimuladoras 

são mínimas, mas também o são as atividades inibidoras ou impositivas, ou seja, elas se 

mantêm equilibradas.  Há quantidade relativa de atividades intrusivas, mas quando estas 

ocorrem, prevalece o grau mais baixo de intrusividade. Assim, observa-se que a mãe 2 

favorece moderada e consistentemente a independência da criança  
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Mãe 3  

 
Prevalência das atividades diretivas explícitas que, no caso compõem-se com 

relativo índice de atividades não-diretivas, sugerindo uma situação intermediária, mas 

inclinando-se para o favorecimento da independência.  Essa indicação é fortalecida pelo 

baixo percentual de média ponderada das atividades intrusivas e pelo percentual elevado de 

atividades estimuladoras.  A mãe assume uma atitude intermediária ou equilibrada nas suas 

respostas estimuladoras e inibidoras, inclinando-se consistentemente para o favorecimento 

da independência da criança. 

 

Mãe 4 

 
Observou-se a maior freqüência de sorrisos (36) emitidos por essa mãe em relação 

às outras mães participantes do estudo, o que demonstra um significativo registro de afeto 

positivo, possivelmente relacionado ao fato da sua criança com SD apresentar um maior 

desenvolvimento da linguagem entre as que participaram do estudo, sendo ela bastante 

comunicativa na interação com sua mãe durante a observação.  

Há prevalência das atividades não-diretivas, com grande equilíbrio entre as 

atividades estimuladoras e inibidoras/impositivas e baixo percentual de atividades 

intrusivas. Embora, quando estas últimas ocorrem não há predominância das ações de 

intrusividade, pois os percentuais não são tão elevados que possam caracterizar uma 

incoerência no comportamento.  Essa mãe favorece e/ou estimula a independência da 

criança de modo moderado. 

 

Mãe 5  

 

Prevalência das atividades inibidoras/impositivas, compondo-se com elevado 

percentual média ponderada de atividades intrusivas.  Esta foi a mãe que apresentou o 

menor percentual de atividades não-diretivas, portanto apresentou comportamentos pouco 

estimuladores que favorecessem a independência da sua criança e uma expressiva maioria 

de atividades intrusivas no grau mais elevado, através de ações motoras e verbais, na 

interação com o seu filho. Seu perfil é o da intensa inibição da independência da criança. 
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Mãe 6 

 
Prevalência das atividades inibidoras/impositivas, através de comportamentos 

diretivos explícitos, compondo-se com um razoável índice de média ponderada de 

atividades estimuladoras. A presença das atividades intrusivas contrabalançasse com o 

percentual de atividades estimuladoras moderadas, o que introduz alguma inconsistência no 

seu comportamento. Entretanto, o padrão de comportamento que se destaca, é o inibidor e 

direcionador da ação da criança, o que indica o não favorecimento da independência da 

criança, mas atuando de forma moderada. 

A pluralidade de estilos observada indica a utilidade do tipo de padronização que 

aqui se apresentou, mostrando que recobre bem a variedade comportamental que não se 

reduz à dicotomia diretividade/não-diretividade.   

Desse modo, a categorização de comportamentos poderá contribuir para, aplicada a 

número maior de observações, determinar a possível existência de um estilo prevalecente 

do comportamento de mães de crianças com SD e/ou a possível correlação desses perfis de 

comportamento com outras variáveis que descrevam as características da mãe, da criança 

ou da díade mãe-criança. 

Como relatado acima, as mães desta amostra tendem a apresentar comportamentos 

diretivos explícitos e diretivos de realização, ou seja, estas através de ordem, modelo ou 

solicitação procuram fazer com que a criança realize a tarefa/ atividade, muitas vezes 

assumindo totalmente a realização da mesma. Por outro lado os comportamentos diretivos 

implícitos e intrusivos apresentam uma freqüência muito baixa por algumas das mães desta 

amostra. Elas fazem uso bastante reduzido de estratégias como incentivo, convite, sugestão 

para que a criança realize a tarefa/ atividade, mas algumas vezes promovem a interrupção 

abrupta (intrusiva) de um comportamento infantil. 

É importante destacar que com relação à classificação das categorias de envolvimento 

materno, levou-se em consideração a reação adequada (congruente) e a prontidão diante das 

iniciativas da criança, na interação. Para este estudo, a análise de tais categorias inclui a 
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capacidade de julgamento do pesquisador no que se refere à qualidade da resposta materna 

emitida no decorrer da interação. 

A partir dos comportamentos emitidos pelas mães durante a observação da interação 

mãe-criança, verifica-se que as variáveis mais comumente encontradas na literatura 

segundo Sigolo (1996), estão presentes também neste estudo, sendo elas, a estimulação, a 

diretividade e a expressão do afeto e são descritas a seguir, à exceção do conceito de 

diretividade que já foi mencionado anteriormente: 

a) Sensibilidade materna - quando a mãe respondia de forma congruente a uma 

iniciativa ou comportamento emitido pela criança durante a interação da brincadeira, 

através de atenção visual, ação motora e/ou verbal simultaneamente, expressa com 

afetividade. 

b) Não-sensibilidade materna - quando a mãe, a partir de uma iniciativa ou 

comportamento expresso pela criança, emitia uma ação incongruente com ao sinal dela, 

mesmo que contingentemente, mas de modo incompatível.  

Como definição de expressão de afeto/afetividade, que está incluso no conceito de 

sensibilidade materna, dois níveis de comportamento materno foram classificados, ainda 

segundo Sigolo (1996): 

a) Afeto positivo – descrito como sendo a manifestação de sentimento positivo 

materno através de sorriso, verbalização afetuosa, apreciação positiva da aparência, elogio 

ao desempenho na brincadeira, contato físico afetuoso, beijo, abraço e carícias dirigidas à 

criança. 

b) Afeto negativo – descrito como sendo a manifestação de sentimento negativo 

materno através de repreensão, punição física e/ou verbal, depreciação da criança e ameaça 

de punição.  

A amostra participante deste estudo apresentou baixo nível de ocorrência de 

comportamento com relação ao afeto positivo, como pode ser visto na tabela 1 através das 

categorias Mãe chama criança pelo nome ou apelido (3.1), Mãe reage positivamente ao 

comportamento da criança (3.2) e Mãe sorri para criança (3.3), classificadas no grupo de 

comportamento de alto envolvimento materno. A mãe 4 apresentou o maior número de 

ocorrência de alto envolvimento, tendo atingido a maior freqüência nas três categorias deste 

grupo de ações (64), sendo que obteve o maior índice (36) na categoria (3.3), representada 
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por sorriso. Por outro lado, não foi observado nenhum comportamento de expressão de 

afeto negativo nas interações das seis díades. 

Tendo em vista o ideal de proporcionar à criança portadora de SD uma autonomia 

semelhante à da criança em desenvolvimento normal, parece razoável tomar a 

independência da criança na execução de suas atividades como o elemento de referência 

fundamental para a categorização dos comportamentos maternos.  A presença por si só da 

diretividade no comportamento materno não anula necessariamente essa independência, 

visto que, sendo portadora de necessidades especiais, a criança com SD pode necessitar de 

mais do que um estímulo para exercitar suas próprias potencialidades.  Neste sentido, as 

categorias descritas por Sigolo (2001) são bem adequadas para configurar estilos maternos 

diferenciados de comportamentos relacionados com a independência da criança, como pode 

ser visto neste estudo. 
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VI. Considerações finais 

 

 

Pesquisadores, com enfoques bastante diferenciados e com abordagens diversas, 

têm se dedicado ao estudo de sensibilidade materna. Assim, é possível concluir que, de 

fato, este conceito seja relevante no campo da pesquisa psicológica. Tal importância se 

confirma, pelo fato, por exemplo, de que a sensibilidade materna tem sido investigada em 

termos de sua influência nas diferentes esferas do desenvolvimento infantil, como nas áreas 

da linguagem, cognição, emoção e socialização, e ainda, por ser considerada como um 

componente de destaque no processo da interação mãe-criança. 

Neste estudo observou-se que há uma grande representatividade de categorias de 

envolvimento materno, pois todas as categorias  se apresentaram em alta freqüência de 

ocorrência e não houve intervalo de tempo sem emissão de comportamento materno. 

Entretanto,  o que parece diferenciar as mães em sua atuação é forma com que interagem 

qualitativamente com seus filhos, sendo que algumas mães se utilizam mais 

comportamentos verbais afetuosos, outras são mais diretivas através de ordens verbais e 

direcionamento da ação da criança por meio de atitudes físicas emitidas na realização da 

brincadeira. Portanto, neste estudo observa-se estilos ou formas diferenciadas de exercer a 

responsividade pelas mães participantes deste estudo. Observou-se também um 

empobrecimento no aspecto afetivo, com ausência de toques, abraços e baixa manifestação 

de beijos, durante as sessões e filmagem. 

 Através dos resultados apresentados, constata-se que a diretividade materna se 

mostra predominantemente sob duas formas distintas, uma que leva a criança a realizar, ou 

pelo menos, tenta realizar a tarefa e a outra em que a mãe é quem assume a 

responsabilidade da execução. 

Provavelmente, este comportamento das mães deve-se ao fato de que elas poderiam 

estar mais preocupadas com a aceitabilidade social do comportamento de seus filhos e, 

portanto, empregam a diretividade como um meio efetivo de conseguir que suas crianças 

façam as coisas corretamente conforme aponta Salomão (1985). 
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A presença do observador pode ter influenciado essa forma materna de interagir, 

pois as mães podem ter usado esse estilo diretivo com o intuito de demonstrar, para o 

observador, as habilidades do filho ou filha. 

A natureza das variáveis acessível à observação sugeriu uma concentração nos 

aspectos de diretividade, na linha explorada por Sigolo (2000) e Landry et al. (1994), que, 

embora reconheçam algumas divergências, consideram que há dados consistentes que 

revelam maior diretividade das mães de crianças com DM em comparação com as mães de 

crianças com DN, quando em interação com suas crianças. 

A conclusão de Sigolo (2000) e de Landry at al. (1994) é que, no que se refere ao 

comportamento materno, as mães de crianças com SD são mais intrusivas e diretivas que as 

mães de crianças DN.  Esta pesquisa mostra que essa intrusividade e diretividade podem 

apresentar matizes, quer dizer, as mães não são igualmente intrusivas e diretivas podendo 

apresentar estilos de comportamento diferenciados, cuja identificação se buscou evidenciar 

neste trabalho. A importância de se levar em conta tais características encontra-se no fato 

de que existe variabilidade entre as crianças, entre as mães, na forma e na intensidade com 

que fazem uso de aspectos particulares da interação. 

Assim, tais resultados podem ser considerados levando-se em conta algumas 

dificuldades relacionadas aos critérios utilizados na a coleta de dados e ao tamanho da 

amostra, que é geralmente pequena devido ao trabalho e ao tempo gasto na coleta e análise 

dos dados. Tais dificuldades podem influenciar os resultados da pesquisa e também 

contribuir para a generalização dos estudos. 

Entretanto, neste trabalho, o fato de ter sido utilizado o vídeo para a coleta de dados 

permitiu uma análise mais fidedigna, pois foi possível rever as filmagens várias vezes, para 

uma transcrição mais minuciosa das interações mãe-criança. 

Em função do que foi apresentado, torna-se necessário que os diversos profissionais 

da área de saúde, e em particular os psicólogos, proponham intervenções que visem atenuar 

o estado de sofrimento emocional das mães de crianças com necessidades especiais, 

minimizando seus níveis ansiedades, frustrações e antecipações negativas sobre o futuro 

dos seus filhos, no que diz respeito ao desenvolvimento destes, favorecendo assim, a 

reflexão sobre o modo como se relacionam, a disponibilidade e o equilíbrio emocional 

delas na criação dos mesmos. 
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ANEXO A 

 

 

MODELO DE CONVITE ESCRITO 

 

                                                             

 

                                    

À mãe responsável pelo (a) aluno(a): ___________________________________________, 

gostaria de contar de contar com a sua presença na Sede da APAE/Salvador, no setor da 

Gerência Técnica, no dia __________________________    às ____________________ 

para realizar um novo trabalho com você e seu/sua filho (a). O qual lhe será explicado neste 

nosso primeiro contato. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

LUSIROSE LIMA DA SILVEIRA 
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ANEXO B 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas 
Programa de Pós-Graduação em Psicologia 

MESTRADO  
 
PROJETO DE PESQUISA  

Um Estudo Sobre o Vínculo Mãe-Criança com Síndrome de Down Avaliando as 

Repercussões da Síndrome sobre a Responsividade Materna 

 

Orientadora: Profª. Drª. Ilka Dias Bichara 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO 

 

Pelo presente documento, declaro ter conhecimento dos objetivos e dos métodos 

deste estudo, que me foram apresentados pela pesquisadora abaixo mencionada, e 

conduzido pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia – Mestrado da Universidade 

Federal da Bahia – PPGPSI/UFBA. 

Estou informada de que, se houver qualquer dúvida a respeito dos procedimentos 

adotados durante a condução da pesquisa, tenho total liberdade para questionar ou mesmo 

me recusar a continuar participando da investigação. 

Meu consentimento está fundamentado na garantia de que as informações 

apresentadas serão respeitadas e assenta-se nas seguintes restrições: 

a) eu e meu/minha filho (a) não seremos obrigados (as) a realizar nenhuma atividade 

para a qual não estivermos dispostos (as)/aptos (as); 

b) não participaremos de qualquer atividade que possa nos trazer qualquer prejuízo; 

c) o meu nome e o dos demais participantes da pesquisa não serão divulgados; 

d) todas as informações individuais terão o caráter estritamente confidencial; 

e) posso, a qualquer momento, solicitar aos pesquisadores que os meus dados sejam 

excluídos da pesquisa. 



 

 

 
 
 

 

f) não terei nenhum tipo de despesa para participar desta pesquisa. E nada será pago 

pela minha participação ou a do meu filho. 

Ao assinar esse termo, autorizo a nossa participação, a minha e do (a) meu/minha 

filho (a) neste estudo, assim como a utilização das informações e imagens coletadas para os 

fins a que se destina. 

A pesquisadora responsável por este projeto de pesquisa, é a mestranda Lusirose 

Lima da Silveira, que pode ser contatada pelo (s) telefone (s) (71) 99885511/33580693 e/ou 

pelo e-mail lusirose@hotmail.com 

 

Salvador,      de Setembro de 2005. 

 

Nome da criança: 

 

Nome da Mãe: 

 

 

Assinatura: 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 

 

ANEXO C 

QUESTIONÁRIO SÓCIO-DEMOGRÁFICO: 

I. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

Díade nº.: ___________ Nome da criança: 

___________________________________________________________ 

Data de nascimento: __________________________________________ 

Sexo: M (  )                                          F (  ) 

Naturalidade: 

__________________________________________________________ 

Endereço: 

__________________________________________________________ 

Telefone: 

__________________________________________________________ 

II. FILIAÇÃO: 

Nome do Pai: ________________________________Idade: 

_________Profissão/Ocupação: 

_________________________________________________________ 

Escolaridade: 

_________________________________________________________ 

 Local de trabalho: 

_________________________________________________________ 



 

 

 
 
 

 

Nome da Mãe: 

______________________________________Idade__________ 

Profissão/Ocupação: 

_________________________________________________________ 

Escolaridade: 

_________________________________________________________ 

Local de Trabalho: 

_________________________________________________________ 

III. Renda familiar: 

_________________________________________________________ 

IV. Renda Materna: 

_________________________________________________________ 

V. Quem deu a notícia sobre o nascimento da criança com Síndrome de 

Down?________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________________________________________________ 

VI. Como foi saber sobre o nascimento da criança com Síndrome de 

Down?________________________________________________________

________________________________________________________ 

VII. O que sabe sobre a Síndrome de Down? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_________________________________________________ 

 



 

 

 
 
 

 

VIII. A mãe teve contato anterior ao nascimento do (a) filho (a) com 

Síndrome de Down ou com outros portadores de deficiência? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_________________________________________________ 

IX – COMPOSIÇÃO FAMILIAR: 

PAR
ENT
ESC
O 

I
D
A
D
E 

S
E
X
O 

I
N
S
T 

P
.
N
A
S
C 

     

     

     

     

     

X – Problemas apresentados pela criança com SD: 

XI – Rotina da criança com SD: 



 

 

 
 
 

 

ANEXO D 

 

 

 

                  

ORIENTAÇÕES DA SITUAÇÃO DE OBSERVAÇÃO 

 

 

 

Como vai, Srª. (nome da mãe)? Hoje iniciaremos um trabalho de observação com você e 

seu  filho (a) e eu, Lusirose, preciso da sua permissão para filmar vocês dois brincando. 

Para filmá-los   vou   usar esta filmadora e ficarei parada, nesta mesma sala, enquanto vocês 

brincam da maneira  mais à vontade possível. Vou lhe entregar um brinquedo de cada vez e 

gostaria que você    agisse  com   seu/sua filho (a) do mesmo modo, quando estão juntos em 

casa. O brinquedo é apenas  um objeto para ajudar na brincadeira, pois quero observar 

como vocês se relacionam/brincam   juntos.  Você pode ajudar seu/sua filho (a) com os 

brinquedos quando achar necessário. Podemos começar? 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 

ANEXO E/ FOLHA DE REGISTRO DE COMPORTAMENTOS MATERNOS 
Mãe nº.             

            BRINQUEDO   1           BRINQUEDO     2              BRINQUEDO               3 TOTAL 
Compotos/Período 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9      9-10  
MOTOR FILMAGEM            
1.1 Mprest 1ª            

 2ª            
 3ª            

1.2 Mcolst 1ª            
 2ª            
 3ª            

1.3 Mexep 1ª            
 2ª            
 3ª            

1.4MexeTj 1ª            
 2ª            
 3ª            

1.5MinciP 1ª            
 2ª            
 3ª            

1.6Mprocd 1ª            
 2ª            
 3ª            

1.7Mensd 1ª            
 2ª            
 3ª            

1.8Matep 1ª            
 2ª            
 3ª            

1.9Mnegp 1ª            
 2ª            
 3ª            

1.10Mintp 1ª            
 2ª            
 3ª            



 

 

 
 
 

 

                                   FOLHA DE REGISTRO DE COMPORTAMENTOS MATERNOS     
MÃE 1             

               BRINQUEDO     1          BRINQUEDO   2              BRINQUEDO               3 TOTAL 
Compotos/Período 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10  
MOTOR        /   
FILMAGEM 

FILMAGEM            

1.11MenctA 1ª            
 2ª            
 3ª            

1.12Mbrs 1ª            
 2ª            
 3ª            

1.13Mobsct 1ª            
 2ª            
 3ª            

1.14MreisI 1ª             
 2ª            
 3ª            

TOTAL             
2.VERBAL             
2.1Mdaop 1ª            

 2ª            
 3ª            

2.2Mpropcpv 1ª            
 2ª            
 3ª            

2.3Mintpc 1ª            
 2ª            
 3ª            

2.4Mconob 1ª            
 2ª            
 3ª            

2.5MchcpN/A 1ª            
 2ª            
 3ª            

TOTAL             



 

 

 
 
 

 

              FOLHA DE REGISTRO DE COMPORTAMENTOS MATERNOS    
Mãe nº.             

  BRINQUEDO               1 BRINQUEDO                2 BRINQUEDO                               3 TOTAL 
Compotos/Período 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10  
3.MISTO             
3.1MincrA 1ª            

 2ª            
 3ª            

3.2Mreapc 1ª            
 2ª            
 3ª            

3.2 SorCç 1ª            
 2ª            
 3ª            

TOTAL             

 

 


