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RESUMO 

 

INFLUÊNCIAS DE ATIVIDADES PSICOMOTORAS SOBRE A MOTRICIDADE E A 

EMPATIA EM CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPETRO DO AUTISMO E 

DESENVOLVIMENTO TÍPICO  

 

O Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), ocorre em aproximadamente 1 a cada 68 

indivíduos nos EUA, atingindo, principalmente, sua comunicação social e o comportamento. 

Diversos autores afirmam que a falha básica no TEA se vincula à falta da "teoria da mente” 

e dados de pesquisa apontam para relação entre motricidade, afetividade e cognição, por 

meio dos neurônios-espelho. Este estudo teve como objetivo avaliar a influência de um 

programa de atividades psicomotoras sobre a motricidade e a empatia em crianças com 

Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) e com Desenvolvimento Típico (DT). A amostra 

foi composta por 21 crianças (15 TEA e 06 DT), com idades entre 6 e 10 anos, distribuídas 

em 2  grupos experimentais que se diferenciavam entre si pelo fato de ou serem compostos 

integralmente apenas por crianças com TEA (Grupo Experimental 1), ou por crianças com 

TEA e DT (Grupo Experimental 2). Um terceiro grupo com a mesma composição do Grupo 

Experimental 2 não participou do programa e foi considerado como controle, para avaliação 

dos efeitos da intervenção. O desenho da pesquisa contemplou as fases de pré-intervenção 

(coleta de dados com pais e professores / testes motores com as crianças), intervenção 

(execução do programa de atividades psicomotoras tendo 3 sessões semanais, de 50 

minutos cada, durante 6 semanas consecutivas) e pós-intervenção (idem pré-intervenção). 

Os resultados demonstraram uma correlação positiva entre o desenvolvimento motor e o 

desenvolvimento empático tanto na pré como na pós-intervenção, sendo maior no segundo 

momento.  Foi possível constatar que o programa de atividades psicomotoras se mostrou 

eficaz na produção de avanços no quociente motor geral das crianças diminuindo os déficits 

apresentados entre as idades cronológicas e as idades motoras, especialmente em crianças 

com TEA, no entanto, nenhuma modificação significativa nos níveis de empatia foi 

observada após a realização da intervenção. Acredita-se que isso esteja relacionado, em 

parte ao tempo incipiente de duração do programa. Nesse sentido, compreende-se que o 

programa de atividades psicomotoras é uma importante tecnologia educacional, que poderá 

ser aperfeiçoada e aplicada em larga escala em instituições que prestam assistência a 

crianças com TEA. 

   

 Palavras-chave: transtorno do espectro do autismo, motricidade, empatia, 

desenvolvimento típico, comportamento social. 
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ABSTRACT 

 

INFLUENCE OF PSYCHOMOTOR ACTIVITIES OVER MOTRICITY AND EMPATHY IN 

CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER AND TYPICAL DEVELOPMENT  

 

The Autism Spectrum Disorder (ASD), occurs in approximately 1 out of every 68 individuals 

in the US, affecting mainly its social communication and behavior. Several authors argue that 

the basic flaw in the ASD is linked to the lack of "theory of mind" and research data indicate 

relationship between motor skills, affect and cognition, through mirror neurons. This study 

aimed to evaluate the influence of a psychomotor activity program on the motor and empathy 

in children with Autism Spectrum Disorder (ASD) and Typical Development (TD). The sample 

consisted of 21 children (15 ASD and 06 TD), ages between 6 and 10 years, divided into two 

experimental groups differed from each other because they are fully or only composed of 

children with ASD (experimental group 1) or for children with ASD and TD (experimental 

group 2). A third group of the same composition of the Experimental Group 2 did not 

participate in the program and was considered as a control to assess the effects of 

intervention. The research design included the phases of pre-intervention (data collection 

with parents and teachers / motor tests with the kids), intervention (implementation of the 

psychomotor activities program of 3 weekly sessions of 50 minutes each, for 6 consecutive 

weeks) and post-intervention (pre-intervention idem). The results showed a positive 

correlation between motor development and empathic development both in the pre- and 

post-intervention, being higher in the second time. It was found that the psychomotor activity 

program proved effective in producing improvements in general motor quotient Children 

decreasing deficits presented between chronological age and the motor age, especially in 

children with ASD, however, no significant change in the levels of empathy was observed 

after performing the intervention. It is believed that this is related in part to the incipient time 

of the program duration. In this sense, it is understood that the psychomotor activity program 

is an important educational technology, which can be refined and applied in large-scale 

institutions that provide assistance to children with ASD. 

  

Keywords: autism spectrum disorder, motricity, empathy, typical development, social 

behavior   
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INTRODUÇÃO 

 

 

Nas palavras de Aristóteles, o homem é um ser político, destinado a viver em 

sociedade. “A polis é o contexto em que o homem virtuoso deve exercer suas 

atividades, sendo que o agir virtuoso se caracteriza pela relação com os outros, isto 

é, pela vida social” (ARISTÓTELES, 1988, p. 135).  

As relações sociais permeiam a natureza humana e o coletivo influencia 

diretamente nas características de cada indivíduo. Muito do que somos não está 

associado diretamente a uma gênese, mas sim ao que “aprendemos a ser”. 

Estipulamos socialmente as condutas que entendemos ser pertinentes para cada 

situação e ambiente, as absorvemos individualmente e as retransmitimos. A cada 

etapa do processo, o indivíduo associa o novo ao seu repertório de vivências, 

realizando a tarefa do receber e fazer cultura de forma própria. Ele embute sua 

própria percepção do que lhe é transmitido e acrescenta seus registros de memória, 

não tendo assim uma cópia fiel da realidade e sim uma reconstrução ativa e pessoal 

do próprio eu e do mundo à sua volta. “O que um homem vê depende tanto daquilo 

que ele olha como daquilo que sua experiência visual-conceitual prévia o ensinou a 

ver” (KUHN, 1998, p. 148).  

Para Vygotski, o ser humano constitui-se em sua relação com o outro social, 

sendo a cultura parte da natureza humana, num processo histórico que molda o 

funcionamento psicológico do homem. Nesse processo de interação, a linguagem 

humana é um sistema simbólico fundamental na mediação entre o sujeito e o objeto 

de conhecimento, tendo duas funções básicas: intercâmbio social e pensamento 

generalizante. A primeira cumpre o papel de estabelecer a comunicação entre o 

homem e seus semelhantes; a segunda traduz de forma simplificada e generalizada 

a experiência vivida em forma de signos, sendo a linguagem o sistema de signos 

mais importante para o homem (LA TAILLE, 1992). 

Ao longo da ontogênese, o homem recebe e faz cultura, interage socialmente 

e é capaz de posicionar-se.  Busca por mecanismos que o permitam expressar-se e 

utiliza a comunicação como instrumento imprescindível para a efetivação dessa 

interação. Para comunicar-se, utiliza estruturas distintas, sustentadas por 

mecanismos biológicos e culturais, principalmente a linguagem, seja ela verbalizada 
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ou corporal.  A linguagem falada desempenha um papel importante na comunicação 

entre os indivíduos humanos. Gestos manuais, por sua vez, ajudam a interpretação 

semântica da mensagem falada e podem ter desempenhado um papel central 

durante etapas pré-verbais da evolução da comunicação humana (WILLIAMS et.al., 

2008).  

Para haver a comunicação é necessário que os envolvidos no processo 

comunicativo sejam ativos, ampliando a perspectiva do próprio eu para o outro, 

transformando o monólogo em diálogo. O indivíduo necessita expressar-se e se 

fazer ser entendido, mas também, precisa compreender as informações que lhe são 

transmitidas, através de um processo dialético que não se reduz aos atos de falar, 

ouvir e reconhecer as palavras. “Uma palavra sem significado é um som vazio, que 

não mais faz parte da fala humana” (VYGOTSKI, 2003, pag. 6). Na busca pela 

efetivação da comunicação o sujeito absorve para si as emoções que a outra pessoa 

sente, entendendo suas razões e suas intenções; buscando acolher em seu mundo 

interior um espaço sob medida para acolher o mundo do outro, exercendo a empatia 

(ROAZZI, MONTE & SAMPAIO, 2013).  

O diálogo entre o indivíduo e a sociedade é constante e, utiliza-se das 

distintas formas que temos de sentir o mundo para efetivá-lo. Somos dotados de 

capacidades sensoriais e sociocognitivas que nos permitem interagir com o meio 

social, objetiva e/ou subjetivamente. Conseguimos “escutar” o que não foi dito em 

palavras, “ver” o que sequer foi captado pelo sistema visual, “sentir” o que foi 

descrito, mas não tocado. É por meio do corpo que o homem participa do contexto 

social, comunicando-se, expressando sentimentos e interagindo. É o corpo que 

garante uma afirmação social, funcionando não como coadjuvante dos processos de 

transformação, mas como elemento fundamental para que ocorra esse processo 

(CAETANO 2007).  

Antes de controlar o próprio corpo, a criança começa a controlar o ambiente 

com a ajuda da fala. Isso produz novas relações com o ambiente, além de uma nova 

organização do próprio comportamento.  A fala da criança é tão importante quanto à 

ação para atingir um objetivo. As crianças não ficam simplesmente falando o que 

elas estão fazendo; sua fala e ação fazem parte de uma mesma função psicológica 

complexa, dirigida para a solução do problema em questão. As questões práticas 

são resolvidas pelas crianças com a ajuda da fala, assim como dos olhos e das 
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mãos (VYGOTSKI, 2000). Quanto mais a criança consegue se expressar por meio 

de palavras, menos necessárias serão as atividades motoras desordenadas 

(GRATIOT-ALFANDÉRY, 2010).  

O momento de maior significado no curso do desenvolvimento intelectual, que 

dá origem às formas puramente humanas de inteligência prática e abstrata, 

acontece quando a fala e a atividade prática, então duas linhas completamente 

independentes de desenvolvimento, convergem (VYGOTSKI, 2000). Tendo essa 

premissa como ponto norteador, o que há então, de acontecer ao indivíduo quando 

há prejuízos em uma dessas linhas ou em ambas, em decorrência de distúrbios ou 

transtornos do desenvolvimento, como o Transtorno do Espectro do Autismo (TEA)? 

O TEA é compreendido como um distúrbio do desenvolvimento com 

gravidade diversa, que se caracteriza por alterações presentes desde idade muito 

precoce, tipicamente antes dos três anos de idade, com impacto múltiplo e variável 

em áreas nobres do desenvolvimento humano, como as áreas de 

comunicação/linguagem, interação social recíproca, aprendizado, capacidade de 

adaptação e comportamentos repetitivos/limitados/estereotipados (WILLIAMS, 

WRIGHT, 2008; ZWAIGENBAUM, 2009; MELLO, 2013; LLANEZA, ET. AL. 2010). 

Reconhecidamente identificado como um transtorno que afeta não só o 

paciente, mas também seus familiares trazendo sofrimento e grande dispêndio 

financeiro, o TEA tem mobilizado uma aguçada consciência social e recebido 

aumento substancial de investigação nas últimas décadas (WALSH, et. al. 2011). 

Provavelmente, é por isto que o autismo passou mundialmente de um fenômeno 

aparentemente raro para um muito mais comum do que se pensava até alguns anos 

atrás (MELLO, 2007). 

Os primeiros dados epidemiológicos obtidos ocorreram em 1966, a partir de 

um estudo realizado por Vitor Lotter na Inglaterra. Nele, a frequência encontrada foi 

de 4,5 para 10.000, ou seja, 0,045% da população (FOMBONNE, 2009; WILLIANS & 

WRIGHT 2006). Os dados mais recentes foram divulgados em 2014 pelo Centro de 

Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC – sigla em inglês), apontando a 

prevalência de um caso a cada 68 crianças norte-americanas na faixa etária dos oito 

anos (CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION, 2014). 
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Diante dessas colocações, as proposta desse estudo foi verificar a relação 

entre motricidade e empatia em crianças com Transtorno do Espectro do Autismo 

(TEA), estas consideradas de desenvolvimento atípico e, crianças com 

Desenvolvimento Típico (DT), estas consideradas com desenvolvimento em acordo 

com a idade cronológica; sendo ambas submetidas a um procedimento de 

intervenção psicomotora. A primeira hipótese (H1) foi de que crianças com TEA e 

com DT submetidas a programas coletivos de atividades psicomotoras aprimoram 

suas habilidades motoras, assim como, apresentam melhorias em habilidades 

sociais, como empatia e teoria da mente; a segunda hipótese (H2) foi a de que 

crianças com TEA e com DT submetidas a programas coletivos de atividades 

psicomotoras aprimoram suas habilidades motoras, porém não obtêm alterações em 

habilidades sociais. Por outro lado, a hipótese nula (H0) propunha que não haveria 

alterações no desempenho motor e nem em habilidades sociais de crianças após 

realização da intervenção.  

Com o intuito de cumprir os objetivos traçados neste estudo, optou-se por 

estruturar a presente dissertação da seguinte maneira: por esta introdução; pelos 

capítulos primeiro, segundo, terceiro e quarto, constituídos da revisão de literatura, 

nos quais serão abordadas as principais teorias do desenvolvimento humano 

relacionados à vida em sociedade e competências sociocognitivas; o Transtorno do 

Espectro do Autismo (TEA), com seu histórico, perspectivas atuais e influências na 

motricidade e empatia e, apresentação de diretrizes para a elaboração de um 

programa psicomotor para crianças com o transtorno. No quinto capítulo serão 

apresentados os objetivos do estudo. O sexto capítulo é dedicado à apresentação 

dos materiais e métodos utilizados para alcançar os objetivos elaborados. O sétimo 

capítulo se ocupará em apresentar os resultados e no oitavo capítulo serão feitas as 

discussões desses achados, relacionando-os com a literatura científica. Por fim, o 

nono capítulo destina-se às considerações finais advindas do estudo. 
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1. VIDA EM SOCIEDADE: A ARTE DA COMUNICAÇÃO 

 

Sendo um aspecto importante da vida humana que nos permite coordenar 

poderosamente o nosso comportamento em relação aos dos nossos semelhantes, a 

comunicação pode ser compreendida, de forma resumida, como um mecanismo que 

envolve a transferência de um conteúdo mental a partir de um cérebro para outro. 

Conseguir expressar corretamente nossos pensamentos e sentimentos e, ao mesmo 

tempo, interpretar as expressões dos outros, são imprescindíveis em nossas 

relações sociais. Para Piaget, o “ser social” de mais alto nível é justamente aquele 

que consegue relacionar-se com seus semelhantes de forma equilibrada” (LA 

TAILLE, 1992). 

 “A inteligência humana somente se desenvolve no indivíduo em função de 

interações sociais que são, em geral, demasiadamente negligenciadas” (PIAGET, 

1967, apud LA TAILLE, 1992, p.11). Ironicamente, as citações anteriores foram 

descrita por Piaget, um dos principais pensadores do século XX, porém criticado por 

não se aprofundar nos aspectos culturais e nas interações sociais dos sujeitos como 

importantes fatores para o desenvolvimento psíquico dos seres humanos. La Taille 

evidencia que, apesar de Piaget não se deter longamente sobre os fatores sociais 

como influenciadores e determinadores do desenvolvimento humano, as poucas 

balizas que colocou nessa área são de suma importância para o tema (LA TAILLE, 

1992).  

Piaget definiu diversos graus de socialização, partindo do “grau zero”, 

presente nos recém-nascidos, até o grau máximo, representado pelo conceito de 

personalidade, fase em que o indivíduo usufrui plenamente tanto de sua autonomia 

quanto dos aportes dos outros. Para ele, a partir da aquisição da linguagem, inicia-

se uma socialização efetiva da inteligência (LA TAILLE, 1992). 

 A análise sobre a relevância da linguagem nos processos de 

desenvolvimento é corroborada por outros autores desenvolvimentistas, como 

Wallon e Vygotski. Wallon, por exemplo, defende que o desenvolvimento da 

inteligência é, em grande parte, função do meio social; pois é nele, que o indivíduo 

tem a chance de transpor o nível da experiência ou da invenção imediata e concreta, 

utilizando-se de instrumentos de origem essencialmente social como a linguagem 
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(WALLON, 1971). Para ele, as origens efetivas do conhecimento advêm da 

experiência pessoal da criança e do que ela aprende no meio, ou seja, no ambiente 

social. São as respostas do ambiente associadas à cultura que irão instrumentalizar 

o pensamento e a ação da criança (WALLON, 1989). Sobre essa questão, Vygotski 

afirma que “o caminho do objeto até a criança e desta até o objeto passa através de 

outra pessoa” (VYGOTSKI, 2000, pag. 40).  

O crescimento intelectual da criança depende de seu domínio dos meios 

sociais do pensamento, isto é, da linguagem. A relação entre pensamento e palavra 

é um processo vivo, no qual o pensamento nasce através das palavras. Uma palavra 

desprovida de pensamento é uma coisa morta, e um pensamento não expresso por 

palavras permanece uma sombra (VYGOTSKI, 2003). 

A linguagem humana é o sistema simbólico fundamental na mediação entre o 

sujeito e o objeto de conhecimento e, segundo Vygotski, tem duas funções básicas: 

intercâmbio social e pensamento generalizante. Entretanto, o pensamento verbal 

não é uma forma de comportamento natural e inata, mas é determinado por um 

processo histórico cultural, que é internalizado pelos indivíduos ao longo do seu 

processo de desenvolvimento (LA TAILLE, 1992).  

Num primeiro estágio, a fala acompanha as ações da criança e reflete as 

vicissitudes do processo de solução do problema de uma forma dispersa e caótica. 

Posteriormente, a fala desloca-se cada vez mais em direção ao início desse 

processo, de modo a, com o tempo, preceder a ação. Nesse momento, a fala ocupa 

a função planejadora, dirigindo, determinando e dominando o curso da ação. Tais 

mudanças ocorridas no processo de desenvolvimento infantil não ocorrem de 

maneira unidimensional e regular (VYGOTSKI, 2000).  

As curvas de crescimento entre pensamento e fala cruzam-se muitas vezes, 

podendo atingir o mesmo ponto e correr lado a lado, e até mesmo fundir-se por 

algum tempo, mas acabam se separando novamente. Nos primeiros anos de vida, o 

pensamento é não verbal e a fala não intelectual e apenas a partir do momento em 

que a linguagem se funde ao pensamento é que a fala passa a ser intelectual e o 

pensamento verbalizado (VYGOTSKI, 2003). 

“Para compreender a fala do outrem não basta entender as suas palavras – 

temos que compreender o seu pensamento. Mas nem mesmo isso é suficiente – 
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também é preciso que conheçamos a sua motivação “ (VYGOTSKI, 2003, pag. 188). 

Ao longo do desenvolvimento, o indivíduo internaliza formas culturalmente dadas de 

comportamento, num processo em que as atividades externas, funções 

interpessoais, transformam-se em atividades internas, intrapsicológicas (OLIVEIRA, 

1991, apud LA TAILLE, 1992).   

As emoções vocais por meio das quais preludia, com tanta abundância, a 

exata percepção e anunciação de sons, muitos dos quais são fonemas da linguagem 

falada à sua volta, mostram como a criança aprende a realizar todas as relações 

possíveis entre os domínios acústicos e cinestésicos, pelo encadeamento mútuo dos 

efeitos e dos atos (WALLON, 2010). O uso de instrumentos e a fala afeta várias 

funções psicológicas, em particular a percepção, as operações sensório-motoras e a 

atenção, cada uma das quais é parte de um sistema dinâmico de comportamento 

(VYGOTSKI, 2000). 

De acordo com Wallon, na construção do “eu” e sua relação com o outro e 

com o mundo dos objetos, as emoções e a linguagem são domínios funcionais do 

desenvolvimento da criança (MATOS, 2012).  Uma vez impossibilitadas de se 

engajar numa fala social, as crianças, de imediato, envolvem-se na fala egocêntrica. 

Esta, por sua vez, trata-se da fala que a criança emite para si mesmo, em voz baixa, 

enquanto está concentrada em alguma atividade, sendo essencial para organizar os 

pensamentos e planejar melhor as ações. O declínio da vocalização egocêntrica 

sinaliza que a criança abstraiu o significado da palavra (RIBEIRO, 2005). 

Quando consegue dirigir-se a um adulto e verbalmente descrever o método 

que sozinha não foi capaz de colocar em ação, a criança já está desenvolvendo as 

bases que a farão posteriormente capaz de internalizar a fala antes socializada, 

adquirindo uma função intrapessoal, conseguindo impor a si mesma uma atitude 

social (VYGOTSKI, 2000). 

Nesse ínterim, a linguagem, associada a outras competências sociocognitivas 

passa a ser fundamental para o desenvolvimento infantil, permitindo que as crianças, 

gradualmente, se engajem no mundo social e se tornem cada vez mais especialistas 

no conhecimento sobre si mesmas e também sobre os outros. Na próxima seção 

iremos discorrer sobre as competências sociocognitivas e as interligações entre as 

habilidades motoras, afetivas e cognitivas. 
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2. COMPETÊNCIAS SOCIOCOGNITIVAS 

 

 

O desenvolvimento de competências sociocognitivas tem como base os 

processos de aprendizagem, os quais se evidenciam por mudanças relativamente 

permanentes nos conhecimentos ou comportamentos e nas ações (GATTI, 1997). 

As habilidades cognitivas e afetivas são fomentadas pelas interações sociais e 

objetais ao mesmo tempo em que estas permitem à criança estabelecer relações 

cada vez mais complexas com os outros (ROAZZI, SPERB, 2013). 

Henri Wallon (1879-1962), filósofo, médico e psicólogo, desenvolveu vários 

estudos na área de neurologia sobre o desenvolvimento infantil. Para ele, a 

afetividade é uma dimensão primitiva que se inicia desde a vida puramente orgânica, 

mas que depois, associada à cognição, constrói a função simbólica de tal forma que, 

as aquisições de uma repercutem sobre a outra permanentemente (GRATIOT-

ALFANDÉRY, 2010). 

“A Afetividade é a mola propulsora das ações, e a Razão está a seu serviço” 

(LA TAILLE, 1992, p. 65). A consequência inevitável é que para um melhor 

desempenho cognitivo é preciso nutrir a dimensão afetiva. Porém, Wallon defende 

que não há conduta unicamente afetiva, bem como não existe conduta puramente 

cognitiva; ambas estão interligadas e são indissociáveis na conduta concreta da 

criança (LA TAILLE, 1992). 

Wallon foi um grande defensor da relevância do movimento humano como 

instrumento fundamental na construção do psiquismo, evidenciando que a 

psicogênese da motricidade se confunde com a psicogênese da pessoa, e a 

patologia do movimento com a patologia do funcionamento da personalidade. Pela 

expressividade o indivíduo atua sobre o outro, sendo a motricidade humana iniciada 

pela atuação sobre o meio social, antes de poder modificar o meio físico (LA TAILLE, 

1992).   

A teoria walloniana propõe uma psicogênese do ser integral, contemplando 

os aspectos da afetividade, motricidade e da inteligência. Para ele, é contra a própria 

natureza estudar a criança de maneira fragmentada, pois em cada etapa do seu 

desenvolvimento ela constitui um todo indivisível (MATOS, 2012).  
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As funções motoras, no entendimento de Wallon, vão além da tarefa de 

executar as ações pensadas pelo sujeito. O ato motor no ser humano garante desde 

o início da vida a função de expressão da afetividade; por meio dos gestos, 

expressões faciais e agitação corporal, de forma a modular e produzir estados 

emocionais (GRATIOT-ALFANDÉRY, 2010). 

Na perspectiva walloniana, a expressividade motora está indissociavelmente 

ligada ao desenvolvimento da linguagem, do pensamento e da percepção da 

criança. O ato motor quase sempre está dirigido ao outro, seja como solicitação ou 

manifestação. Até mesmo nos movimentos involuntários, como na mímica ou ainda 

nos automatismos a afetividade se faz presente (GRATIOT-ALFANDÉRY, 2010).  

A literatura mais recente no campo da neurociência também apresenta 

importantes indícios que apontam para relação entre motricidade, afetividade e 

cognição, tendo como elo o sistema dos Neurônios Espelhos. 

Na década de 90, o neurofisiologista da Universidade de Parma, Giacomo 

Rizzolatti e colaboradores, descobriram os denominados Neurônios Espelhos (NE). 

Esses pesquisadores verificaram em experiências com macacos Rhesus, que 

determinados grupos de neurônios da área F5, localizada no lobo frontal, são 

disparados quando uma ação motora é realizada pelo sujeito; e também são 

ativados quando o sujeito assiste a outrem realizando a mesma tarefa (GALLESE, 

FADIGA, FOGASSI & RIZZOLATTI, 1996; RIZZOLATTI, FADIGA, GALLESE, & 

FOGASSI, 1996). 

Em estudo posterior, foram testados cães, macacos e seres humanos em 

ações comunicativas (latir, movimentos labiais e fala em silêncio). Os resultados, em 

seres humanos, mostraram que a observação da fala em silêncio ativa a área de 

Broca no hemisfério esquerdo (BUCCINO, BINKOFSKI, & RIGGIO, 2004). Estudos 

subsequentes mostraram que os NE podem ser ativados mesmo quando a 

experiência observada não faz parte de nossa memória. Se alguém faz um 

movimento corporal complexo que nunca realizamos antes, os nossos NE 

identificam no nosso sistema corporal os mecanismos proprioceptivos e musculares 

correspondentes e tendemos a imitar, inconscientemente, aquilo que observamos, 

ouvimos ou percebemos de alguma forma. Eles também nos permitem não apenas a 

compreensão direta das ações dos outros, mas também das suas intenções, o 
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significado social de seu comportamento e das suas emoções (LAMEIRA et.al., 

2006). 

Estudos com a utilização de neuroimagens sugerem que exista um Sistema 

de Neurônios Espelho (SNE) em humanos, distribuído em várias áreas corticais 

fronto-parietais. Esse sistema foi investigado através da Estimulação Magnética 

Transcraniana (EMT) durante a observação de ações executadas por outros 

indivíduos. Os resultados demonstram que o SNE realmente simula a ação 

observada, pois a transmissão neuronal é facilitada para os músculos associados 

com a realização dessa ação (GANGITANO et.al. 2001, citado por FADIGA, 2005). 

Outra descoberta recente nos mostra que a área de Broca além de estar 

envolvida com o processamento da linguagem oral e do significado de gestos 

linguísticos, também possui uma homologia com a área F5 dos macacos. Essa 

informação associada à comprovação recente da participação da área de Broca no 

(SNE) sugere que os NE podem ter contribuído para a gênese da linguagem 

humana, servindo de base para a apropriação simbólica de atos motores (LAMEIRA 

et. al., 2006). 

A ideia de que a percepção e a ação possuem um código comum de 

representação no cérebro também foi relatada em alguns estudos como o de 

Preston e de Waal (2002), tendo como base o modelo “Perception-Action-Model 

(PAM)” e, nos estudos de Enz e Zoll (2006). Baseados no princípio ideomotor de 

William James, Preston e de Waal (2002) formularam a hipótese de que, ao observar 

os movimentos de outra pessoa, os NE localizados no córtex sensorial poderiam 

disparar e pré-ativar o córtex motor do observador, deixando-o predisposto a agir e 

até mesmo a executar, subliminarmente, movimentos semelhantes àqueles da 

pessoa observada (SAMPAIO, CAMINO & ROAZI, 2009). 

O SNE reflete uma série de elementos da comunicação não verbal. 

Pequenas mudanças na face e no tom de voz nos ajudam a compreender o que o 

outro está pensando ou sentindo, demonstrando que as emoções também podem 

ser espelhadas (DOBBS, 2006). 

Autores como Damásio (1996) e Caixeta e Caixeta (2005) sugerem que 

déficits nesse grupo de neurônios podem estar relacionados a transtornos e 

alterações em habilidade sociocognitivas e afetivas imprescindíveis à vida em 
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sociedade, tais como o autismo e a sociopatia. A partir disso, apresentam uma série 

de evidências clínicas que sugerem que o autismo esteja relacionado a problemas 

no desenvolvimento de sistemas pré-frontais associados às funções executivas, 

especificamente aqueles ligados ao processamento das cognições sociais. 

NE foram associados também a várias modalidades do comportamento 

humano: imitação, aprendizado de novas habilidades e leitura da intenção em outros 

humanos, bem como à Teoria da Mente (GALLESE, 2005; RIZZOLATTI, 

FOGASSI,& GALLESE, 2006). 

A teoria proposta por Preston e de Waal (2002) sugere que os seres 

humanos podem construir um modelo dos pensamentos e intenções dos outros em 

seus cérebros, de forma a conseguir antecipar e dar sentido ao comportamento dos 

outros, ativando processos mentais que, se levados à ação, produzem um 

comportamento semelhante. Isso inclui o comportamento intencional, bem como a 

expressão de emoções. A teoria afirma ainda que as crianças usam suas próprias 

emoções para prever o que os outros vão fazer (ACHARYA &, SHUKLA, 2012) e 

que elas desenvolvem conceitos de estados mentais porque pertencem a uma 

cultura, e não simplesmente por apresentarem uma estrutura cognitiva prévia, ou 

como efeito de um processo de maturação (ARAÚJO; SPERB, 2013). 

O desenvolvimento da Teoria da Mente na criança está ligado às interações 

sociais, às diferentes experiências que exigem uma constante elaboração de 

representações mentais, sucessivos reajustamentos de conduta e observação das 

condutas das demais pessoas (GALLO-PENNA, MALUF, 2013). 

Em 1995, Baron-Conhen propôs um modelo para explicar o sistema de 

leitura da mente, postulando quatro mecanismos que interagem para produzir tal 

leitura:  

a) O detector de intencionalidade: interpreta estímulos móveis em termos de 

desejos e metas;  

b) O detector de direcionamento do olhar: responsável pela detecção da 

presença e direcionamento do olhar e interpretação do olhar do outro;  

c) O mecanismo de atenção compartilhada: se encarrega de criar relações entre 

o eu, outros agentes e objetos, e, por fim;  
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d) O mecanismo de Teoria da Mente, que é o responsável pela união das 

noções (até então separadas) de atenção, desejo, intenção e crença, dentro 

de um aparato teórico coerente para o entendimento do comportamento em 

termos mentalistas, isto é, dentro de um contexto de representações mentais 

(BELISÁRIO FILHO, 2010). 

Diversas variáveis relacionadas à Teoria da Mente, como habilidades 

sociais, comportamento afetivo e cooperação podem estar associadas a uma 

terceira variável: a empatia (PAVARINI, SOUZA, 2010). Neste sentido, alguns 

pesquisadores compreendem a Teoria da Mente como uma pré-condição para o 

desenvolvimento da empatia (FESHBACH, 1987). 

A empatia foi objeto de estudo de vários campos do saber e acabou 

tornando-se um termo polissêmico e controverso em sua dimensionalidade. 

Concebida como uma resposta humana universal, ela está presente em todas as 

idades, sendo identificada de forma primitiva em bebês e se tornando mais 

complexa à medida que ocorre o desenvolvimento maturacional do indivíduo 

(DESSEN & COSTA JÚNIOR, 2005). A partir de uma perspectiva cognitivista, a 

empatia pode ser compreendida em dois aspectos: aprender o estado ou a condição 

emocional de uma pessoa; e, compartilhar esse estado emocional com outras, 

permitindo assim que a pessoa vivencie o mesmo sentimento que imagina que a 

outra sente, ou ainda um sentimento muito parecido (BEE, 2003). 

O primeiro autor na área da Psicologia a traduzir o termo alemão Einfühlung 

como sendo empathy, foi Titchener em 1909, conceituando-a como a capacidade de 

conhecer a consciência de outra pessoa e de realizar uma imitação interna daquilo 

que está sendo observado. No século XIX, sustentava-se que a capacidade 

empática promovia a possibilidade de vivenciar as experiências alheias, mas foi 

apenas no século XX, após a década de 50, que investigações empíricas sobre a 

empatia foram iniciadas (SAMPAIO, CAMINO & ROAZZI, 2009). 

O psicólogo Carl Rogers trouxe o conceito da empatia para o contexto 

clínico e estabeleceu que a empatia permitiria um vínculo cognitivo-afetivo entre 

duas ou mais pessoas (terapeuta e cliente) e que tal habilidade poderia ser 

aprendida. Posteriormente, outros autores propuseram que a empatia deveria ser 

analisada em uma perspectiva psicogenética e evolutiva, dentre eles, o psicólogo 

norte americano Martin L.Hoffman (SAMPAIO, CAMINO & ROAZZI, 2009). 
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Enz e Zoll (2006) conceberam a perspectiva da empatia em um aspecto 

multidimensional, acrescentando aos aspectos cognitivos e afetivos a questão da 

motricidade. Esses autores destacam a relevância do sistema motor na produção da 

empatia, e propõem a hipótese de que uma pré-ativação do sistema motor teria o 

potencial de deixar o observador apto a sentir emoções similares às emoções que 

produziram os movimentos na pessoa alvo, ou à emoção que é expressa pela 

pessoa observada (SAMPAIO, CAMINO & ROAZZI, 2009).  

Buscando reintegrar o indivíduo avaliando as relações entre as distintas 

perspectivas analisadas, entendemos que as competências sociocognitivas são 

fomentadas pelas interações sociais, sendo que a afetividade e a cognição possuem 

uma estreita relação e que o ato motor é ao mesmo tempo a expressão dessas 

competências e instrumento de suas construções. Por sua vez, o elo entre 

afetividade, cognição e motricidade pode ser compreendido através dos NE, que 

foram associados a diversas modalidades do comportamento humano, dentre elas a 

Teoria da Mente, que é compreendida como pré-condição para a empatia que, por 

sua vez, é fundamental para as relações sociais.     

O panorama evidenciado em nosso próximo capítulo se vinculará ao 

Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), neste poderemos observar que dentre as 

características identificadas no transtorno temos disfunções que têm vinculo direto 

com as associações feitas anteriormente.  

Através de uma abordagem contextual, serão evidenciadas a história do 

TEA, teorias, incidência, características, impactos sociais e suas repercussões em 

algumas competências humanas, com ênfase em sua relação com a motricidade e a 

empatia.  
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3. TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO (TEA) 

 

 

Do ponto de vista etimológico, “autismo” é uma palavra de origem grega, 

derivada do radical “autos”, que significa “próprio” ou “em si mesmo”, acrescido do 

sufixo “ismo”, que remete a uma ideia de orientação ou estado (MARQUES, 1998; 

ZAGER, ALPERN & BOUTOT, 2009). Da etimologia depreende-se que o autismo 

indica uma condição ou estado de alguém que tem tendência a se alienar da 

realidade exterior, apresentando uma predisposição constante para se 

centrar/envolver consigo mesmo (OLIVEIRA, 2010).  

O termo foi introduzido na psiquiatria por Plouller, em 1906, como item 

descritivo do sinal clínico de isolamento (encenado pela repetição da 

autorreferência), frequente em alguns casos. O mesmo termo foi posteriormente 

utilizado por Kanner, sendo associado a uma nova síndrome (BRASIL, 2013a). 

Em outubro de 1938, o psiquiatra Leo Kanner do Hospital Johns Hopkins nos 

Estados Unidos examinou um garoto norte-americano chamado Donald Gray 

Triplett, do Missouri, que desde muito cedo demonstrava dificuldade de interagir com 

pessoas, ao mesmo tempo em que tinha fixação por certos objetos e grande 

capacidade de memorização. Embora os sinais lembrassem o de um problema 

psiquiátrico grave, a esquizofrenia, Kanner não conseguiu fechar o diagnóstico de 

imediato (ZORZETTO, 2011).  

Assim, Kanner fez a primeira descrição sobre o autismo em 1943, no seu 

artigo “Autistic Disturbances of Affective Contact”, fruto de seus estudos com onze 

crianças que apresentavam, principalmente, dificuldade em interações sociais, além 

de limitado exercício da linguagem. Esse conjunto de características foi denominado 

por ele de autismo infantil precoce (KANNER, 1943, apud TOMÉ, 2007).  

Em 1944, sem acesso aos estudos de Kanner, Asperger estudou um grupo 

exclusivamente de meninos que apresentaram características muito semelhantes às 

encontradas na outra descrição, quanto a dificuldades nas interações sociais, com a 

diferença de não possuírem atrasos de linguagem e cognição. Asperger apresentou 

suas análises no seu artigo “Die Autistischen Psychopathen im Kindesalter” 

(TAMANAHA, PERISSINOTO & CHIARI, 2008). Apesar das semelhanças e 
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proximidades nas linhas de investigação, Kanner emigrou para os Estados Unidos 

da América e Asperger permaneceu em Viena, sem nunca terem se conhecido 

(FRITH, 1991).  

Muitos avanços na pesquisa e prática clínica do autismo têm ocorrido nos 

quase 70 anos que se seguiram desde a publicação seminal de Kanner (VOLKMAR, 

REICHOW, MCPARTLAND 2012). Dentre as teorias que foram surgindo ao longo de 

sua história, encontramos inúmeras divergências. Os primeiros pesquisadores dos 

distúrbios já apresentavam opiniões que se diferiam, pois enquanto Asperger 

acreditava na origem biológica desses distúrbios, Kanner os via como problemas 

com causas psíquicas, resultado da criação por pais frios e distantes (ZORZETTO, 

2011).  

De maneira geral, podemos dividir as distintas teorias criadas para explicar o 

autismo em três grandes grupos:  

 

Teorias Psicogenéticas:  

Predominantes nos anos 50 e 60, elas foram as primeiras e principais 

explicações para o autismo, e sugeriam que este era um distúrbio emocional cuja 

origem se encontrava no ambiente próximo da criança, não decorrendo de uma 

perturbação biológica (as crianças nasciam normais), e traduzindo-se numa resposta 

desadaptada a um ambiente desagradável, mais do que a um déficit inato (GARCIA 

& RODRIGUEZ, 1993). Como tal, a criança refugiava-se no seu mundo em resposta 

ao tratamento frio e obsessivo que recebia do ambiente em que estava inserida 

(CARR, 2006). 

 

Teorias Cognitivas: 

Colocam a ênfase nos déficits cognitivos, considerando que estes poderão 

ser responsáveis por outros déficits e sintomas da perturbação, afetando a 

linguagem, o desenvolvimento cognitivo e intelectual, bem como a capacidade de 

estabelecer relações (CARR, 2006). Essa teoria ganhou força a partir dos aos 1970, 

tendo como referências pesquisadores como Michael Rutter, Simon Baron-Cohen e 

Uta Frith (BRASIL, 2013 b). 
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Teorias Biológicas: 

Nelas encontramos a defesa de que as características clínicas do autismo 

refletem problemas neurodesenvolvimentais devido a fatores genéticos, intrauterinos 

ou perinatais, ou por uma combinação dos mesmos (CARR, 2006). Outros fatores 

que parecem estar na origem do autismo, segundo essas teorias, são as disfunções 

neurobiológicas e neuroanatômicas, que vem sendo cada vez mais investigadas 

graças ao aparecimento de tecnologias como a Tomografia por Emissão de 

Pósitrons (ou Positron Emission Tomography - PET, do inglês) e a Ressonância 

Magnética Funcional (RMF) (BAILEY, PHILLIPS & RUTTER, 1996).  

Boa parte dos estudos atuais tenta avançar na compreensão da intrincada 

base genética do autismo, que pode ser causada por um número ainda 

desconhecido de mutações e alterações em diferentes genes ou trechos do genoma 

humano (PIVETA, 2010). Porém, as evidências mais recentes apontam para a 

etiologia multicausal, já que novas descobertas descrevem interações entre fatores 

genéticos e ambientais (TROTTIER, SRIVASTAVA & WALKER, 1999; RUTTER, 

2006; NEWSCHAFFER et. al., 2007). 

A complexidade do autismo gera uma abrangência de conceitos em que, 

“decidirmo-nos apenas por uma definição de autismo é procurar o impossível” (Wall, 

2010: p.6). Por esse motivo, o conceito do autismo se modificou desde sua 

descrição inicial, passando a ser agrupado em um contínuo de condições com as 

quais guarda várias similaridades, que passaram a ser denominadas de Transtornos 

Globais (ou Invasivos) do Desenvolvimento (TGD). Mais recentemente, 

denominaram-se os Transtornos do Espectro do Autismo (TEA) para se referir a uma 

parte dos TGD (Brasil, 2013 b). Dessa forma, o conceito do autismo, mais 

estritamente definido, se expandiu para incluir um "espectro" de condições, todas 

marcadas por problemas na interação social (VOLKMAR, REICHOW, 

MCPARTLAND 2012).  

De acordo com o Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

(DSM V) da Associação Americana de Psiquiatria, em sua quinta edição, o 

Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), inclui transtorno autístico (autismo), 

transtorno de Asperger, transtorno desintegrativo da infância, e transtorno global ou 

invasivo do desenvolvimento sem outra especificação (KHOURY et. al., 2014). O 

termo TEA é usado para um grupo diverso de condições de desenvolvimento que 
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afeta a capacidade da pessoa de se relacionar e se comunicar com outras pessoas. 

É compreendido como um distúrbio do desenvolvimento com gravidade diversa, que 

se caracteriza por alterações presentes desde idade muito precoce, tipicamente 

antes dos três anos de idade, com impacto múltiplo e variável em áreas nobres do 

desenvolvimento humano, como as áreas de comunicação/linguagem, interação 

social recíproca, aprendizado, capacidade de adaptação e comportamentos 

repetitivos/limitados/estereotipados (WILLIAMS, WRIGHT, 2008; ZWAIGENBAUM, 

2009; MELLO, 2013; LLANEZA, ET. AL. 2010).   

Apesar da nomenclatura Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) só 

passar a ser utilizada em 2013, após a publicação do DMS-V1, a introdução da ideia 

de um espectro vem ocorrendo nos últimos 40 anos. Na prática, principalmente na 

clínica terapêutica, não havia distinção entre os subtipos dos TGD´s, mas sim uma 

classificação da severidade do transtorno (RUTTER, 2005).  

Os novos critérios para diagnóstico do TEA de acordo com o DMS-V são 

categorizados na seguinte ordem: 

A. Prejuízos persistentes na comunicação e interação social em vários 

contextos, tendo sido manifestado e/ou manifestando-se por:  

a. Déficits na reciprocidade social e emocional 

b. Déficits em comportamentos comunicativos não verbais usados 

em interação social; 

c. Déficits no desenvolvimento, manutenção e compreensão de 

relações sociais; 

B. Padrões restritos e repetitivos de comportamento, manifestando-se em 

dois ou mais dos seguintes itens: 

a. Movimentos corporais, uso de objetos ou fala estereotipados ou 

repetitivos; 

                                            

 

 

 
1
 Acesso: http://www.psychiatry.org/practice/dsm/dsm5/online-assessment-measures 
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b. Insistência na mesmice, excessivo apego à rotina ou padrões 

ritualizados de comportamentos verbais ou não verbais; 

c. Interesses restritos anormais em intensidade ou foco; 

d. Hiper ou hiporreatividade a estímulos sensoriais ou interesse 

acentuado nos aspectos sensoriais do ambiente; 

C. Os sintomas devem estar presentes durante o período de 

desenvolvimento precoce; e,  

D. Os sintomas devem causar prejuízos nas áreas social, ocupacional ou 

outras de importância para o funcionamento do indivíduo (DSM, 2013). 

Ainda como padrão diagnóstico, destacam-se os níveis de severidade do 

espectro, podendo ser compreendidos em três:  

Nível 1: quando o indivíduo requer algum tipo de suporte para intermediar 

suas relações com os outros e com os objetos;  

Nível 2: quando o indivíduo requer substancial suporte por apresentar 

déficits acentuados nas habilidades verbais e não verbais de comunicação social e 

possuírem interesses inflexíveis e respostas anormais a situações sociais; e,  

Nível 3: quando o indivíduo requer muito suporte, por apresentar graves 

déficits em habilidades verbais e não verbais de comunicação social, com grande 

limitação nas interações sociais, fixações e rituais repetitivos, que comprometem 

fortemente seu  funcionamento em outras esferas, apresentando acentuado 

sofrimento quando os rituais ou rotinas são interrompidos (DSM, 2013). 

Há também os especificadores, compreendendo o TEA com ou sem 

deficiência intelectual, com ou sem comprometimento da linguagem: associado com 

uma conhecida condição médica ou genética, ou fator ambiental; associado com 

outra desordem do desenvolvimento, mental ou comportamental; e, com catatonia 

(DSM, 2013). 

Os dados sobre deficiência intelectual em pessoas com TEA ainda se 

mostram incongruentes. De acordo com Fombonne (2006), ela estaria presente em 

70% dos pacientes, sendo 29,3% deficiência leve/moderada e 38,5% deficiência 

severa/profunda. Já para Baird, et. al. (2006) 55% dos indivíduos com TEA 

apresentam deficiência intelectual. 
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O comprometimento da linguagem é outra característica marcante, havendo 

a presença de vários distúrbios da linguagem sendo que 20 a 30% dos autistas 

nunca falam (MERCADANTE& KLIN 2006). 

O reconhecimento dos sintomas entre os profissionais e uma aguçada 

consciência social da condição de sofrimento de pacientes e familiares tem resultado 

num aumento substancial na investigação nas últimas décadas (WALSH, et. al. 

2011). Provavelmente, é por isto que o autismo passou mundialmente de um 

fenômeno aparentemente raro para um muito mais comum do que se pensava até 

alguns anos atrás (MELLO, 2007). 

Os primeiros dados epidemiológicos obtidos sobre o autismo ocorreram em 

1966, a partir de um estudo realizado por Vitor Lotter na Inglaterra. Nele, a 

frequência encontrada foi de 4,5 para 10.000, ou seja, 0,045% da população 

(FOMBONNE, 2009; WILLIANS & WRIGHT 2006). 

A proporção numérica de sua incidência vem se alterando 

consideravelmente a cada novo estudo epidemiológico apresentado, variando de 

acordo com o critério utilizado (MELLO, 2007). O Centro de Controle e Prevenção de 

Doenças dos EUA (CDC – sigla em inglês), importante referência mundial em 

estudos de prevalência do TEA, vêm realizando pesquisas e acompanhando o 

aumento de diagnósticos ao longo dos anos, conforme descrição na Figura 1. 

 

Figura 1- Identificação de Prevalência do Transtorno do Espectro do Autismo 

 

Fonte: Autism Speak. Org 

 



33 

 

 

Os dados mais recentes foram divulgados pelo CDC em 2014, com base em 

um estudo amplo, envolvendo todas as regiões dos EUA e que apontam para 

prevalência de um caso a cada 68 crianças norte-americanas na faixa etária dos oito 

anos. Esse dado amplia os dados anteriormente divulgados pelo mesmo órgão 

(CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION, 2014). 

Ao redor do mundo, muitos outros países têm realizado estudos sobre a 

prevalência do TEA e encontrado disparidades em seus resultados. Elsabbagh 

(2012), afirma que são necessários dados mais robustos e que a possibilidade atual 

de identificação de prevalência e seus efeitos está seriamente limitada pelo conjunto 

reduzido de dados, principalmente em países em desenvolvimento. Nesses, existem 

barreiras para se desenvolver pesquisas, como falta de instrumentos padronizados e 

profissionais especializados, falta de serviços e de centros de referência para 

diagnóstico e tratamento do autismo (ELSABBAGH et. al 2012).  

Um caso em que os dados descritos são bem superiores aos achados de 

outras localidades é o da Coréia do Sul. Nele, em uma parceria em 2011 entre os 

institutos de ciência sul coreanos e o Yale Child Study Center, apontou um caso 

para cada 38 crianças. O estudo também indicou que a maioria dessas crianças não 

havia sido até então identificadas e não recebiam tratamento adequado (KIM et. al. 

2011). 

Não existem estudos completos de prevalência na América Latina. O maior e 

mais recente levantamento realizado no Brasil – um dos únicos feitos na América do 

Sul – sugere que o autismo e suas variações afetam uma em cada 370 crianças ou 

0,3% dessa população, com somente ¼ dos casos com diagnóstico prévio (a média 

da idade para o diagnóstico foi de seis anos), e ¾ das crianças não recebia nenhum 

atendimento especializado.  

Coordenado por Mercadante, pesquisador da Universidade Federal de São 

Paulo (UNIFESP), e Cristiane Silvestre de Paula, psicóloga e epidemiologista da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, o estudo avaliou sinais de autismo em 1.470 

crianças com idade entre 07 e 12 anos. Todavia, o trabalho, publicado em fevereiro 

de 2011 no Journal of Autism and Developmental Disorders, ainda é um estudo 

piloto e sua principal limitação é que foi realizado em apenas um município 

brasileiro: Atibaia, cidade de cerca de 126 mil habitantes, a 60 quilômetros de São 
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Paulo, o que sugeriria que esse número esteja subestimado (ZORZETTO, 2011;  

PAULA et. al.  2011). 

Em um relatório apresentado em 2010 à Organização Mundial da Saúde 

(OMS), especialistas brasileiros e estrangeiros indicaram, após analisar quase 600 

estudos sobre o assunto, que o aumento na taxa desses transtornos parece decorrer 

do uso de estratégias mais abrangentes de diagnóstico e da maior vigilância de 

profissionais da saúde, embora não se possa excluir completamente uma elevação 

real no número de casos (ZORZETTO, 2011). 

As crianças com autismo apresentam índices muito mais elevados do que a 

população geral, no que diz respeito a algumas condições médicas como eczemas, 

alergias, asma, infecções respiratórias, otites, problemas gastrintestinais, cefaleias 

severas, enxaqueca, epilepsia (TREATING AUTISM PUBLICATIONS, 2013).O TEA 

apresenta mortalidade 2,8 % maior que na população em geral (BILDER et. al., 

2012), estando as causas de morte mais frequentemente associadas a problemas 

respiratórios, doenças cardíacas e epilepsia.   

Essas condições são frequentemente não identificadas devido aos seguintes 

fatores: a) negligenciar os sinais e sintomas, sempre atribuindo-os ao autismo; b) a 

dificuldade da maioria das pessoas com TEA em se comunicar; c) subestimar a 

importância dos comportamentos inadequados, como forma de expressar dor ou 

desconforto por parte dos profissionais de saúde e cuidadores (TREATING AUTISM 

PUBLICATIONS, 2013).  

O impacto do transtorno sobre as famílias é muito grande dos pontos de vista 

emocional, social e econômico, pois pouquíssimas têm condições econômicas de 

arcar com o custo de um tratamento adequado (MELLO, ET. AL. 2013).  

Nos Estados Unidos, milhares de dólares são gastos por associações não 

governamentais (Figura 2), mas são poucas as ações do governo e pouca pesquisa 

em áreas específicas como adultos (DAWSON, 2013; LEVY, 2011). 
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Figura 2- O custo do autismo 

 

Fonte: Autism Speak. org 

 

No panorama nacional, conforme elucidado por Mello et. al. (2013) em 

Retratos do Autismo no Brasil, a questão do autismo é tão complexa e pouco 

estudada que seria impossível mostrar um “Retrato” com a abrangência e a 

profundidade necessárias. No entanto, buscando identificar a situação da 

assistência ao autismo a Associação Brasileira de Autismo (ABRA) em parceria com 

a Associação de Amigos do Autista (AMA) propuseram à Secretaria Nacional de 

Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência a realização da Campanha 

Nacional pelos Direitos e pela Assistência da Pessoa com Autismo e a realização de 

uma pesquisa visando descobrir as instituições brasileiras que acolhem, tratam e 

educam as pessoas com autismo e suas famílias. Através da campanha, a pesquisa 

foi divulgada e buscou-se fazer o levantamento das instituições a nível nacional. 

Os resultados desse trabalho referem-se ao intervalo de tempo entre os anos 

de 2011 e 2012 e, apontaram que, dentre as 106 instituições que se propuseram a 

participar da pesquisa: 36 são associações como a AMAS, fundadas por pais com a 

intenção de assistir pessoas com autismo, com 1311 assistidos; 24 são APAEs - 

Entidades vinculadas à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (inclui as 

escolas criadas pelas APAEs), com 847 assistidos; 8 Associações Diversas - 

Fundadas por familiares e/ou profissionais, que atendem diversas deficiências, com 

376 assistidos; 12 Clínicas Particulares- Fundadas por profissionais, com fins 

lucrativos, mas que podem ter algumas vagas gratuitas (via convênio) ou bolsas 
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parciais, com 214 assistidos; 7 Escolas Particulares - escolas particulares com 

educação especial (podem ter vagas conveniadas) ou escolas regulares com alunos 

inclusos, com 150 assistidos; e, 19 Órgãos Públicos - fundados e mantidos pelo 

poder público e que prestam atendimento terapêutico ou educação a pessoas com 

problemas psicossociais, incluindo autismo. São escolas públicas municipais ou 

estaduais, CAPS e CAPSi, Centros de Atendimento ou Apoio vinculados a 

universidades públicas, Secretarias de governo, Hospitais, com 299 assistidos 

(MELLO, ET. AL. 2013). Estes dados mostram que no Brasil também temos pouca 

assistência do governo e que as principais iniciativas também estão em iniciativas 

não governamentais.  

Tomando como base estudos epidemiológicos mundiais de prevalência do 

autismo, Mello e colaboradores (2013) realizaram projeções sobre a estimativa de 

pessoas com TEA no Brasil e o número de instituições necessárias para atendê-las, 

encontrando cerca de 1,2 milhão de pessoas, sendo necessário quase 40 mil 

instituições. Esse panorama nos mostra que o número de instituições existentes está 

muito aquém do necessário para suprir as estimadas demandas conforme 

prevalência. 

Quando analisadas as localidades das instituições participantes, verificamos 

que os estados de Pernambuco e Bahia, locais de desenvolvimento desse estudo, 

têm somente seis instituições que assistem aos autistas e seus familiares, estando 5 

delas localizadas em Pernambuco e somente 1 na Bahia. Ampliando a análise para 

toda a região do nordeste brasileiro, vemos que ao todo existem 13 instituições 

atendendo 393 indivíduos, porém as estimativas mostram que deveriam ser 3.259 

instituições atendendo 98.367 indivíduos. 

Algumas alterações de ações governamentais vêm ocorrendo, em termos de 

legitimação de direitos, com o marco da Lei 12.764, de 27/12/12, que institui a 

Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtornos do Espectro 

do Autismo. Esta repercutiu em abril de 2013 na publicação das “Diretrizes de 

atenção à reabilitação da pessoa com transtornos do espectro do autismo (TEA)”, do 

Ministério da Saúde, que oferece orientações às equipes dos diferentes pontos de 

atenção da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência para o cuidado à saúde da 

pessoa com TEA e sua família. Porém, as melhorias nas políticas de educação e 
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disponibilidades de serviços de saúde ainda demonstram defasagem, frente ao 

aumento de sua prevalência (ELSABBAGH et. al. 2012). 

 

3.1. TEA e Motricidade 

O movimento humano traduz a necessidade do homem expressar através 

dos gestos suas emoções e necessidade físicas, emocionais e biológicas (DESSEN 

& COSTA JÚNIOR, 2005). A motricidade é a interação de diversas funções motoras 

(perceptivo motora, neuromotora, psicomotora, neuropsicomotora, etc.). Através da 

exploração motriz, a criança desenvolve a consciência de si e do mundo exterior, 

sendo estas funções auxiliares na conquista da sua independência (ROSA NETO, 

2002).  

A percepção do próprio corpo e a percepção deste no espaço e no tempo 

são essenciais para o desenvolvimento harmonioso dos aspectos motores, físicos e 

cognitivos. As dificuldades motoras podem interferir nas relações sociais, emocionais 

e escolares. Por outro lado, explorar o movimento e o brincar espontaneamente 

precedem as atividades mais estruturadas de aprendizagem (ROSA NETO, et. al. 

2011). 

A aprendizagem motora é um ciclo contínuo de instabilidade-estabilidade-

instabilidade, em direção a estados crescentemente complexos. Ao adquirimos um 

aprendizado motor, estruturamos o caminho a ser percorrido desde o estímulo até a 

resposta motora (TANI, 2008). Quando um indivíduo está aprendendo uma nova 

habilidade motora ele se reporta a uma habilidade a qual já sabe desempenhar, 

usando na nova habilidade características de movimento semelhantes àquelas das 

habilidades que já conhece, tendo o sistema sensório-motor envolvido e sua 

representação inicial reativada (CASTRO, 2005; EIGSTI, 2013). 

A experiência motora propicia o amplo desenvolvimento dos diferentes 

componentes da motricidade, tais como coordenação (final e global), equilíbrio, 

esquema corporal, organização espacial, organização temporal e lateralidade, sendo 

fundamental principalmente na infância, para o desenvolvimento das diversas 

habilidades motoras básicas como andar, correr, saltar, galopar, arremessar e 

rebater (ROSA NETO, 2002; PAPST & MARQUES, 2010).  
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Quando controladas as habilidades motoras básicas, o indivíduo passa a ter 

a possibilidade de aprender outras habilidades de maior grau de complexidade, 

estruturando assim uma sequência gradativa de habilidades motoras que se estende 

das mais simples às mais aprimoradas, aperfeiçoando o seu comportamento motor, 

que pode ser compreendido pela junção entre: 

1. Controle Motor: se refere à maneira como os movimentos são produzidos, 

ou seja, como o sistema nervoso central é organizado de maneira que 

músculos e articulações tornam-se coordenados em movimentos e como 

informações sensoriais do meio ambiente e do próprio corpo são usadas 

na coordenação e controle do movimento e;  

2. Desenvolvimento Motor: se refere às mudanças que ocorrem no 

movimento do ser humano ao longo da vida (TANI, 2008).  

 Um bom controle motor permite à criança explorar o mundo exterior 

aportando-lhe as experiências concretas sobre as quais se constroem as 

experiências básicas para o seu desenvolvimento intelectual. A criança pequena 

vive e cresce em um mundo exterior do qual depende estreitamente e ela percebe 

esse mundo exterior através de seu corpo, ao mesmo tempo em que seu corpo, 

entra em relação com o mundo exterior (ROSA NETO, 2002).  

 As características do nosso controle motor associadas às influências que 

recebemos do ambiente e as distintas vivências que temos ao longo da vida definem 

o nosso desenvolvimento motor e ele nos caracteriza dentro ou fora dos padrões 

pré-estabelecidos de normalidade. 

O conhecimento do próprio corpo não depende unicamente de 

desenvolvimento cognitivo, mas também da percepção, formada tanto de sensações 

visuais, táteis sinestésicas e, também, em parte, da contribuição da linguagem, que 

ajuda a precisar os conceitos, estabelecendo a distinção entre o seu eu e o mundo 

exterior (FARIA, 2004). A qualidade do ambiente que nos cerca têm grande 

influência no processo de desenvolvimento humano, a gama de estímulos ofertados 

pode contribuir positiva ou negativamente nesse processo.  

Para efetivarmos um ato motor consciente, necessitamos passar pelas 

seguintes etapas: receber um estímulo; identificar/percebê-lo; programar a 

resposta/ação pretendida e, por fim, responder ao estímulo através do ato motor 
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propriamente dito. O transcorrer dessas etapas é realizado através da integração 

sensorial ou também denominada, integração sensório motora. Tal processo ocorre 

dentro do cérebro e do cordão espinhal, e caracteriza o processamento central, 

sendo o desenvolvimento perceptivo motor antecessor ao desenvolvimento do 

sistema motor (CASTRO 2005).  

Nosso cérebro está programado para organizar e integrar as informações 

sensoriais que recebemos do ambiente e para fornecer respostas adaptativas e 

eficientes de cada sistema sensorial (GOLDSTEIN, 2011). Desse modo, a criança 

aprende a usar seus órgãos sob o controle de sensações produzidas ou modificadas 

por ela mesma e a identificar melhor cada uma das suas sensações, produzindo-a 

de maneira diferente de suas vizinhas (WALLON, 2010). Quanto mais ela passa a 

dominar os signos culturais e a desenvolver os aspectos cognitivos, mais o gesto 

motor tende a se reduzir, ganhando em refino e qualidade motora autônoma 

(GRATIOT-ALFANDÉRY, 2010). 

Na criança com TEA as especificidades cognitivas, perceptivas e 

sociocomunicativas são identificadas com maior amplitude e, por conseguinte, mais 

descritas no plano psicopatológico do transtorno. Entretanto, “o corpo da criança 

autista é, sem dúvida, o primeiro e o último a testemunhar as especificidades do 

autismo”, mas talvez seja o tema menos debatido e, consequentemente, menos 

descrito (FABIEN, 2011).  

Em alguns indivíduos com TEA, a dificuldade pode ser compreendida por 

dois domínios: 

a. Planejamento motor e sua execução, e isso pode se estender da fala às 

atividades motoras, com dificuldades na capacidade de coordenar e executar 

movimentos propositais na ausência da parte motora;  

b. Deficiências sensoriais chamadas de dispraxia (capacidade desordenada) ou 

apraxia (ausência desta habilidade) (AUTISM SPEAKS, 2010) 

Estudos mostram que mais de 90% das crianças com Transtornos Invasivos 

do Desenvolvimento (TID) têm déficits no processamento sensorial, o qual interfere 

em sua habilidade de interagir com o mundo (GOLDSTEIN, 2011).  

Didaticamente, o processamento sensorial pode ser dividido em três partes: 

a) dificuldades de modulação, quando a percepção dos estímulos é deficitária ou 
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extremante intensa, como audição hipo ou hipersensível; b) dificuldade no 

processamento, quando a modulação acontece, porém há dificuldades em se 

processar e organizar, como distinguir o som principal do som de fundo; e, c) 

dificuldade no planejamento motor, quando há dificuldade em se planejar e executar 

o ato motor, nesse quesito destaca-se a recorrência em se brincar da mesma 

brincadeira (GOLDSTEIN, 2011). 

Crianças com TEA podem emitir respostas mais intensas e diferenciadas 

que outras crianças com DT, frente a estímulos sensoriais no mesmo contexto 

(Brasil, 2013) e é por isso que muitas crianças autistas demandam consistência no 

seu meio ambiente. Qualquer mudança mínima, (ex: alterações nas rotinas de 

alimentar-se, vestir-se, banhar-se, ou trajetória para ir à escola) podem gerar uma 

sobrecarga de estímulos para além das que a criança é capaz de processar 

(AUTISM SPEAKS, 2010). 

No TEA, a criança hiperdiscrimina os estímulos provenientes de 

modalidades sensoriais, mas não extrai detalhes funcionais ou relevantes para o 

comportamento, aplicando seu próprio padrão perceptivo às informações do mundo 

exterior (CASTRO, 2005). Movimentos motores estereotipados como flapping de 

mãos,“espremer-se”, correr de um lado para o outro, tendo muitas vezes 

características hiperativas, são regularmente observáveis. Há também crianças que 

agitam os braços, ou andam na ponta dos pés, continuamente e, os que 

inesperadamente ficam estáticos em determinada posição (AUTISM SPEAKS, 

2010). 

As respostas incomuns aos estímulos sensoriais são devidas à dificuldade 

de processar e integrar a informação sensória. A visão, a audição, o olfato, o 

paladar, o sistema proprioceptivo e, o sistema vestibular podem estar afetados. Os 

dois últimos sentidos são pouco conhecidos, porém de grande importância para o 

funcionamento da percepção corporal, estando ligados ao senso de posição do 

corpo e seu movimento no espaço (GOLDSTEIN, 2011).  

Portanto, a informação pode ser sentida corretamente, mas percebida de 

forma muito diferente. Às vezes os estímulos que parecem “normais” para uns, 

podem causar sensações dolorosas, desagradáveis ou confusas em crianças com 

Distúrbio de Integração Sensória (DIS) (AUTISM SPEAKS, 2010). Esses fatores 
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levam as crianças com TEA a darem respostas ao ambiente de acordo com o seu 

perfil sensorial individual (GOLDSTEIN, 2011). 

A deficiência motora e sua manifestação precoce na infância do autista 

confirmam um déficit primário na capacidade de perceber e mover o corpo de forma 

planejada, o que limita a capacidade para controlar a temporização das ações do 

corpo e das suas consequências perceptivas, prejudicando a comunicação das 

intenções e ideias (TREVARTHEN, DELAFIEL-BUTT, 2013). 

Estudos sugerem que muitas das deficiências cognitivas sociais 

manifestadas nos indivíduos com TEA estão enraizadas na sua incapacidade de 

montar e compreender diretamente a organização intrínseca relacionada à meta do 

comportamento motor (COSSU et. al., 2012). Da mesma maneira, a grande 

incidência de comportamentos atípicos de resposta sensorial que contribuem para 

maior dependência nas atividades cotidianas e de autocuidado, bem como a 

manifestação de déficits discriminativos ou perceptivos que contribuem para 

problemas posturais e práxicos (BRASIL, 2013a). 

No TEA, características de dissimetrias na motricidade como maior 

movimentação dos membros de um lado do corpo, dificuldades de rolamento na 

idade esperada, movimentos corporais em bloco e não suaves e distribuídos pelo 

eixo corporal, dificuldade, assimetria ou exagero em retornar membros superiores à 

linha média, dificuldade de virar o pescoço e a cabeça na direção de quem chama a 

criança podem ser verificadas (Brasil, 2013 a). Tais características nos remetem à 

falta de controle motor observável, mesmo nas habilidades motoras mais simples, 

que são esperadas dentro de cada faixa etária e, consequentemente, nas 

dificuldades em avançar no processo de aquisição de novas habilidades.  

A relevância dos distúrbios motores em crianças autistas foi subestimada por 

anos, já que as variedades de deficiências motoras são camufladas por uma 

esmagadora falta de reciprocidade social e emocional. Porém, dentre as 

características do TEA parece existir, de uma forma geral, um comprometimento 

motor ao nível da coordenação motora geral. 

Já no primeiro estudo documentado sobre o autismo, Kanner (1943) 

evidenciou a dificuldade motora para a efetivação da marcha e Asperger (1944), 

destacou a falha na motricidade fina através da dificuldade na escrita (TAMANAHA, 
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PERISSINOTO & CHIARI, 2008). Posteriormente, Adams et. al. (2004) evidenciaram 

as disfunções de coordenação motora global e fina e Lima (2012) destacou a 

dificuldade no equilíbrio e na execução da corrida, dando à criança com TEA uma 

corrida desajustada com a demonstração de desequilíbrio da posição unipodal, 

assim como, atrasos na aquisição de movimento finos, relacionados ao uso 

simultâneo coordenado das duas mãos. 

Comparando-se indivíduos com TEA com outros sem o transtorno, vemos 

que no TEA há dificuldades de equilíbrio, estabilidade corporal, marcha, flexibilidade 

das articulações e de velocidade do movimento (LANG et. al. 2010). Muitos 

indivíduos com autismo vivenciam desafios motores referentes ao tônus muscular e 

coordenação, que também pode afetar sua capacidade de funcionar em níveis 

próprios a cada faixa etária (COSSU et. al. 2012). Dawnson et. al. (2000) 

acompanharam uma criança com TEA do nascimento aos dois anos de idade e 

constataram comprometimentos motores em nível de tonicidade muscular e 

coordenação motora, envolvendo movimentos repetitivos e estereotipados.  

Pessoas acometidas pelo transtorno frequentemente são prejudicadas com 

dificuldades, que vão desde a imitação de ações até o reconhecimento das 

intenções motoras. Há mais de 30 anos Marian De Meyer sugeriu que o ''fracasso'' 

na imitação corporal pode ser um fator crucial no comprometimento da comunicação 

interpessoal no autismo (COSSU et. al. 2012). Mas, para que haja a imitação 

corporal é necessário que o indivíduo consiga interpretar, reconhecendo e dando 

sentido às intenções motoras do outro, utilizando-se da empatia.  Por sua vez, o 

desenvolvimento empático é outro ponto deficitário encontrado em pessoas com 

TEA, como verificaremos na próxima sessão. 

 

3.2. TEA e Empatia 

A falha básica nos autistas é a incapacidade de atribuir aos outros indivíduos 

sentimentos e pontos de vista diferentes do seu próprio. Esse fato faz com que a 

empatia da criança seja falha, afetando sentimentos básicos, como medo, raiva ou 

alegria, impedindo-a de enxergar as necessidades das outras pessoas (WILLIAMS, 

WRIGHT, 2008). A inabilidade de inferir estados mentais do outro, como se colocar 

no lugar de um interlocutor, intuir pensamentos, sentimentos e intenções é chamada 
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de “cegueira mental”. Ela resulta da incapacidade em interagir mediante provável 

comportamento do interlocutor (BARON-COHEN et. al., 2000). 

A “cegueira mental”, ou também conhecida como “agnosia visual” é de fato 

uma consequência bem documentada de dano ao córtex de associação no cérebro. 

(“Agnosia” palavra criada por Freud, significa literalmente “não conhecimento”, mas 

passou a significar especificamente a perda de algum aspecto da percepção, 

enquanto a sensação permanece relativamente incólume)” (HUMPHREY, 1994). 

Vários autores sugerem que a gênese do autismo pode estar vinculada a 

disfunção dos neurônios espelhos, o que acarretaria em problemas no 

desenvolvimento de sistemas neurológicos, especificamente relacionados às 

cognições sociais (DAMÁSIO,1996; CAIXETA & CAIXETA, 2005; RAMACHANDRAN 

& OBERMAN, 2006). 

Um estudo realizado por Baron-Cohen et. al (1985), demonstrou que 

crianças com autismo apresentam dificuldades na compreensão das crenças dos 

outros, sugerindo uma falha na “teoria da mente”, com maiores alterações em 

crianças após os quatro anos de idade. Essa falha acarretaria prejuízos sociais 

abrangentes tomada de perspectiva, empatia e engajamento social. Além disso, 

prejuízos motores como comportamentos repetitivos e estereotipados, desejo 

obsessivo pela mesmice e, por fim, distúrbios de linguagem e prejuízo nas funções 

executivas (BARON-COHEN, et. al., 1985).  

O comportamento autista reflete um quadro compatível com a falha do 

sistema de neurônios-espelho. O entendimento de ações (essencial para a tomada 

de atitude em situações de perigo), a imitação (extremamente importante para os 

processos de aprendizagem) e a empatia, são funções atribuídas aos neurônios-

espelho e são exatamente essas funções que se encontram alteradas em pessoas 

autistas (RAMACHANDRAM & OBERMAN, 2006). 

Nas crianças com TEA, os mecanismos de atenção compartilhada e de 

empatia estariam prejudicados, o que acarretaria em prejuízos nas relações sociais, 

na capacidade de faz de conta e na comunicação, por haver uma dificuldade na 

compreensão do que as pessoas pensam, sentem e do modo como se comportam. 

Sem conseguir atribuir esses significados, a criança autista não interage com o meio 
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social da mesma forma que as demais crianças (BELISÁRIO FILHO, 2010; GALLO-

PENNA, MALUF, 2013). 

A comunicação entre o autista e o mundo costuma ser muito prejudicada 

pelas dificuldades apresentadas tanto quando ela está no papel de receptor como no 

papel de transmissor da informação. Assim, as crianças com TEA demoram a 

aprender a interpretar o pensamento e os sentimentos dos outros. Dicas sociais 

sutis, tais como um sorriso, um gesto, ou uma carranca lhes fazem pouco sentido. 

Sem a capacidade de interpretar os gestos e as expressões faciais, o mundo social 

pode parecer um enigma. Algumas vezes entender o que a criança autista quer 

dizer, ou o significado da sua linguagem corporal, é um verdadeiro desafio, pois as 

expressões faciais, os movimentos e os gestos podem não ser compatíveis com as 

palavras (AUTISM SPEAKS, 2010). 

A fala é manifestada com peculiaridades, muitas vezes, com repetição de 

palavras que acabaram de ouvir (ecolalia imediata); outras podem emitir falas ou 

“slogans/vinhetas” que ouviram na televisão, sem sentido contextual (ecolalia tardia). 

Pela repetição da fala do outro, não operam a modificação no uso de pronomes; 

podem apresentar características peculiares na entonação e no volume da voz. Já a 

expressividade emocional é menos frequente e mais limitada; dificuldade de 

encontrar formas de expressar as diferentes preferências e vontades, e de 

responder às tentativas dos adultos em compreendê-las (quando a busca de 

compreensão está presente na atitude dos adultos) (BRASIL, 2013a).  

Estudos experimentais mostram que as crianças autistas com melhores 

resultados nas tarefas de teoria da mente também apresentam maiores habilidades 

linguísticas e são capazes de utilizar a linguagem para comunicação e 

relacionamento. Gallo-Pena e Maluf investigaram os efeitos de um procedimento, 

baseado em linguagem, sobre a habilidade de atribuição de estados mentais ao 

outro e encontraram resultados que sustentam a ideia de que as habilidades 

linguísticas estão relacionadas à teoria da mente, também para crianças autistas e 

que, há efeitos positivos de uma intervenção baseada na linguagem sobre o 

desenvolvimento da teoria da mente (GALLO-PENNA, MALUF, 2013). 

Embora muita pesquisa tenha sido conduzida com pessoas de 

Desenvolvimento Típico (DT) e Desenvolvimento Atípico (DA) a respeito do 

desenvolvimento de habilidades empáticas, pouco se sabe sobre as trajetórias de 
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desenvolvimento neurológico e sua perturbação no DA, tais como TEA, em particular 

durante o final da infância e início da vida adulta (RÜTHER et. al. 2013). 

Em um estudo com uma intervenção comportamental com quatro crianças 

com TEA, objetivando ensiná-las a ter comportamentos empáticos coerentes com as 

distintas alterações ambientais, os pesquisadores concluíram que o déficit em 

empatia e na tomada de perspectiva não podem indicar a ausência de respostas 

necessárias, mas sim uma incapacidade de distinguir as condições sob as quais 

uma resposta específica seria apropriada (SCHRANDT, TOWNSEND & POULSON, 

2009). 

Rüther et. al. (2013), descrevem que os padrões de ativação cerebral de 

pessoas com TEA se apresentam diferentemente dos padrões das pessoas com DT 

e que os mesmos padrões identificados na infância são estendidos para a idade 

adulta. O refinamento funcional das redes cerebrais relacionadas com as habilidades 

sóciocognitivas continua na fase adulta, com um aumento na ativação do cérebro, 

principalmente em regiões relevantes para o controle cognitivo e o monitoramento 

explícito de estados emocionais.  

A partir desses achados, podem-se formular os seguintes questionamentos: 

o quanto o déficit na motricidade está relacionado ao desempenho empático e vice-

versa? Será que necessariamente a desfuncionalidade de uma área pode causar 

prejuízo à outra? Ou, ambas possuem mecanismos maturacionais semelhantes e, 

ao estimularmos uma automaticamente o fazemos com a outra? No intuito de buscar 

responder alguns desses questionamentos é que o presente trabalho foi elaborado. 
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4. PSICOMOTRICIDADE E A CRIANÇAS COM TEA  

 

No paralelismo entre funções motoras e as funções psíquicas, o 

desenvolvimento psicomotor evolui concomitantemente ao desenvolvimento mental, 

tendo como reação global o entrelaçamento dos fenômenos motores e psicológicos 

(PICQ & VAYER, 1977 apud FARIA, 2004). Os movimentos da criança são repletos 

de atos motores hesitantes e difusos que se interrompem e recomeçam, 

sucessivamente. Quanto mais a criança passe a dominar os signos culturais e 

desenvolver os aspectos cognitivos, mais o gesto motor tende a se reduzir o 

movimento desordenado, ganhando em refino e qualidade motora autônoma 

(GRATIOT-ALFANDÉRY, 2010). 

Os adultos tomam uma decisão preliminar internamente e, em seguida, 

levam adiante a escolha na forma de um único movimento que coloca o plano em 

execução. Já a criança define sua escolha durante o movimento, ou seja, não há um 

processo direto de percepção visual. Movimento e percepção não se separam: os 

processos coincidem quase que exatamente. A escolha da criança parece uma 

seleção dentre seus próprios movimentos, de certa forma retardada (VYGOTSKI, 

2000). 

Por volta dos cinco ou seis anos, a criança já não apresenta mais os 

impulsos motores como consequência direta da percepção. Agora, os problemas são 

resolvidos através de uma conexão estabelecida internamente entre o estímulo e o 

signo auxiliar correspondente. A criança se torna capaz de dominar seu movimento, 

ela reconstrói o processo de escolhas em bases totalmente novas. O movimento 

desloca-se assim, da percepção direta, submetendo-se ao controle das funções 

simbólicas incluídas na resposta de escolha (VYGOTSKI, 2000). 

Tanto as emoções como a motricidade têm papel fundamental no 

desenvolvimento humano e elas devem ser estudadas articuladamente, 

considerando que modulação afetiva e modulação muscular acompanham-se 

estreitamente e que a alteração de uma corresponde à alteração da outra 

(PEREIRA, AMPARO & ALMEIDA, 2006). 

Existe uma estreita relação entre o que a criança é capaz de aprender 

(cognitivo) e o que é capaz de realizar (motor) (ROSA NETO, ET. AL. 2013). Um dos 
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conceitos chaves para a compreensão do comportamento motor é o de que toda 

ação é precedida por uma preparação em nível mental, que compreende processos 

de intenção, atenção, tomada de decisão, programação e computação motora 

(TANI, 2008). 

Há fatores que influenciam a aquisição de habilidades motoras como 

motivação, demonstração, estabelecimento de metas, tipo de prática, estrutura de 

prática variada, e conhecimento de resultados. Todas são variáveis manipuladas 

pelos profissionais que lidam com o ensino de habilidades motoras numa situação 

real de prática profissional (TANI, 2008).  

Por meio de intervenção motora junto a outras crianças é possível 

proporcionar a criança com TEA oportunidades para explorar o ambiente, bem como 

enriquecer suas interações sociais além do que costumavam realizar. A ampliação 

de seu repertório motor aumenta sua competência a novos desafios e aos poucos, 

dentro de suas condições, seu desenvolvimento global é aperfeiçoado (PRESTES, 

et al., 2009). 

Para que um programa de atividades atinja os objetivos esperados em 

relação aos componentes motores das crianças, há a necessidade de investigação 

sobre o nível de desenvolvimento motor das mesmas, tornando-se um importante 

instrumento que sugere estratégias de integração de atividades relacionadas às 

necessidades específicas de cada uma (FARIA, 2004; PAPST & MARQUES, 2010).  

Durante o desenvolvimento das atividades propostas, é importante que elas 

ocorram naturalmente, tornando-se significativas e favoráveis à criação de vínculo 

afetivo e à formação do autoconceito. Desse modo, a criança se tornará motivada a 

participar das atividades posteriores (MATOS, 2012). 

Munidos de tais informações, é preciso entender que com o uso de 

atividades psicomotoras, como uma espécie de “ferramenta”, o professor/interventor 

pode ajudar a criança no seu desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo e social 

(ROSA NETO, et. al., 2013). 

O grau de atenção é um dos fatores que influenciam as respostas motoras, 

podendo ser uma limitação do desempenho humano. Quando o indivíduo utiliza o 

foco de atenção organiza os recursos internos (pensamentos interiores) disponíveis 

e/ou externos (pistas do ambiente) para dirigi-los a determinadas fontes de 
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informações. Esse processo conduzirá a um desempenho bem sucedido. A situação 

em que o movimento será desempenhado e a tarefa a ser realizada definem 

características da preparação para o movimento. Assim, quanto maior o número de 

opções de resposta, maior o tempo gasto para se efetivar a resposta motora e, 

quanto maior a previsibilidade da opção de resposta correta, menor o tempo de 

reação (MAGILL, 2000). Podemos compreender então que a consistência do 

movimento é alcançada mediante a redução de variabilidade ou o controle dos graus 

de liberdade (TANI, 2008), e esses fatores devem ser observados durante o 

desenvolvimento de um programa de intervenção psicomotora. 

Outro fator que influencia nas respostas motoras e que é utilizado como 

estratégia de aprendizagem e desempenho de habilidades motoras, é a prática 

mental. Ela se refere à recapitulação mental e cognitiva ativa de uma habilidade 

física na ausência de movimentos físicos explícitos. Pode ocorrer enquanto o 

aprendiz está observando outra pessoa ao vivo ou em uma gravação, realizando um 

movimento ou, sem haver uma observação visual, quando há uma recapitulação 

cognitiva de uma habilidade física já desempenhada pelo aprendiz (MAGILL, 2000).  

Sua eficiência combinada à prática física tem sido regularmente verificada 

(ALLAMI et. al., 2008) e, contrariamente, falhas em seus mecanismos podem estar 

relacionadas a déficits no comportamento motor, pois se um indivíduo não pode 

planejar ou implementar efetivamente um movimento motor, a eficiência com que 

essa pessoa poderá construir ligações entre os movimentos motores e outras 

informações (ideias, emoções, cognição etc.) será diminuída (EIGSTI, 2013). 

As estratégias para o desenvolvimento de um programa de atividades 

psicomotoras para crianças com TEA devem ser definidas, dando estímulos 

suficientes para causar uma instabilidade e forçar o indivíduo a se reestabilizar sem, 

no entanto, bloqueá-lo e impedi-lo de aprimorar-se. É preciso ser instigante e atrativo 

e, fundamentalmente ser embasado em atividades lúdicas, uma vez entendido que o 

brincar, conforme nos aponta Gallahue e Ozmun (2003), é o que as crianças 

pequenas mais fazem quando não estão comendo, dormindo ou obedecendo à 

vontade dos adultos. Já que as brincadeiras ocupam maior parte de suas horas 

despertas, o brincar para as crianças pode, literalmente, ser equivalente ao trabalho 

dos adultos. 
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De acordo com Maluf (2003), o brincar proporciona a aquisição de novos 

conhecimentos, desenvolve habilidades de forma natural e agradável. Ele é uma das 

necessidades básicas da criança, sendo essencial para um bom desenvolvimento 

motor, social, emocional e cognitivo. Por meio da brincadeira, a criança aprende e é 

instigada a vencer os próprios limites constantemente em atividades prazerosas, 

fazendo com que empenhe atenção e esforços na busca por aprimorar-se. 

Na medida em que vamos nos envolvendo com as crianças e identificando o 

que lhes é prazeroso, vamos construindo “pontes” para a brincadeira conjunta. Aos 

poucos, o momento de brincar se torna cada vez mais satisfatório e significativo 

emocionalmente, isso torna a brincadeira um momento rico em aprendizagens 

(GOLDSTEIN, 2011).  

Os programas de intervenção psicomora buscam construir elos que 

impulsionam o desenvolvimento das relações sociais, tendo o próprio corpo como 

mediador nesse processo. Para tanto, utiliza-se de estratégias que viabilizem 

alcançar esse objetivo, sendo a ludicidade uma ferramenta essencial no trabalho 

psicomotor para crianças. Durante a brincadeira, as crianças se envolvem em 

atividades que lhe são prazerosas e passam a permitir com mais facilidade dar e 

receber sinais verbais e não verbais.   

A brincadeira motora auxilia a integração da imagem corporal do sujeito, e 

de sua relação com o exterior, ou seja, uma apropriação do seu corpo como 

manifestante das capacidades sociocognitivas.  

Para isso, entende-se que o corpo em movimento se torna a identidade do 

sujeito, demonstrando para além de suas capacidades físico/motoras, suas 

capacidades cognitivas, sociais, psíquicas; trazendo sua história, crenças, cultura. 

Não havendo assim, a possibilidade de buscar compreendê-lo e alcançá-lo sem se 

fazê-lo de forma interdisciplinar.  

Partindo dos resultados de pesquisas anteriores, o presente estudo propõe a 

seguinte hipótese: a estimulação psicomotora, quando realizada em grupo, leva ao 

desenvolvimento de habilidades motoras e sócio-cognitivas como a empatia. Para 

testar essa hipótese, foram propostos os objetivos que serão descritos a seguir. 
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5. OBJETIVOS 

 

5.1. Objetivo Geral 

 O objetivo do presente estudo foi avaliar a influência de atividades 

psicomotoras, sobre o desenvolvimento motor e empático em crianças com 

Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) e crianças com Desenvolvimento Típico 

(DT).  

 

5.2. Objetivos Específicos 

 

 Criar e testar um programa de atividades psicomotoras para crianças, com 

elementos que ampliassem as possibilidades de aprendizagem e 

desenvolvimento de habilidades motoras distintas; 

 

 Identificar os níveis de desenvolvimento motor em crianças com TEA e DT 

por meio de testes motores; 

 

 Verificar as relações entre as idades cronológicas e as idades motoras das 

crianças com TEA e DT; 

 

 Identificar os níveis de desempenho empático das crianças com TEA e DT 

na visão de seus pais/responsáveis e, na visão dos professores das 

instituições de ensino das crianças; 

 

 Caracterizar o desempenho social observável nas crianças com TEA e DT 

em situação estruturada;  

 

 Identificar as relações entre a idade motora e os indicadores 

comportamentais de empatia das crianças com TEA e DT; 

 

 Comparar os resultados nos níveis de desenvolvimento motor, empático e 

desempenho social antes e após aplicação do programa; 
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6. MATERIAIS E MÉTODOS 

  

 Trata-se de uma pesquisa mista (qualitativa e quantitativa), com amostra por 

conveniência, não probabilística. 

 

6.1. Participantes 

Participaram deste estudo crianças, com diagnóstico de TEA e com DT, 

seus pais/responsáveis e professores. A amostra foi constituída por 21 crianças 

sendo 15 com diagnóstico de TEA (três do sexo feminino e 12 do sexo masculino) e, 

seis com DT (quatro do sexo feminino e dois do sexo masculino); com idades entre 

06 e 10 anos (m = 7,57; d.p = 1,21) para a amostra geral; sendo (m = 7,80; d.p = 

1,21) para crianças com TEA; e, (m= 7,00; d.p= 1,10) para crianças com DT. Os 

participantes foram alocados em três grupos, compostos por 7 crianças cada.  

O grupo de pais/responsáveis foi composto por 21 representantes (sendo 17 

mães, 2 pais e 1 avó), com idades entre 26 e 49 anos (m = 37,67; d.p = 6,12) para a 

amostra geral. Mais detalhadamente, os pais/responsáveis de crianças com TEA 

tinham idade média de 37,73 anos (d.p = 5,35) e os pais/responsáveis de crianças 

com DT, idade média de 37,5 anos (d.p= 8,0). Por fim, 21 professores (todos do 

sexo feminino) compuseram a amostra.  

 

6.2. Critérios de Inclusão e Exclusão 

 O critério de inclusão para ambos os grupos de crianças, além da idade, foi 

o desejo de participar voluntariamente da pesquisa, estar devidamente matriculado 

em uma instituição de ensino, ter idade correspondente ao requerido para a 

amostra, ter disponibilidade de horários para a participação efetiva no programa, 

consentir com os propósitos da pesquisa e assinar o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (TCLE).  
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 O critério específico para as crianças com TEA foi obter pontuação abaixo 

de 14, na versão brasileira do Autism Screening Questionnaire – ASQ (Questionário 

de Comportamento e Comunicação Social) (SATO, 2008).  

 O critério de exclusão para ambos os grupos foi possuir comorbidades que 

viessem a constituir variável de confundimento.  

 

6.3. Seleção da Amostra 

As crianças com TEA foram selecionadas nas seguintes instituições de 

saúde e educação que acompanham crianças e familiares com o diagnóstico do 

transtorno:  

 Associação de Amigos do Autista do Vale São Francisco 

(AAMAVASF);  

 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Petrolina;  

 Centro de Estudos e Práticas em Psicologia (CEPPSI) da 

Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF);  

 Núcleo de Apoio Psicossocial (NAPSI) da Secretaria Municipal de 

Educação de Juazeiro; e, 

 Núcleo de Apoio Psicopedagógico aos Portadores de Necessidades 

Especiais (NAPPNE) da Prefeitura Municipal de Petrolina.  

As crianças com DT foram selecionadas em escolas das redes públicas e 

privadas nas cidades de Petrolina/PE e Juazeiro/BA.  

A origem e número de crianças de cada instituição podem ser vistos na 

Figura 3. 
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Figura 3 - Fluxograma das instituições de origem da amostra

 

Fonte: Dados da autora 

 

6.4. Caracterização da Amostra 

As crianças que participaram da intervenção foram separadas por 

conveniência em três grupos (Grupo Experimental 1, Grupo Experimental 2 e Grupo 

controle). Na constituição desses grupos buscou-se equilíbrio na distribuição das 

crianças entre esses grupos, em função da idade cronológica, sexo e 

diagnóstico/condição de desenvolvimento (DT ou TEA). A Figura 4 descreve a 

alocação dos participantes em cada grupo, especificando o número de crianças com 

TEA e DT. 

 

 

 

 

 

 

 

ORIGEM DA 
AMOSTRA 

CRIANÇAS 
COM TEA 

AAMAVASF 7 CRIANÇAS 

APAE 3 CRIANÇAS 

CEPPSI 1 CRIANÇA 

NAPSI 1 CRIANÇA 

NAPPNE 3 CRIANÇAS 

CRIANÇAS 
COM DT 

ESC. PÚB. PETROLINA/PE 2 CRIANÇAS 

ESC. PART.  PETROLINA/PE 1 CRIANÇA 

ESC. PÚB. JUAZEIRO/BA 2 CRIANÇAS 

ESC. PART.  JUAZEIRO/BA 1 CRIANÇA 
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Figura 4 - Alocação da amostra 

 

 
Fonte: Dados da autora 

  

As idades médias das crianças em cada grupo foram: Grupo Experimental 1 

(M= 7,57; d.p= 1,134), Grupo Experimental 2 (M= 8,00; d.p= 1,528) e, Grupo 

Controle (M= 7,14; d.p= 900).  No que se refere à relação entre idade cronológica e 

sexo, as crianças do sexo feminino (N=7) apresentam média de 8 anos (d.p= 1,00), 

enquanto que as crianças do sexo masculino (N=14) apresentaram média de 7,36 

anos (d.p= 1,28).  

 Das 16 crianças com TEA, oito foram descritas pelos pais como usuárias de 

medicamentos sendo: (4) uso de antipsicótico, (1) uso de antipsicótico e estimulante 

do sistema nervoso, (1) inibidor de secreção gástrica e, (1) suplemento alimentar. 

Nenhuma criança com DT foi descrita pelos pais como usuária de medicamentos. 

Ao analisarmos a prevalência da prática de esportes e o acompanhamento 

terapêutico na amostra, constatamos que a maior parte das crianças com TEA tem 

algum tipo de acompanhamento terapêutico enquanto o inverso aconteceu com a 

prática de esportes. Já nas crianças com DT o acompanhamento terapêutico 

aconteceu para a minoria e o percentual dos que praticam algum esporte é o mesmo 

do que os que não praticam, conforme observamos na Figura 5. 

 

 

Alocação da amostra 

Grupo Experimental 1   
(7 crianças) 

7 TEA 7 sexo masc 

Grupo Experimental 2    
(7 crianças) 

4 TEA 
2 sexo feminino           

2 sexo masculino  

3DT 
2 sexo feminino           

1 sexo masculino 

Grupo Controle            
(7 crianças) 

4 TEA 
1 sexo feminino            

3 sexo masculino 

3DT 3 sexo feminino 



55 

 

 

Figura 5 - Comparação entre as crianças com TEA e DT quanto à prática de esportes e 

realização de terapia 

 

Fonte: Dados da autora 

   

6.5. Locais e Ambientes da Pesquisa 

A pesquisa foi realizada na Universidade Federal do Vale do São Francisco 

(UNIVASF), no campus Petrolina/PE.  As coletas de dados com as crianças e seus 

pais/responsáveis ocorreram nas dependências do Colegiado de Educação Física 

(CEFIS) da UNIVASF e a coleta de dados com os professores ocorreu nas duas 

cidades, nas respectivas escolas em que os professores atuavam.  

Durante as três fases da pesquisa destinadas a coleta de dados tivemos à 

disposição a sala de dança do CEFIS, local amplo (cerca de 16x10m), bem 

iluminado, arejado. Além disso, todos os equipamentos esportivos desse ambiente, 

como bolas, arcos, cordas, colchonetes, trampolins, plintos, cones etc. Ver figura 6.  

 

 

 

 

 

33,33% 

66,67% 

50,00% 50,00% 

86,67% 

13,33% 16,67% 

83,33% 

sim não sim não 

Diagnostico de TEA DT 

PRATICA ALGUM ESPORTE FAZ ALGUMA TERAPIA 
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Figura 6 - Sala de dança CEFIS 

   

Fonte: Dados da autora 

 

6.6. Instrumentos de Medidas  

Questionário de Anamnese: desenvolvido para esse estudo, visando obter o 

histórico de saúde de cada criança. Adicionalmente sendo solicitados laudos 

emitidos pelos especialistas que realizavam o acompanhamento clínico das crianças 

(Anexo 1). 

Autism Screening Questionnaire (ASQ) ou Social Communication 

Questionnaire (SCQ) (RUTTER  et. al, 2003), adaptação brasileira (SATO, 2008): 

trata-se de um questionário autoaplicável, destinado aos cuidadores da criança, 

composto por 40 questões que devem ser respondidas com “sim” e “não”. As 

questões abordam o desenvolvimento da criança e têm como foco o comportamento, 

a linguagem e a sociabilidade. Tem por finalidade fazer um rastreamento para 

auxiliar no diagnóstico dos TEA em crianças a partir de quatro anos de idade. Os 

procedimentos de análise de dados são estabelecidos de acordo com as normas 

para pontuação, sendo previstas três classificações: 0 a 14 pontos (normal), 15 a 21 

pontos (TGD) e maior que 21 (autismo) (Anexo 2). 

Questionário de Indicadores Comportamentais de Empatia da Criança pelos 

pais/responsáveis e professores: instrumento adaptado por Ferreira (2008), baseado 

em Bryant (1987) e Garcia (2001), contendo 18 questões, sendo quatro negativas 

(que expressam um comportamento não empático) e 14 positivas (que caracterizam 

operacionalmente os comportamentos denominados de empáticos) as quais, os 

professores e pais, separadamente avaliam os indicadores comportamentais de 

empatia da criança. Em ambos os questionários, as respostas são dadas por meio 

de três alternativas: Não descreve a criança (0); Descreve um pouco a crianças(1) e 
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Descreve perfeitamente a criança (2), podendo o escore final ser de zero a 36 

pontos (Anexo 3).  

Escala de Desenvolvimento Motor (EDM): desenvolvida por Neto (2002), 

sendo indicada para crianças com Desenvolvimento Típico (DT) e também as com 

alterações neurológicas, mentais, sensoriais dentre outras. Avalia áreas como: 

motricidade fina, motricidade global, equilíbrio, esquema corporal, organização 

espacial, organização temporal e lateralidade, através de testes específicos para 

cada faixa etária (varia dos dois aos dez anos). Os procedimentos de análise de 

dados são estabelecidos de acordo com os Quocientes Motores Gerais (QMG), 

Idade Motora Geral (IMG) e Idade Cronológica (IC), que são encontrados conforme 

descrição a seguir: 

O QMG é obtido através da IMG dividida pela IC e multiplicada por 100. 

Enquanto a IMG se obtém através da soma dos resultados positivos obtidos nas 

provas motoras (idade motora fina, idade motora global, idade motora para o 

equilíbrio, idade motora para esquema corporal/ rapidez, idade motora para a 

organização espacial e idade motora para linguagem/ organização temporal); 

divididos por seis. Os resultados positivos obtidos nos testes são representados pelo 

símbolo (1); os valores negativos (0); e os valores parcialmente positivos são 

representados pelo símbolo (1/2).  Já a IC se obtém através da data de nascimento 

da criança, aqui dada em anos.  

Os dados da diferença entre ICM e IC são representados por anos e, os 

QMG avaliados através da Escala de Classificação dos Resultados, conforme 

Tabela 1. 
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Tabela 1. Escala de Classificação de Resultados 
 

Pontuação Classificação 

130 – ou mais Muito superior 

120 – 129 Superior 

110 – 119 Normal alto 

90 – 109 Normal médio 

80 – 89 Normal baixo 

70 – 79 Inferior 

69 ou menos Muito inferior 

Fonte: Rosa Neto, 2002. 

 

A Escala de Desenvolvimento Motor pode ser vista no Anexo 4. 

Método de Observação do Desempenho Social Através de Videografia: 

consiste na observação e análise das filmagens das intervenções nas sessões um e 

18 dos três grupos, totalizando seis filmagens distintas sendo respectivamente da 

primeira e da última sessão para as crianças do Grupo Experimental 1 e Grupo 

Experimental 2 e, as únicas sessões as quais participaram o Grupo Controle.  

As avaliações foram feitas utilizando-se o método “duplo-cego”, por dois 

juízes independentes, ou seja, sem o contato para troca de informações entre os 

mesmos. Tratava-se de profissionais da área da saúde, graduados em psicologia e 

com experiência em trabalhos com crianças com TEA.  

Cada juiz recebeu um DVD contendo seis vídeos distintos, juntamente com 10 

fichas avaliativas, sendo uma para cada vídeo que contemplem as crianças 

caracterizadas com camisetas de uma só cor (somente crianças com TEA) e, duas 

para os vídeos que contemplem as crianças caracterizadas com camisetas de duas 

cores distintas (crianças com TEA e DT). 

As análises foram ser feitas observando-se as ações do coletivo, conforme 

cor da camiseta. Após analises da filmagem de cada vídeo, o juiz deveria classificar 

as demonstrações empáticas conforme o Protocolo de avaliação da videografia 

(Anexo 5), no qual se questionava sobre o desempenho social das crianças 

conforme os seguintes critérios:  
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1. Participam das atividades,  

2. Reconhecem o sentimento da professora, 

3. Reconhecem o sentimento dos colegas,  

4. Expressam emoções positivas nas interações,  

5. Prestam atenção na professora,  

6. Prestam atenção nos colegas,            

7. Demonstram interesse pela professora,  

8. Demonstram interesse pelos colegas,          

9. Expressam compreensão pelos sentimentos do outro,  

10. Oferecem ajuda. 

Cada juiz realizou uma avaliação qualitativa independente e preencheu dez 

fichas avaliativas (cinco da pré-intervenção e 5 da pós intervenção), 

correspondentes às seguintes subdivisões dos grupos: Grupo Experimental 1; Grupo 

Experimental 2 – TEA; Grupo Experimental 2 – DT;Grupo controle – TEA; Grupo 

Controle – DT. O sistema de classificação utilizado foi: muito pouco, pouco, normal, 

bom e muito bom. Os juízes não tinham conhecimento sobre o conteúdo da 

pesquisa, qual a composição da amostra, assim como, a distribuição das crianças 

nos três grupos e fase da avaliação analisada: pré ou pós-intervenção. A 

identificação dos grupos foi feita apenas através das cores das camisetas (roxa e 

laranja) utilizadas durante as sessões de filmagem.  

Ao final das avaliações, cada subgrupo recebia uma classificação em cada 

critério analisado. Essa classificação foi convertida, utilizando o seguinte sistema: 

muito pouco = 1, pouco = 2, normal = 3, bom = 4 e muito bom = 5. A partir das 

pontuações estabelecidas, foi constituído o indicador de desempenho social de cada 

subgrupo, antes e após a intervenção, através da soma dos escores em cada critério 

dividido pelo número de critérios. 

 

6.6.1.Programa de Atividades Psicomotoras 

Para este estudo foi elaborado um programa de atividades psicomotoras, 

com elementos que buscavam ampliar as possibilidades de aprendizagem e 

desenvolvimento de habilidades motoras e sociais para crianças com TEA e DT. 
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Sua principal característica metodológica relacionada à aprendizagem motora 

foi à utilização da interferência contextual (prática com diferentes tarefas), promovida 

através do brincar, como ferramenta para a aprendizagem. Uma vez compreendido 

que as crianças que possuem déficits motores tendem a ser excluídas e/ou 

excluírem-se de atividades coletivas por receio de demonstrarem inaptidão motora e 

passarem por situações constrangedoras e, por conseguinte, terem cada vez menos 

oportunidades em adquirir aprendizagem de novas habilidades motoras; este 

programa visou promover atividades motoras que ao mesmo tempo pudessem 

resgatar competências motoras de fases de desenvolvimento anteriores que ainda 

encontram-se deficitárias, mas que, fossem capazes de ser prazerosas às crianças e 

que promovessem estímulos suficientes para que houvesse o aprendizado. Para 

isso, buscou-se efetivar a combinação de habilidades motoras básicas à estímulos 

sociocognitivos, havendo sempre a prática associada à instrução e ao feedback. 

Outra referência para a elaboração deste programa que visou contemplar o 

desenvolvimento das habilidades sociais foi os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN’s) para Educação Física (1ª a 4ª série).  

Criados em 1997, os PCN’s são um instrumento de apoio às discussões 

pedagógicas e elaboração de projetos educativos. Segundo sua proposta, os alunos 

devem: 

a) Participar de atividades corporais: manter relações equilibradas e 

construtivas com os colegas, respeitando as características físicas e o 

desempenho de cada um. 

b) Manter uma atitude de respeito e repudiar a violência: situações lúdicas e 

esportivas devem desenvolver a solidariedade. Aprender com a 

pluralidade: conhecer diferentes manifestações de cultura corporal é uma 

forma de integrar pessoas e grupos sociais. Ser capaz de reconhecer-se 

como integrante do ambiente: adotar hábitos saudáveis de higiene, 

alimentação e atividades corporais, percebendo seus efeitos sobre as 

próprias condições de saúde e sobre a melhoria da saúde de todos.  

c) Praticar atividades de forma equilibrada: permitindo o aperfeiçoamento 

das competências corporais.  
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d) Reconhecer as condições de trabalho que comprometem o 

desenvolvimento: identificar as atividades que põem em risco seu 

desenvolvimento físico, não aceitando para si, nem para os outros, 

condições de vida indignas. Desenvolver espírito crítico em relação à 

imposição de padrões de saúde, beleza e estética: conhecer sua 

diversidade, compreender como estão inseridas na cultura que produz 

esses modelos, evitando o consumismo e o preconceito. 

e) Reconhecer o lazer como um direito do cidadão: ter autonomia para 

interferir no espaço e reivindicar locais adequados para as atividades 

corporais de lazer (BRASIL, 1997). 

 

Com base nos referenciais citados, o programa foi elaborado, contendo 18 

sessões de intervenção.  

 

6.7. Procedimentos de Coleta de Dados 

Após aprovação do projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética e Deontologia 

em Pesquisa da Universidade Federal do Vale do São Francisco (CEDEP/UNIVASF) 

(Anexo 6), foram firmados os acordos com as instituições de saúde e educação que 

acompanham crianças e familiares com o diagnóstico de TEA e com os pais/ 

responsáveis pelos participantes. 

As instituições foram informadas sobre o teor da pesquisa, seus objetivos e 

métodos e tiveram acesso a uma cópia do parecer do CEDEP/UNIVASF que 

autorizava a execução desta pesquisa. Após o aceite das instituições elas 

propuseram o contato da pesquisadora com os pais e/ou responsáveis das crianças.  

 Nesta etapa os pais e/ ou responsáveis foram convidados a participar de 

uma reunião para apresentação dos objetivos da pesquisa, a relevância do estudo 

tanto para as crianças com TEA quanto para as crianças com DT, os procedimentos 

que seriam utilizados e as questões éticas já referidas. Somente participaram desse 

estudo as crianças cujos pais concordaram em assinar o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) (Anexo 7).  
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6.7.1.  Fase da Pré-intervenção 

 

1. Histórico clínico e avaliação dos indicadores comportamentais de empatia 

pelos pais/responsáveis 

Durante a reunião de apresentação da pesquisa e após as assinaturas dos 

TCLE’s, foi solicitado aos responsáveis (pai ou mãe ou outro responsável, sendo um 

representante por criança), que respondessem individualmente o Questionário de 

Anamnese e o Questionário de Indicadores Comportamentais de Empatia da 

Criança pelos pais/responsáveis. Para o preenchimento dos questionários a 

pesquisadora forneceu orientações gerais quanto aos instrumentos e, para facilitar o 

entendimento, leu os três primeiros itens de cada instrumento, estando disponível 

durante todo o preenchimento a fim de sanar quaisquer dúvidas. Durante a 

aplicação foi observado que algumas mães apresentavam dificuldades de leitura e, 

nesses casos, a pesquisadora leu cada item, perguntou a resposta e fez o registro. 

No ato da entrega dos questionários preenchidos, os pais/responsáveis receberam o 

TCLE e o questionário destinado aos professores com as devidas instruções para o 

preenchimento. Coube aos pais/responsáveis levar o questionário para o 

professor(a) de seu filho(a) e retornar com o mesmo  para a pesquisadora, após o 

preenchimento.  

 

2. Avaliação dos indicadores comportamentais de empatia pelos professores 

Os professores das turmas em que as crianças estavam matriculadas 

receberam conjuntamente dos pais o TCLE e o Questionário de Indicadores 

Comportamentais de Empatia da Criança pelos professores. A pesquisadora esteve 

disponível e esclareceu as dúvidas de uma professora que a contatou via telefone 

através de um dos números registrados no TCLE. Os demais professores assinaram 

o TCLE’s, responderam aos questionários e os reenviaram para a pesquisadora sem 

a necessidade de maiores esclarecimento.  
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3. Avaliação do nível de desenvolvimento motor das crianças 

 As crianças foram avaliadas individualmente através da Escala de 

Desenvolvimento Motor (EDM), nas habilidades de motricidade fina, motricidade 

global, equilíbrio, esquema corporal (imitação de posturas e rapidez), organização 

espacial, organização temporal (linguagem e estruturas temporais) e lateralidade 

(mãos, olhos e pés).  

 Os testes foram realizados com cerca de 40 minutos de duração para cada 

criança, de maneira que, em uma única sessão todos os elementos da motricidade 

eram avaliados.  

 Os participantes sempre iniciavam a avaliação a partir do teste 

correspondente a dois anos, ou seja, inferior a sua idade cronológica e, conforme 

fossem conseguindo êxito na prova davam sequência ao teste correspondente à 

idade subsequente. A avaliação de um determinando elemento da motricidade só 

era tida como encerrada quando a criança não conseguia efetuar corretamente a 

teste proposto.  

 A idade correspondente ao último teste o qual a criança obtivesse êxito era 

reconhecido como a idade motora para o dado elemento da motricidade, e, quando 

comparada à idade cronológica determinava a classificação de avanço ou atraso 

motor. 

 

Figura 7 - Testes motores 

   

Fonte: Dados da autora 
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6.7.2.  Fase da Intervenção 

As crianças foram alocadas em três grupos, sendo: dois grupos 

experimentais que se diferenciavam entre si pelo fato de ou serem compostos 

integralmente apenas por crianças com TEA (Grupo Experimental 1), ou por 

crianças com TEA e DT (Grupo Experimental 2) e, um terceiro grupo com a mesma 

composição do Grupo Experimental 2 que não participou do programa e foi 

considerado como controle, para avaliação dos efeitos da intervenção. 

Os grupos Experimental 1 e Experimental 2 foram submetidos a 18 sessões 

do Programa de Atividades Psicomotoras que foi executado em seis semanas 

consecutivas, com três sessões semanais e duração média de 50 minutos cada, sob 

a orientação da pesquisadora/interventora. A metodologia adotada buscou enfatizar 

atividades lúdicas que viabilizassem as relações interpessoais e, a cada sessão uma 

habilidade motora foi eleita como principal e todas as atividades propostas visavam 

subsidiar o seu desenvolvimento.  

Buscando uniformizar o padrão de realização das intervenções (apesar dos 

grupos serem atendidos separadamente), a mesma programação foi seguida para 

ambos os grupos experimentais.   

Por sua vez, o Grupo Controle foi submetido somente a primeira e 18ª 

sessões do programa de intervenção, que eram justamente as sessões nas quais 

ocorreram as avaliações de pré e pós-teste.  

É importante salientar que apesar do programa psicomotor ter as atividades 

pré-estabelecidas, ele não é um instrumento que vise tornar o momento da 

intervenção inflexível, ao contrário, ele visa instruir os conteúdos das sessões e 

respeitar as relações que vão sendo formadas no decorrer de sua execução. Os 

objetivos foram previamente definidos, mas o tempo de resposta de cada criança 

variou de acordo com seu histórico. 

Todas as sessões continham os momentos de rotina, que se tratavam de 

ritos estabelecidos desde o primeiro encontro, tendo como função, auxiliar as 

crianças a sentirem maior segurança nos encontros iniciais e compreenderem as 

etapas de cada sessão.  

A primeira rotina ocorria já no acolhimento às crianças. Assim que elas 

entravam na sala, tinham cerca de 5 minutos livres no ambiente para adaptação. 
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Nesse período, elas poderiam relacionar-se com a pesquisadora/interventora, com 

os colegas, com os equipamentos/brinquedos lá contidos ou isolar-se. Em 

sequência, todas as crianças eram convidadas a assentar-se em círculo no centro 

da sala para cantar a “música de bom dia” / “música de boa tarde”. 

 

“Bate no chão, 

Limpa as mãos, 

Bate no chão, 

Limpa as mãos. 

 

Olá, olá, 

Eu já cheguei, 

E mando agora um bom dia pra 
vocês. 

 

 

Mando um beijinho, 

Bem meladinho, 

Para você, para você, meu amiguinho. 

 

Mando um beijão, 

Bem grandão, 

Para você, para você, meu amigão. 

BOM DIA! 

 

Ao fim da música, posicionados de frente para o espelho, cada criança em 

momento distinto, dizia a frase  “Bom dia” e acrescentava seu nome. As demais 

crianças, na sequência, repetiam a frase contendo o nome do colega.  

A segunda rotina ocorria ao fim da sessão. Nesta, as crianças faziam o rito 

de despedida cantando e fazendo os gestos da “música do tchau”.  

 

“Quem vai dar tchau com a mão, 

Quem vai dar tchau com a mão, 

Quem vai dar tchau com a mão, 

Vai dar um beijinho.” 

 

 As mesmas estrofes se repetem, alterando somente a última palavra, 

substituindo-a por outras partes corporais como pé, joelhos, cabeça...  
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Figura 8 - Ritos de despedida 

  

Fonte: Dados da autora 

 

A parte principal de cada sessão ficava entre as duas rotinas e, as 

especificações de cada uma delas é o que será apresentado a seguir: 

 
 1ª Sessão 

 

Tema: Circuito Motor 

Habilidade motora priorizada: coordenação motora global 

 A sala foi previamente organizada em uma disposição na qual os materiais 

eram distribuídos formando um circuito. As crianças se deslocavam pelo ambiente, 

realizando tarefas motoras como subir, descer, correr, saltar, saltitar, equilibrar, rolar, 

entre outros. Inicialmente, coube à pesquisadora/ interventora incentivar a 

participação das crianças verbalmente e ajudá-las a cumprir a tarefa motora a qual 

elas mesmas se propuseram. Em seguida, a estratégia alterava-se para os 

comandos de ações. Nesse momento, um comando geral era dado da forma mais 

entusiástica possível, objetivando a participação coletiva em uma mesma tarefa. 

Figura 9 - Circuito motor utilizado na primeira sessão  

   

Fonte: Dados da autora 
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 2ª Sessão 
 

Tema: Noção Corporal 

Habilidade motora priorizada: esquema corporal 

Com utilização de música instrumental e bolas suíças (pilates) as crianças 

foram deixadas livres para realizar a interação com o brinquedo, manipulando-o da 

forma como quisessem. As distintas formas de interação eram verbalmente 

enaltecidas pela pesquisadora/interventora, que buscava incentivar a continuidade 

do brincar por parte daqueles que já o estavam fazendo e instigar a interação e 

participação dos demais que ainda permanecessem isolados.  

 Nos primeiros comandos as crianças podiam deslocar-se pela sala, mas no 

decorrer da atividade, buscava-se fazer as crianças posicionarem-se de frente para 

o espelho para realizar movimentos corporais fora do padrão, tocando a bola com 

partes distintas do corpo de acordo com o comando dado pela 

pesquisadora/interventora.  O objetivo principal era que as crianças executassem a 

tarefa e pudessem se observar enquanto isso.  

 

 3ª Sessão 
 

Tema: Atividades de comando 

Habilidade motora priorizada: organização temporal e lateralidade 

Após apresentar às crianças algumas placas com numerações que variavam 

de 1 a 7, foi atribuída uma ação para cada um dos números (1 andar de frente; 2 

andar de costas, 3 pular; 4 correr de frente, 5 dar um abraço no amigo, 6 dar um 

“rebolê”, 7 agachar). Durante a atividade, as crianças deveriam circular pelo 

ambiente ouvindo uma música e, a cada interrupção executar a ação 

correspondente ao número mostrado na placa. Inicialmente cabia à pesquisadora/ 

interventora demonstrar as regras da brincadeira e em seguida incentivar a 

participação das crianças verbalmente. Para ajudá-las a cumprir a tarefa, durante 

toda a sessão houve a participação da pesquisadora/interventora na brincadeira, 

tomando o cuidado de, a cada etapa retardar mais a prontidão em sua resposta 

motora viabilizando a resposta motora das crianças de forma autônoma. 
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 4ª Sessão 
 

Tema: Expressão Corporal 

Habilidade motora priorizada: esquema corporal 

Com a utilização das malhas sensoriais, desenvolvemos a dança nos 

moldes contemporâneos, buscando sentir e expressar-se de formas distintas e 

livres. Tecidos de lycra foram espalhados pelo chão do ambiente e as crianças foram 

incentivadas a manipularem-nas da forma mais agradável que pudessem. Diferentes 

formas de manipulação foram surgindo, algumas isoladas, tendo a relação somente 

criança/brinquedo, enquanto que outras foram coletivas. Pequenas brincadeiras 

surgiram como deslizar, puxar, esconder-se e apertar-se tendo a lycra como 

mediadora nas relações interpessoais.  

 

 5ª Sessão 
 

Tema: Dança Recreativa 

Habilidade motora priorizada: esquema corporal 

Com a utilização de distintas cantigas de roda (ex: Caranguejo peixe é, 

Escravo de Jó, Ciranda cirandinha, O estouro da pipoca, Peixe vivo, Marcha 

soldado, A canoa virou, O cravo e a rosa, Ai bota aqui o seu pezinho, Atirei o pau no 

gato – Não atire o pau no gato) as crianças foram convidadas a participar de 

atividades envolvendo o cantar e dançar. Uma característica bem acentuada no 

comportamento motor das crianças é a intensa energia. Objetivando desenvolver a 

proposta principal e conseguir a maior participação possível das crianças, a 

metodologia adotada foi a alternância entre as atividades, mesclando a dança e a 

corrida. Nessa sessão, as crianças eram convidadas a se posicionar de frente para o 

espelho. Iniciava-se a cantiga de uma música e realizava-se a dança pertinente à 

mesma. Assim que a música era findada, as crianças se deslocavam pelo ambiente 

correndo com a maior velocidade possível (havia sempre uma estratégia para que 

isso acontecesse como um pegador, um alvo a ser alcançado...) e, ao comando 

dado todos retornavam velozmente para à frente do espelho para a próxima música. 

No momento da corrida era possível observar que algumas crianças corriam em 
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função de ver o outro correndo, sem estar verdadeiramente consciente da proposta, 

porém todo o ambiente a instigava a tal ação.  

 

Figura 10 - Dança recreativa utilizada na quinta sessão 

  

Fonte: Dados da autora 

 

 6ª Sessão 
 

Tema: Força e explosão 

Habilidade motora priorizada esquema corporal/rapidez 

 Através de brincadeiras tradicionais como “cabo de guerra”, “bola ao cesto” e 

“derrubar o grande urso”, as crianças foram incentivadas a coletivamente utilizar a 

força física para conquistar metas traçadas, desempenhando as funções no tempo 

mínimo possível. As atividades propostas para essa sessão ora priorizavam o 

trabalho individual, tendo o colega como oponente, ora priorizavam o trabalho 

coletivo, com a formação de equipes que trabalhavam coletivamente. Elas foram 

elaboradas promovendo a participação de todos sem incentivos a classificações. 

Para que não houvesse a sensação de ganhos ou perdas exacerbados, havia um 

rodízio constante organizado pela pesquisadora/interventora, de forma a dar 

condições para a manipulação dos resultados. Dessa forma, as crianças 

conseguiram desfrutar das duas situações, ganhar e perder. Um comportamento 

estimulado durante a realização dessas atividades foi a torcida. As crianças eram 

incentivadas a torcer a favor dos colegas e auxilia-los quando houvesse permissão. 

Em algumas ocasiões, como o jogo “cabo de guerra”, parte das crianças competia e 

outra parte ficava torcendo. Após um comando, as crianças que faziam parte da 

torcida eram liberadas para entrar no jogo e, conforme a intenção de resultado, a 

pesquisadora/interventora discretamente intervia.   
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 7ª Sessão 
 

Tema: Estações de obstáculo  

Habilidade motora priorizada: equilíbrio 

 O ambiente foi organizado contendo algumas estações. Nelas tínhamos mini 

trampolins, bancos suecos, tatames empilhados, cordas e arcos dispostos de forma 

a serem utilizados no trabalho de equilíbrio, através de atividades que ativassem os 

sistemas vestibulares e proprioceptivos, com algumas estações sendo auto 

explicáveis. Para os tatames empilhados, não havia nenhuma necessidade de 

explicação de como utilizá-los, naturalmente as crianças buscavam subir e pular do 

ponto mais alto para o chão. De igual maneira, as crianças realizavam saltitos sobre 

os mini trampolins. Já as estações com as cordas e arcos, coube à 

pesquisadora/interventora demonstrar as ações requeridas e incentivar a 

participação das crianças.  

 

Figura 11 - Estações de obstáculos utilizadas na sétima sessão 

   

Fonte: Dados da autora 

 

 

 8ª Sessão 
 

Tema: Pegadores 

Habilidade motora: priorizada esquema corporal/rapidez 

Uma das grandes relevâncias dos jogos no desenvolvimento infantil é a 

possibilidade de aprender com ele a criar estratégias. Os pegadores são jogos 

tradicionalmente conhecidos que fazem grande sucesso dentre as brincadeiras 

infantis e por isso têm muitas variações. Para esta sessão, foram escolhidos alguns 
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deles. Iniciamos a parte principal dessa sessão com o pegador mais 

tradicionalmente conhecido (contendo somente um pegador), para ele, a 

pesquisadora/interventora exerceu a função de pegadora e, para cada criança 

alcançada havia o “momento de coceguinhas”. Em seguida, passamos para o 

“pegador passa o chapéu” (neste, há somente um pegador por vez, ele fica de posse 

de um chapéu e busca repassá-lo para um dos fugitivos e transferir a posição de 

pegador) para ele. Foi dado o máximo de autonomia possível às crianças ao mesmo 

tempo em que houve o incentivo para a participação de todos. Por esse motivo, em 

alguns momentos, a pesquisadora/interventora dava suporte ao pegador, 

contribuindo para que ele concretizasse a função de pegar. Essa sessão finalizou 

com o “pegador de corrente”: neste a atividade é iniciada com um pegador, porém 

cada novo fugitivo alcançado se torna pegador dando uma das mãos ao pegador 

que o capturou, formando assim uma correte. Para auxiliar a formação da “corrente 

de pegadores” foram utilizados elásticos nos punhos o que obrigatoriamente fez com 

que as crianças permanecessem unidas. Os níveis de dificuldade e de interação 

social foram sendo ampliados a cada etapa da sessão e, para isso, foi necessário 

que as crianças formulassem estratégias distintas para que obtivessem êxito no 

jogo. 

 9ª Sessão 
 

Tema: Estafetas 

Habilidade motora priorizada: coordenação motora geral 

Para esta sessão foram utilizados materiais esportivos como bola, cones, arcos, 

cordas e colchonetes. A cada etapa da sessão uma nova atividade era explicada e 

exemplificada pela pesquisadora/interventora. Cabia às crianças acompanharem as 

explicações e em sequência realizarem a tarefa proposta, com eficiência e no menor 

tempo possível. Uma das regras estabelecidas era que haveria o comando verbal 

“1,2,3 e já” para início da atividade. A necessidade em se cumprir esta regra foi 

repassada algumas vezes e, a pesquisadora/interventora enalteceu que somente 

após o “já” a tarefa poderia ser iniciada. Antes do início de cada tarefa o comando 

verbal era dado pela pesquisadora/interventora, porém várias palavras com a sílaba 

inicial “já” fora utilizadas para confundir as crianças (ex: jacaré, jabuticaba, jabuti, 

etc.). Inicialmente foi difícil para as crianças não se confundirem, mas essa situação 
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foi contornada e eles se mostraram muito mais atentas aos comandos. Dentre as 

tarefas cumpridas pelas crianças tivemos: deslocamento de formas diversificadas 

até um alvo estipulado (corrida de frente, corrida de costas, corrida lateral, pulando, 

rebolando, etc.), recolhimento de bolas espalhadas pelo ambiente, saltar sobre 

objetos, fazer rolamento, puxar e ser puxado pelo colega deitado em colchonete, 

dentre outros.  

 

Figura 12 - Estafetas utilizadas na nona sessão 

   

Fonte: Dados da autora 

 

 10ª Sessão 
 

Tema: Prontidão 

Habilidade motora priorizada: esquema corpora/rapidez 

 Visando auxiliar no desenvolvimento dessas habilidades motoras, a proposta 

para essa sessão foi a de realizar atividades de comando nas quais as tarefas a 

serem cumpridas fossem relacionadas à distintas partes do corpo. Para isto, foi 

utilizada a música “quem é que pega” como precursora da ação motora requerida. 

Como a música era de fácil aprendizagem, as crianças foram estimuladas a cantar e 

a pesquisadora/interventora incentivava-as para que a tarefa fosse cumprida. 

 

“Quem é que pega, 

Quem é que pega, 

Quem é que pega, 

O braço do colega.” 
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As mesmas estrofes se repetem alterando somente o nome de uma parte do 

corpo, substituindo-a por outras partes corporais como orelha, cabeça, barriga, 

cotovelo etc. Assim que a música era finalizada, as crianças corriam pelo ambiente 

buscando fugir e ao mesmo tempo tocar a parte corporal citada em um dos colegas.  

A etapa seguinte foi realizada substituindo as partes corporais pelos nomes 

dos colegas. A cada etapa dessa fase, um colega tinha o nome colocado na música 

e, por conseguinte, assim que tinha o nome cantado, fugia dos demais.  

 

 11ª Sessão 
 

Tema: Atividade Cantada 

Habilidade motora priorizada: organização espacial 

As atividades selecionadas para essa sessão envolveram cantigas infantis e 

algumas brincadeiras tradicionais. Objetivando trabalhar a habilidade de organização 

espacial, utilizamos brincadeiras que estimulassem a utilização do espaço e o 

posicionamento do corpo de formas distintas. Iniciamos com a “cantiga da estátua”. 

Nela a música era entoada e ao fim todas as crianças deveriam ficar paradas como 

uma estátua.  

Nas primeiras vezes em que a música foi cantada as crianças ficaram livres 

para posicionarem-se como estátua da forma como entendessem ser melhor. Depois 

as crianças passaram a receber comandos sobre a forma como deveriam se 

posicionar (com o bumbum no chão, com a testa no chão, com os pés para cima 

etc). Outra atividade desenvolvida durante essa sessão foi a denominada de “bola 

ao túnel”. Nesta, as crianças ficaram posicionadas em fila e de posse de uma bola 

realizaram a tarefa de passá-la seguindo a ordem da fila por todos os colegas. Assim 

que a bola chegava às mãos do último membro da fila, este deveria correr e se 

posicionar a frente da mesma, recomeçando o procedimento. O rito se seguia até 

que todos tivessem estado nas distintas posições da fila. As variações ocorridas 

durante a atividade foram; passar a bola por entre as pernas, por cima da cabeça, 

lateralmente à direita e lateralmente à esquerda.  

A última atividade desta parte da sessão se deu com a cantiga “história da 

serpente”, que conta a história de uma serpente que perdeu o seu rabo e que está a 
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sua procura. As crianças cumpriram o papel do rabo da serpente e a 

pesquisadora/interventora o papel da cabeça da serpente. Ao dar início à cantiga, as 

crianças ficavam circulando livremente enquanto cantavam. Em um trecho 

específico, a “cabeça da serpente” escolhe uma das crianças como o “pedaço do 

rabo” e essa criança têm que passar por entre as pernas de quem compõe a 

serpente. A brincadeira foi desenvolvida e se estendeu até que todas as crianças 

conseguissem cumprir a tarefa de passar por entre as pernas dos colegas, passando 

a fazer parte do corpo da serpente.  

 

 12ª Sessão 
 

Tema: Imitação/ Faz de conta 

Habilidade motora priorizada: esquema corporal e rapidez 

 Com a utilização de alguns adereços (orelhas e rabos de distintos animais) a 

proposta para essa sessão foi realizar imitações de animais e de humanos dando 

ênfase às amplitudes de movimentos corporais e às expressões faciais. Com o 

auxílio do espelho, as crianças tiveram a oportunidade de verem as expressões 

colocadas como referenciais e buscar imita-las se observando. A estratégia utilizada 

foi a de iniciar as imitações pelos movimentos mais amplos e ir conduzindo para os 

mais reduzidos e discretos. As primeiras imitações foram feitas partindo do ato 

concreto, nos quais a pesquisadora/interventora realizava um movimento corporal 

amplo e em sequência pedia às crianças que também o fizessem. Depois de 

algumas imitações, o modelo de imitação era trocado e a pesquisadora/interventora 

apontava uma das crianças e dizia: “agora você” e a pose feita pela criança era 

imediatamente seguida pela pesquisadora/interventora com a intenção de fazer com 

que as demais crianças também o fizessem. Em seguida, a estratégia era transferida 

para as expressões faciais, e a pesquisadora/interventora pedia às crianças “você, 

faça agora uma careta” e, em sequencia enaltecia a qualidade da careta com um 

elogio e pedia às demais crianças para fazerem uma careta como à feita pelo 

colega. Como culminância, a imitação foi agregada ao “faz de conta” e as crianças 

passaram a imitar animais. Pequenas histórias eram contadas e quando o nome de 

um animal era mencionado, as crianças saíam pelo ambiente se comportando 

conforme as características do animal. 
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 13ª Sessão 
 

Tema: O corpo e o espaço 

Habilidade motora priorizada: Organização espacial 

 Com a utilização de arcos, cordas e pedaços de tecido amarrados aos 

punhos nas cores azul (braço direito) e verde (braço esquerdo), foram desenvolvidas 

atividades que visavam aprimorar a consciência do corpo no espaço. Através de 

atividades de comando, as crianças foram incentivadas a cumprir as tarefas dadas 

verbalmente quanto ao posicionamento e deslocamento corporal pelo ambiente 

como dentro/fora, alto/baixo, direita/esquerda, junto/separado etc. Assim que a tarefa 

era dada como cumprida pela pesquisadora/interventora, as crianças se deslocavam 

pelo ambiente correndo com a maior velocidade possível (havia sempre uma 

estratégia para que isso acontecesse como um pegador, um alvo a ser alcançado, 

etc.) e, ao comando dado todos retornavam velozmente para cumprir outra tarefa. 

Inicialmente cabia à pesquisadora/interventora demonstrar as regras da brincadeira 

e em seguida incentivar a participação das crianças verbalmente. Para ajudá-las a 

cumprir a tarefa, durante toda a sessão houve a participação da 

pesquisadora/interventora na brincadeira, tomando o cuidado de, a cada etapa 

retardar mais a prontidão em sua resposta motora viabilizando a resposta motora 

das crianças de forma autônoma. 

 

 14ª Sessão 
 

Tema: Expressividade 

Habilidade motora priorizada: coordenação motora geral 

Para essa sessão foi utilizado um recurso distinto como norteador para as 

atividades. Como já havíamos estado juntos em 13 outros encontros e neles 

vivenciado distintas atividades com equipamentos diversificados, objetivamos dar 

liberdade às crianças para recrutarem o equipamento que mais lhes agradasse. Para 

isso, todas as crianças foram levadas à sala conjugada em que nossas sessões 

ocorriam e lá pegarem o material que cada uma escolhia. Ao retornarmos para a 
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sala de atividades, as crianças foram posicionadas em linha de frente para o 

espelho. Ao comando dado, cada uma brincava com seu equipamento da maneira 

que entendesse ser mais pertinente. Ao término do tempo estipulado, as crianças 

realizavam a troca de lugares, deixando no local anterior em que estivera o 

equipamento escolhido por ela e indo para o lugar de seu colega para utilizar o 

equipamento escolhido. Todas as crianças passaram pelos lugares estipulados, 

podendo brincar com todos os equipamentos selecionados. Devido ao fato das 

crianças ficarem posicionadas de frente ao espelho, elas puderam ver as distintas 

formas utilizadas por seus colegas para brincar com os equipamentos e puderam 

repetir a maneira apresentada pelo colega ou brincar à sua própria maneira. 

 

 15ª Sessão 
 

Tema: Desfile 

Habilidade motora priorizada: esquema corporal/ rapidez 

 Essa sessão foi previamente organizada com as crianças e seus pais, pois a 

ideia principal era unir as brincadeiras de “faz de conta”, com a consciência e 

equilíbrio corporal. Para tanto, foi requerido que as crianças trouxessem para essa 

sessão adereços ou fantasias que fossem de seus agrados. O primeiro momento foi 

destinado ao reconhecimento do ambiente, uma vez que ele foi alterado para esse 

momento, contendo um circuito de passarela montada com a utilização de placas de 

emborrachado; além da apresentação e conhecimento dos adereços e fantasias 

trazidos pelos colegas. O segundo momento foi destinado à organização para o 

desfile em si. Nele, as crianças se arrumaram, vestiram as fantasias, colocaram os 

adereços, sendo que as crianças mais desenvoltas auxiliaram as demais nesse 

processo. O terceiro momento foi utilizado para os ensaios do desfile. Neste, dicas 

sobre como correria a tarefa foram dadas e as crianças puderam treinar o percurso e 

a maneira como iriam se portar. O quarto momento foi o principal, pois nele os pais 

puderam adentrar ao ambiente e assentarem-se de frente para a passarela. Com a 

música ao fundo, cada criança foi sendo individualmente chamada à passarela e 

enquanto desfilava, características positivas de sua personalidade e perfil físico 

foram descritas, com direito a registros fotográficos e filmagens feitas pelos pais. 



77 

 

 

 

Figura 13 - Momento do desfile durante a décima quinta sessão 

   

Fonte: Dados da autora 

 

 16ª Sessão 
 

Tema: Integração sensorial 

Habilidade motora priorizada: equilíbrio 

 Utilizando como recurso equipamento de malha sensorial, como a lycra 

individual, parachute, bolha e túnel sensorial, as crianças tiveram a oportunidade de 

participar de atividades em que os sistemas vestibular e proprioceptivo foram muito 

requeridos. Os equipamentos foram disponibilizados um de cada vez para as 

crianças e, a cada apresentação de um dos equipamentos, a 

pesquisadora/interventora fazia um suspense e ao retirar o equipamento de sua 

sacola se mostrava surpresa, o que instigou ainda mais a curiosidade das crianças. 

No primeiro momento as crianças foram deixadas livres para tentar brincar da 

maneira mais convidativa. Depois, gradativamente, determinadas formas de 

utilização dos equipamentos foram sendo apresentadas e as crianças foram 

convidadas a desfrutar coletivamente do equipamento. Como ainda havia 

equipamentos individuais, algumas crianças com TEA que apresentavam maior 

dificuldade nas questões sensoriais se isolaram dentro do equipamento buscando 

“se regularem”. Os equipamentos coletivos foram bem recebidos pelas crianças e 

em determinados momentos requeridos por todos. Ao fim dessa etapa, todas as 

crianças conseguiram entrar na bolha sensorial, juntamente com a 

pesquisadora/interventora. 
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 17ª Sessão 
 

Tema: Interação mãe/pai e filho(a) 

Habilidade motora priorizada: esquema corporal/ rapidez 

 A mesma atividade de comando desenvolvida em outra sessão 

contemplando somente as crianças foi repetida agora com a participação dos pais. A 

atividade consistia em executar a ação pertinente a cada número apresentado em 

uma placa. As placas tinham numerações com variação de 1 a 7 correspondendo 

respectivamente a: 1 andar de frente, 2 andar de costas, 3 pular, 4 correr de frente, 5 

dar um abraço no amigo, 6 dar um “rebolê” e 7 agachar. A atividade deveria ser 

cumprida em dupla (pai e filho ou mãe e filho), e ambos deveriam circular de mãos 

dadas pelo ambiente, ouvindo uma música e, a cada interrupção executar a ação 

correspondente ao número mostrado na placa.  

A atividade intermediária consistiu em uma dança recreativa durante a qual 

pais e filhos eram orientados a seguir uma coreografia simples que continha vários 

trechos livres. Nestes trechos, a pesquisadora/interventora incentivava tanto os pais 

como as crianças a se expressarem e dançarem livremente. O momento gerou 

muitas gargalhadas de ambas as partes. Finalizamos com atividades em dupla, 

envolvendo pai e filho (a) ou mãe e filho (a), utilizando como recurso a bola suíça 

(pilates), sendo uma bola para cada dupla. Posicionados de frente para o espelho, 

os pais se assentaram nas bolas e colocaram seus filhos assentados entre suas 

pernas e os mantiveram em um abraço. Ao som de música instrumental, elas foram 

massageando-os conforme instrução dada pela pesquisadora/interventora. Ao se 

concluir essa etapa, os papeis foram trocados. Os pais permaneceram sentados nas 

bolas, mas seus filhos se posicionaram atrás delas de forma que tanto os pais 

quanto os filhos se vissem no espelho. Neste momento as mães passaram a ser 

massageadas pelos seus filhos.  

 Essa sessão foi de suma importância tanto para as crianças como para os 

pais e todos se mostraram muito receptivos e entusiasmados com a oportunidade de 

participar dessas atividades. Todos os rituais normais das demais sessões foram 

também realizados nessa sessão e, os pais participaram das atividades conforme 

seus filhos o faziam. A repercussão dessa sessão foi tamanha que, ao fim, nem as 
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crianças e nem seus pais queriam deixar a sala, estendendo a permanência no local 

o máximo que puderam. 

Figura 14 - Interação mãe/pai e filho(a) na décima sétima sessão 

   

Fonte: Dados da autora 

 

 18ª Sessão 
 

Durante esta sessão, os mesmos procedimentos já realizados durante a 1ª 

sessão foram repetidos, para que se constituísse o pós teste dos efeitos decorrentes 

do período de intervenção. 

  

6.7.3. Fase da Pós-intervenção 

 Fase final da coleta de dados em que foram reaplicados os instrumentos: 

Questionário de Indicadores Comportamentais de Empatia da Criança pelos 

pais/responsáveis; Questionário de Indicadores Comportamentais de Empatia da 

Criança pelos professores; e, os testes motores através da Escala de 

Desenvolvimento Motor (EDM), seguindo os mesmos protocolos anteriormente 

descritos.  

 

6.8. Tratamento dos dados 

Os dados foram organizados em planilhas e tratados por meio de estatística 

descritiva e inferencial, utilizando o programa SPSS, versão 16.  
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Para a comparação dos escores referentes aos testes motores e 

desempenho empático de acordo com o sexo, grupo alocado e diagnóstico, foram 

utilizados testes não paramétricos de Kruskal-Wallis. 

Na comparação do desenvolvimento motor pré e pós-intervenção foi 

utilizado o Teste T, estratificando a análise em função da condição diagnóstica e da 

alocação. Para a comparação entre os sexos foi utilizado o Teste de Wilcoxon. 

Para testar se as percepções de empatia dos pais/responsáveis e 

professores estavam correlacionadas foi utilizado o Teste Sperman.  

A análise de consistência interna dos Questionário de Avaliação da Empatia 

das Crianças (versão para  pais e ou/responsáveis e para  professores), foi feita 

através do coeficiente Alfa de Cronbach. 

Além dessas análises inferenciais, recorreu-se ao teste do Qui-Quadrado e à 

Análise de Correlação de Spearman para avaliar a existência de relações entre as 

variáveis desenvolvimento motor e desempenho empático. 
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7. RESULTADOS 

 

 

Para facilitar a compreensão e discussão dos principais achados do 

presente estudo, esse capítulo está dividido em quatro subseções: na primeira são 

apresentados os dados gerais referentes à avaliação produzida a partir da 

anamnese e dos testes de correlação entre as principais variáveis do estudo. A 

segunda consiste das análises referentes ao desenvolvimento motor das crianças, 

obtidos através dos testes de avaliação motora. Na terceira subseção, se discorre 

sobre os dados e análises referentes aos níveis de desempenho empático obtidos 

através do Questionário de Indicadores Comportamentais de Empatia da Criança 

pelos pais/responsáveis e professores. Por fim, na quarta subseção se abordam os 

dados referentes ao desempenho social em situação estruturada, obtidos através 

das análises videográficas realizadas pelos juízes independentes.  

 

7.1. Caracterização da amostra e relação entre as variáveis do desempenho 
motor e da empatia 

Nas comparações utilizando as subdivisões contidas no Questionário de 

Anamsese foi possível verificar, dentre as características psicomotoras, a presença 

de dificuldades motoras para a realização de atividades da vida diária entre as 

crianças com TEA e DT, conforme Figura 15. 

Figura 15 - Dificuldades motoras para a realização de atividades da vida diária 

 

Legenda: 1- Apresenta dificuldades motoras / 2- Não se veste sozinho / 3- Não tem 
autonomia para tomar banho/lavar às mãos/ pentear-se / 4- Não tem autonomia para 
calçar meias e sapatos adequadamente / 5- Não tem desenvoltura para fazer nó e laço 

1; 66% 

2; 40% 3; 40% 

4; 86,67% 

5; 100% 

1; 0% 

2; 16,67% 

3; 33,33% 

4; 16,67% 

5; 33% 

TEA 

DT 
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Os dados contidos na figura anterior nos forneceram informações a respeito 

da concepção que os pais têm de seus filhos quanto à apresentação de dificuldades 

motoras para a realização de atividades da vida diária. Pouco mais da metade das 

crianças com TEA apresentou dificuldades motoras, enquanto nenhuma criança com 

DT as apresentou. 

As dificuldades para vestir-se sozinha e, tomar banho, lavar as mãos e 

pentear-se obtiveram índices superior entre as crianças com TEA.  A autonomia para 

calçar meias e sapatos adequadamente obteve proporções praticamente inversas 

entre os dois grupos e, todas as crianças com TEA demonstraram não serem 

capazes de fazer nó e laço enquanto, 66,67% das crianças com DT executam essas 

tarefas. 

Também foi possível identificar, dentre as características desenvolvimento, a 

presença de questões relativas a déficits na socialização (Figura 16). Enquanto as 

crianças com DT não apresentaram nenhuma alteração que desabonasse as 

questões relativas à socialização, o mesmo não pode ser visto nas crianças com 

TEA.  

Figura 16 - Comparação entre a média dos escores entre crianças com TEA e DT 

 

Legenda: 1- Apresentou retrocesso no desenvolvimento / 2- Apresenta distúrbio de 
linguagem / 3- Não tem amigos 4- Prefere brincar sozinho 

Fonte: Dados da autora 

 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

80,00% 
86,70% 

40,00% 

53,30% 

1 2 3 4 

DT TEA 
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A primeira questão era vinculada ao retrocesso no desenvolvimento e, 

conforme mencionado anteriormente, um grande percentual das crianças com TEA  

foram descritas pelos pais com esse perfil.  

Na questão referente a distúrbio de linguagem, um número ainda mais 

acentuado foi descrito com tal característica, sendo que, todas as crianças descritas 

como tendo sofrido retrocesso no desenvolvimento também apresentaram distúrbio 

de linguagem.  

As terceira e quarta questões aqui apontadas, mostram um dado muito 

relevante para nossas análises. Nelas foram avaliados se a criança tem amigos e 

como ela prefere brincar. Os resultados obtidos demonstram que as crianças com 

TEA, conforme descrição dos pais, apresentam dificuldades nas interações sociais o 

que acarreta em atitudes de isolamento.   

 

Figura 17 - Matriz de correlações entre os indicadores de avaliação motora e de 

empatia antes e após a realização da intervenção 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

IMG_pre (1)         

QMG_pre (2) 
S = 0,87 
p < 0,01 

       

Empatia_pais_pre (3) 
S = 0,65 
p = 0,01 

S = 0,67 
p = 0,01 

      

Empatia_prof_pre (4) 
S = 0,52 
p = 0,01 

S = 0,66 
p = 0,01 

S = 0,55 
p = 0,09 

     

IMG_pos (5) 
S = 0,93 
p < 0,01 

S = 0,76 
p < 0,01 

S = 0,66 
p = 0,01 

S = 0,42 
p = 0,05 

    

QMG_pos (6) 
S = 0,86 
p < 0,01 

S = 0,97 
p < 0,01 

S = 0,67 
p = 0,01 

S = 0,65 
p = 0,01 

S = 0,81 
p < 0,01 

   

Empatia_pais_pos (7) 
S = 0,64 
p = 0,02 

S = 0,69 
p = 0,01 

S = 0,81 
p < 0,01 

S = 0,64 
p = 0,01 

S = 0,68 
p = 0,01 

S = 0,72 
p < 0,01 

  

Empatia_prof_pos (8) 
S = 0,53 
p = 0,01 

S = 0,63 
p = 0,02 

S = 0,54 
p = 0,01 

S = 0,97 
p < 0,01 

S = 0,45 
p = 0,04 

S = 0,61 
p = 0,03 

S = 0,65 
p =0,01 

 

Legenda: 

IMG_pre = Idade Motora Geral antes da intervenção 
QMG_pre = Quociente Motor Geral antes da intervenção 
Empatia_pais_pre = Índice de Empatia avaliado pelos pais/ responsáveis antes da intervenção 
Empatia_prof_pre = Índice de Empatia avaliado pelos professores antes da intervenção 
IMG_pos = Idade Motora Geral após a intervenção 
QMG_pos = Quociente Motor Geral após a intervenção 
Empatia_pais_pos = Índice de Empatia avaliado pelos pais/ responsáveis após a intervenção 
Empatia_pais_pos = Índice de Empatia avaliado pelos professores após a intervenção 

Fonte: Dados da autora 
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O Teste de Correlação de Spearman foi utilizado para verificar a existência 

de correlações entre a Idade Motora Geral (IMG), o Quociente Motor Geral (QMG) 

das crianças e os indicadores de empatia, conforme avaliações feitas por pais/ 

responsáveis e professores. A análise da Figura 17 demonstra que os indicadores de 

desenvolvimento motor das crianças (IMG e QMG) estiveram correlacionados 

positivamente com os índices de empatia das crianças, antes e após a intervenção, 

o que significa dizer que quanto melhor era o desempenho das crianças na Escala 

de Desenvolvimento Motor, mais empáticas elas eram consideradas por seus pais e 

professores, e vice-versa. Os resultados do Teste de Spearman apontam ainda para 

existência de correlações positivas e significativas nas avaliações de empatia feitas 

por pais e professores, antes e após a intervenção, o que sugere que a percepção 

que os pais tiveram a respeito dos indicadores de empatia de seus filhos caminhou 

na mesma direção da percepção dos professores, ou seja, os julgamentos de pais e 

professores foram coerentes entre si nos dois momentos de testagem da empatia 

das crianças. 

 

 

7.2. Desenvolvimento Motor 
 

Os indicadores motores na fase de pré-intervenção são apresentados em 

função do grupo no qual as crianças foram alocadas (Grupo Experimental 1, Grupo 

Experimental 2 e Grupo Controle) e de sua condição diagnóstica (TEA e DT). 

Os índices motores utilizados para as análises foram: QMG (Quocientes 

Motores Gerais), IMG (Idade Motora Geral) e IC (Idade Cronológica), sendo: 

QMG = (IMG / IC * 100); IMG = ∑ (idade motora fina, idade motora global, 

idade motora para o equilíbrio, idade motora para esquema corporal/rapidez, idade 

motora para a organização espacial e idade motora para linguagem/organização 

temporal) / 6; e, IC = obtida através da data e nascimento da criança.  

De maneira geral, a média do QMG na fase pré-intervenção foi de 68,82 (d.p 

= 30,41) e para a diferença entre IMG e ID foi de -2,46 (d.p = 2,36).  

 Nas análises referentes a sexo na amostra geral, encontramos os índices do 

QMG feminino com média = 74,27 (d.p = 33,98) e masculino com média de 110,40 



85 

 

 

(d.p = 29,82). No que se refere à diferença entre IMG e IC, as meninas obtiveram 

média de 2,20 (d.p = 2,85), enquanto os meninos de 2,59 (d.p = 2,20). Todavia, o 

Teste Kruskal-Wallis indicou que não houve diferenças significativas nesses 

indicadores que pudessem ser associadas ao sexo das crianças (p > 0,05). 

Os dados comparativos entre o QMG e a diferença entre IMG e ID, em 

função do grupo das crianças são apresentados nos Figura 18. 

  

Figura 18 - Comparação entre as médias do QMG pré-intervenção em função dos grupos 

 

Fonte: Dados da autora 

 

Para testar se as diferenças nas médias referentes ao QMG eram 

significativamente diferentes entre os grupos foi utilizado o Teste Kruskal-Wallis, que 

demonstrou não haver diferenças entre os grupos [F(2,21) = 0,16, p = 0,86, ɳ2 =  

0,55].  

 

Figura 19 - Comparação entre as médias da diferença entre IMG e IC pré-intervenção em 

função dos grupos 
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99,77 

72,02 

GR. EXP. 1 

GR. EXP. 2 

GR. CONT. 

QMG 

-3,38 

-2,01 

-1,99 
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GR. EXP. 2 
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86 

 

 

Os resultados Teste Kruskal-Wallis no que cerne à diferença entre IMG e IC 

demonstraram que os grupos estavam em condições iguais na fase pré-intervenção, 

não havendo diferenças significativas entre os mesmos [F(2,21) =0,46, p = 0,96, ɳ2

p
 

=  0,54].  

 

Figura 20 - Alterações nos índices de QMG em função dos grupos 

 

 Fonte: Dados da autora 

  

Nas comparações em função diagnóstica vemos que as crianças com DT 

(QMG = 103,47) obtiveram médias superiores, quando comparadas às crianças com 

TEA (QMG = 54,98), apresentando diferença significativa nas médias [F(2,21) 

=16,12, p = 0,01, ɳ2 =  0,55]. 

 No que concerne à comparação entre o desempenho das crianças em 

função do diagnóstico (TEA ou DT) nos grupos Experimental 2 e Controle para as 

médias do QMG os resultados do Teste Kruskal-Wallis sugerem haver diferença em 

ambos, sendo no Grupo Experimental 2: [F(1,7) = 16,54, p = 0,10, ɳ2 =  0,768]; e, 

Grupo Controle: [F(1,7) =7,37, p = 0,42, ɳ2 =  0,596]. 
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0 
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99,77 
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 Figura 21 - Alterações da diferença entre IMG e IC em função dos grupos 

 

Fonte: Dados da autora 

 

Os resultados do Teste Kruskal-Wallis, no que cerne aos índices de IMG e 

IC, apontaram para diferenças significativas entre as crianças com TEA e com DT 

[F(1,21) =15,50, p = 0,001, ɳ2 =  0,54]. 

Uma análise comparativa entre os diagnósticos de TEA e DT nos grupos 

Experimental 2 e Controle para as médias da diferença entre IMG e IC seguindo os 

mesmo critérios, apontou para diferença significativa entre TEA e DT no Grupo 

Experimental 2: [F(1,7) =5,89, p = 0,10, ɳ2 =  0,767] ; e nenhuma diferença no Grupo 

Controle: [F(1,7) =16,43, p = 0,60, ɳ2 =  0,767] 

Nas análises referentes à pré e pós-intervenção, vemos que a questão do 

sexo  foi reavaliada aplicando o Teste de Wilcoxon, e foi constatado que houve 

diferenças significativas para as crianças do sexo feminino, para o QMG (p=0,028) e 

para a diferença entre IMG e IC (p=0,027); e, assim também como para o sexo 

masculino com QMG (p=0,002) e para a diferença entre IMG e IC (p=0,002). 

Para comparação das diferenças nos indicadores de desenvolvimento motor 

antes e após a intervenção foi utilizado o Teste T, estratificando a análise em função 

da condição diagnóstica das crianças e dos grupos do estudo, conforme será 

detalhado a seguir. 
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 Figura 22 - Médias do QMG pós-intervenção entre os grupos conforme o 

diagnóstico 

  

Fonte: Dados da autora 

 

Os resultados obtidos através do Teste Kruskal-Wallis demonstraram que 

não houve diferença significativa nas médias quanto ao QMG das crianças com 

TEA, quando comparados os três grupos [F(2,15) =0,47, p = 0,63, ɳ2 =  0,74]. Assim 

como não houve diferença significativa nas crianças com DT [F(1,6) =0,16, p = 0,71, 

ɳ2 =  0,38]. 

 

Figura 23 - Alterações nos índices de QMG em crianças com TEA e DT entre as 

fases pré e pós-intervenção em função do grupo  

 

Fonte: Dados da autora 
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As análises demonstraram que as crianças com TEA tanto no Grupo 

Experimental 1 quanto no Grupo Experimental 2  aumentaram significativamente o 

QMG entre a pré e pós-intervenção, enquanto que o QMG das crianças do Grupo 

Controle não sofreu alterações estatisticamente significativas entre as duas 

avaliações de desenvolvimento motor (p < 0,05). 

As crianças de DT tanto no Grupo Experimental 2 QMG (M = - 3,04; d.p = 

2,22), quanto no Grupo Controle, QMG (M = - 6,40; d.p = 3,70) não alteraram 

significativamente suas médias motoras ente a pré e pós-intervenção para (p < 

0,05). 

Os dados comparativos da diferença entre IMG e IC entre os grupos para as 

crianças com TEA e DT na pós-intervenção podem ser vistos na Figura 24. 

 

Figura 24 - Médias da diferença entre IMG e IC pós-intervenção entre os grupos conforme o 

diagnóstico 

 

Fonte: Dados da autora 

 

A comparação entre grupos no que se refere ao IMG e IC nas crianças com 

TEA demonstrou não haver diferença na pós-intervenção, [F(2,15) =0,42, p = 0,66, 

ɳ2 =  0,67].   Por outro lado, as crianças com DT diferiram significativamente em 

suas medidas na Pós-intervenção quando comparados os três grupos  [F(1,6) = 

0,46, p = 0,84, ɳ2 =  0,11]. 
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Os dados comparativos da diferença entre IMG e IC entre os grupos 

conforme o diagnóstico na pós-intervenção podem ser vistos na Figura 26. 

 

Figura 25 - Médias da diferença entre IMG e IC pós-intervenção entre os grupos 

conforme o diagnóstico 

 

Fonte: Dados da autora 

 

As análises referentes à diferença entre IMG e IC entre a Pré e Pós-

intervenção em crianças com TEA demonstraram tanto no Grupo Experimental 1 (M 

= 0,88; d.p = 0,56)  quanto no Grupo Experimental 2 (M = 0,31; d.p = 0,04)  

alterações significativas; enquanto o mesmo não ocorreu com o Grupo Controle (M = 

0,04; d.p = 0,08) para (p < 0,05). 

As crianças de DT tanto no Grupo Experimental 2 no índice da diferença 

IMG e IC (M = 0,19; d.p = 0,12), como no Grupo Controle no índice da diferença IMG 

e IC (M = 0,47; d.p = 0,31) não alteraram significativamente suas médias motoras 

ente a pré e pós-intervenção  (p > 0,05). 

 

7.3.  Comportamentos Empáticos 

 

As análises de consistência interna dos Questionários de Indicadores 

Comportamentais de Empatia da Criança (versão para os pais/responsáveis e para 
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professores), realizadas por meio do Alpha de Cronbach, indicaram que os dois 

instrumentos apresentaram elevada consistência interna, sendo, portanto, indicados 

para mensuração da empatia. Os valores do Alpha obtidos na versão para os pais e 

para os professores foram, respectivamente: 0,909 e 0,913. 

Além disso, para testar se as percepções de pais e professores a respeito da 

empatia das crianças estiveram correlacionadas, foi utilizado o teste de Spearman 

que apontou para existência de uma correlação positiva e significativa entre esses 

dois indicadores, tanto no período pré-intervenção (s = 0,51; p = 0,16), quanto no 

pós-teste (s = 0,52; p = 0,15). Ou seja, as avaliações de empatia feitas por pais e 

professores foram consistentes e caminharam na mesma direção, nos dois 

momentos de testagem. 

Tendo em vista que o Teste de Kolmogorov-Smirnov demonstrou que a 

distribuição dos dados referentes à empatia não seguiam uma distribuição normal 

optou-se por utilizar o Teste de Kruskal-Wallis (Análise de Variância não 

paramétrica) para verificar se havia diferença nos índices de empatia das crianças, 

em função dos grupos de alocação, condição diagnóstica e sexo das crianças. Os 

resultados mostraram que tanto na avaliação feita pelos pais, quanto nas avaliações 

feitas pelos professores não existiram diferenças significativas nas médias de 

empatia que pudessem ser atribuídas ao grupo no qual as crianças foram alocadas 

(p > 0,005). 

 

No que se refere à avaliação da empatia em função da condição diagnóstica 

das crianças, constatou-se que as crianças com TEA alcançaram médias inferiores 

na perspectiva dos pais (M = 16,86; d.p = 9,84) e na dos professores (M = 14,13; d.p 

= 7,08), quando comparadas com as crianças com DT (M = 25,00; d.p = 4,73, para 

os pais e M = 26,66; d.p = 4,09, na perspectiva dos professores).   

As avaliações feitas através do teste Kruskal-Wallis mostraram que não 

houve diferença significativa (p=0,79) nos escores obtidos por crianças do TEA e 

DT, no que se refere à avaliação feita pelos pais. Por outro lado, a avaliação dos 

professores variou significativamente (H = 7,44; p=0,06), em função da condição 

diagnóstica das crianças, com as crianças DT apresentando escores médios 

superiores às com TEA (Figura 27). 
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Figura 26 - Escores médios de comportamentos empáticos das crianças com TEA e DT por 

pais e professores 

  

Fonte: Dados da autora 

 

 O Teste de Kruskal-Wallis demonstrou ainda que os indicadores de empatia 

não variaram significativamente em função do sexo das crianças, nem na 

perspectiva dos pais (p = 0,62) nem na dos professores (p = 0,21). 

 No que se refere à comparação das médias dos escores referentes aos 

comportamentos empáticos entre o período pré-intervenção e pós-intervenção, o 

Teste de Wilcoxon demonstrou que não houve variação significativa nesses 

indicadores, nem quando os grupos foram comparados de maneira geral e nem 

quando a condição diagnóstica foi considerada isoladamente dentro de cada grupo 

(p > 0,05). Ou seja, não houve variação significativa nos escores de empatia, 

conforme avaliação dos pais e professores entre o pré e o pós-teste. 

  

7.4.  Análise videográfica do desempenho social dos grupos 

 A análise do desempenho social dos grupos durante a intervenção, feita por 

meio da análise videográfica realizada pelos juízes independentes, resultou nos 

dados apresentados na Figura 27. De maneira geral, a inspeção da Figura 27 

demonstra que na percepção dos juízes, não houve alteração significativa no 

desempenho social entre o período pré-intervenção e o pós-intervenção, nem em 

função do grupo de alocação e nem em função da condição diagnóstica das 
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crianças. Esses resultados vão ao encontro daqueles observados na subseção 

anterior, referentes a não ocorrência de mudanças significativas na empatia das 

crianças nos dois momentos de testagem, a partir da perspectiva de pais e 

professores. 

 

Figura 27 – Desempenho social em função dos grupos e diagnóstico 

GRUPO EXPERIMENTAL 1 - TEA  

CRITÉRIOS DE ANÁLISES 
JUIZ - 1 JUIZ - 2 

PRÉ TESTE PÓS TESTE ALTERAÇÃO PRÉ TESTE PÓS TESTE ALTERAÇÃO 

Participam das atividades bom bom estagnação pouco bom avanço 

Reconhecem o sentimento da professora normal normal estagnação pouco bom avanço 

Reconhecem o sentimento dos colegas normal normal estagnação muito pouco normal avanço 

Expressam emoções positivas nas interações bom bom estagnação normal bom avanço 

Prestam atenção na professora bom bom estagnação muito pouco bom avanço 

Prestam atenção nos colegas bom bom estagnação muito pouco normal avanço 

Demonstram interesse pela professora bom bom estagnação muito pouco muito bom avanço 

Demonstram interesse pelos colegas normal normal estagnação pouco normal avanço 

Expressam compreensão pelos sentimentos do outro bom normal regressão muito pouco normal avanço 

Oferecem ajuda normal normal estagnação muito pouco muito pouco estagnação 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 2 - TEA  

CRITÉRIOS DE ANÁLISES  
JUIZ - 1 JUIZ - 2 

PRÉ TESTE PÓS TESTE ALTERAÇÃO PRÉ TESTE PÓS TESTE ALTERAÇÃO 

Participam das atividades bom bom estagnação bom bom estagnação 

Reconhecem o sentimento da professora bom bom estagnação bom bom estagnação 

Reconhecem o sentimento dos colegas normal bom avanço bom bom estagnação 

Expressam emoções positivas nas interações bom muito bom avanço muito bom muito bom estagnação 

Prestam atenção na professora bom bom estagnação muito bom bom regressão 

Prestam atenção nos colegas normal bom avanço bom bom estagnação 

Demonstram interesse pela professora bom bom estagnação muito bom bom regressão 

Demonstram interesse pelos colegas bom bom estagnação bom normal regressão 

Expressam compreensão pelos sentimentos do outro bom bom estagnação normal muito bom avanço 

Oferecem ajuda normal normal estagnação normal muito bom avanço 
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GRUPO EXPERIMENTAL 2 - DT 

CRITÉRIOS DE ANÁLISES 
JUIZ - 1 JUIZ - 2 

PRÉ TESTE PÓS TESTE ALTERAÇÃO PRÉ TESTE PÓS TESTE ALTERAÇÃO 

Participam das atividades bom normal regressão bom bom estagnação 

Reconhecem o sentimento da professora bom bom estagnação bom bom estagnação 

Reconhecem o sentimento dos colegas bom bom estagnação bom bom estagnação 

Expressam emoções positivas nas interações bom bom estagnação muito bom muito bom estagnação 

Prestam atenção na professora normal normal estagnação muito bom bom regressão 

Prestam atenção nos colegas normal normal estagnação bom bom estagnação 

Demonstram interesse pela professora normal normal estagnação muito bom normal regressão 

Demonstram interesse pelos colegas normal normal estagnação bom bom estagnação 

Expressam compreensão pelos sentimentos 
do outro 

bom bom estagnação normal bom avanço 

Oferecem ajuda bom bom estagnação normal muito bom avanço 

 

GRUPO CONTROLE - TEA 

CRITÉRIOS DE ANÁLISES 
JUIZ - 1 JUIZ - 2 

PRÉ TESTE PÓS TESTE ALTERAÇÃO PRÉ TESTE PÓS TESTE ALTERAÇÃO 

Participam das atividades pouco pouco estagnação pouco muito pouco regressão 

Reconhecem o sentimento da professora muito pouco muito pouco estagnação pouco pouco estagnação 

Reconhecem o sentimento dos colegas muito pouco muito pouco estagnação pouco muito pouco regressão 

Expressam emoções positivas nas interações pouco muito pouco regressão pouco normal avanço 

Prestam atenção na professora pouco muito pouco regressão pouco muito pouco regressão 

Prestam atenção nos colegas pouco muito pouco regressão pouco pouco estagnação 

Demonstram interesse pela professora pouco muito pouco regressão muito pouco muito pouco estagnação 

Demonstram interesse pelos colegas pouco muito pouco regressão pouco pouco estagnação 

Expressam compreensão pelos sentimentos 
do outro 

pouco muito pouco regressão muito pouco muito pouco estagnação 

Oferecem ajuda muito pouco muito pouco estagnação muito pouco muito pouco estagnação 

 

GRUPO CONTROLE - DT  

CRITÉRIOS DE ANÁLISES  
JUIZ - 1 JUIZ - 2 

PRÉ TESTE PÓS TESTE ALTERAÇÃO PRÉ TESTE PÓS TESTE ALTERAÇÃO 

Participam das atividades bom bom estagnação muito bom muito bom estagnação 

Reconhecem o sentimento da professora normal bom avanço muito bom muito bom estagnação 

Reconhecem o sentimento dos colegas normal bom avanço bom normal regressão 

Expressam emoções positivas nas interações bom bom estagnação muito bom muito bom estagnação 

Prestam atenção na professora bom muito bom avanço muito bom bom regressão 

Prestam atenção nos colegas bom bom estagnação bom normal regressão 

Demonstram interesse pela professora bom bom estagnação muito bom muito bom estagnação 

Demonstram interesse pelos colegas normal bom avanço normal normal estagnação 

Expressam compreensão pelos sentimentos do outro bom bom estagnação normal bom avanço 

Oferecem ajuda normal bom avanço muito bom muito bom estagnação 

Fonte: Dados da autora 
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8. DISCUSSÃO 

 

 

O presente estudo buscou avaliar a influência de atividades psicomotoras, 

sobre o desenvolvimento motor e empático em crianças com Transtorno do Espectro 

do Autismo e crianças com Desenvolvimento Típico.  

Nas análises realizadas seguindo as alocações feitas nos três grupos, 

encontramos as classificação de Quociente Motor Geral (QMG) no Grupo 

Experimental 1  como “muito inferior”; seguido pelos Grupo Experimental 2 e Grupo 

Controle ambos com a classificação “inferior”, estando todos com idades motoras 

negativas em 3,38; 3,83 e 3,46 anos, respectivamente. Estes dados, nos mostram 

que em todos os grupos o desenvolvimento motor médio apresentado pelas crianças 

estava aquém dos padrões de normalidade e que o pior resultado fora obtido pelo 

Grupo Experimental 1, formado somente por crianças com o diagnostico de TEA, 

enquanto os dois outros grupos continham crianças com TEA e DT.  

Apesar de a diferença descritiva entre os três grupos, as análises 

estatísticas aplicadas, nos mostram que ambos estavam bem equilibrados antes da 

fase de intervenção e que o mesmo resultado foi observado nos índices entre sexos 

na amostra geral. Esses resultados mostram que a alocação da amostra fora feita de 

forma a garantir que todos os grupos se encontrassem em situação igualitária, sem 

haver possibilidade de influências prévias nos resultados advindos da intervenção.  

Conforme esperado, nas análises seguindo o critério de diagnóstico, foi 

possível constatar que as crianças com TEA apresentaram desempenho motor 

inferior aos estimados com relação à idade cronológica e escores de 

desenvolvimento motor inferiores aos alcançados pelas crianças com DT (QMG/ 

TEA = 54,98; QMG/ DT = 103,47). No geral, as crianças com TEA obtiveram a 

classificação correspondente a “muito inferior”, estando três níveis abaixo da 

classificação indicada, enquanto que as crianças com DT apresentaram a 

classificação correspondente a “normal média”, com a totalidade estando nos níveis 

de normalidade.  

Quando comparadas as idades motoras gerais médias (TEA = 4,28; DT= 

7,19) com as idades cronológicas médias (TEA = 7,8; DT=7,0) verificamos que, as 
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crianças com TEA tinham idades motoras cerca de 3,52 anos aquém da idade 

cronológica, enquanto as crianças com DT cerca de 0,19 ano além, sendo as 

diferenças entre os distintos diagnósticos confirmadas através da análise de 

variância. Esses dados estão em consenso com os apresentados por Cossu et. al. 

(2012), em que se constata que indivíduos com TEA vivenciam desafios motores no 

que se refere ao tônus muscular e coordenação que podem afetar sua capacidade 

de funcionar em níveis próprios a cada faixa etária. 

Os resultados médios referentes às idades motoras das crianças com TEA 

estiveram em todos os escores motores aquém do padrão esperado para o 

desenvolvimento infantil típico. Esses dados vão ao encontro das afirmações de 

Wodka & Mostofki (2011), de que crianças com TEA apresentam alterações nas 

habilidades motoras globais e finas, o que acarreta em déficits nas tarefas de 

planejamento, execução e persistência motora.  

Os problemas ocasionados pelos déficits motores, como os que 

encontramos nas crianças com TEA, prejudicam e podem até incapacitar a 

realização das tarefas diárias. Essa constatação advinda através dos testes motores 

também esteve presente na visão dos pais, através das respostas dadas no 

Questionário de Anamnese, em que se relatou que tais crianças apresentam 

dependência funcional e dificuldade na aquisição de novas habilidades motoras. 

Conforme descrito por Missiuna, Rivard & Pollock (2011), a criança com disfunções 

coordenativas tipicamente dependem de feedback e não tem capacidade para 

antecipar o resultado dos próprios movimentos. Como resultado, elas não 

reconhecem facilmente os erros de movimentos que cometem, não aprendem com 

os próprios erros, nem corrigem seus movimentos. 

Além dos aspectos motores, as disfunções coordenativas também podem 

levar a criança a adquirir características emocionais/comportamentais desfavoráveis. 

No estudo longitudinal Mental Health Difficulties in Children With Developmental 

Coordination Disorder de Lingam et. al (2012), 6.902 crianças foram avaliadas e, 

dentre estas, 346 apresentaram Transtorno do Desenvolvimento da Coordenação 

(TDC) aos 7 anos de idade e foram acompanhadas até alcançarem os 10 anos. Os 

resultados mostraram que essas crianças tinham duas vezes mais chances de terem 

depressão e quatro vezes mais riscos de apresentarem outros problemas de saúde 

mental. 
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Alguns exemplos da trajetória de insucesso nas ações coordenativas podem 

ser observados no comportamento das crianças, sendo muito descritos dentre as 

características do TEA, como: se mostrar desinteressada por atividades que 

requerem habilidades coordenativas; demonstrar problemas emocionais 

secundários, como baixa tolerância à frustração, autoestima diminuída e falta de 

motivação, devido aos problemas para lidar com atividades corriqueiras, requeridas 

em todos os aspectos da vida; evitar socialização devido à baixa autoconfiança; se 

mostrar insatisfeita e frustrada com seu desempenho e produtos de suas ações; se 

mostrar resistente a mudanças na sua rotina ou no ambiente por receio das 

dificuldades que podem vir a enfrentar com o imprevisto (MISSIUNA, RIVARD & 

POLLOCK, 2011). Frente a tais colocações, se faz necessário retomar a colocação 

de Wallon, descrita por La Taille (1992), de que a psicogênese da motricidade se 

confunde com a psicogênese da pessoa, e a patologia do movimento com a 

patologia do funcionamento da personalidade.  

Já na fase de pós-intervenção, no que se refere às comparações feitas a 

partir da condição diagnóstica e do grupo de alocação das crianças, os escores 

alcançados nos testes motores indicaram que as diferenças obtidas pelas crianças 

com TEA participantes da intervenção foram significativos o suficiente para alterar 

seus índices de IMG e IC. 

Porém, essas alterações não foram suficientes para modificar as 

classificações dos grupos, em termos dos níveis propostos por Rosa Neto (2012), o 

que implica na necessidade de se considerar os efeitos da intervenção psicomotora 

de maneira parcimoniosa. Uma hipótese que justifica a não alteração quanto à 

classificação, se vincula ao fato de qualquer escore do QMG abaixo de 69 ser 

considerado “muito inferior”. No entanto, a partir dele, as alterações quanto à 

classificação passam a ocorrer a cada nove pontos. Como podemos observar, o 

Grupo Experimental 1 teve um aumento de 11,53 pontos e o Grupo Experimental 2 

de 3,49, ou seja, no primeiro caso, o aumento do escore esteve acima da pontuação 

de alteração de classificação adotada para os resultados acima de 69. Isso sugere 

que a intervenção psicomotora influenciou positivamente o desenvolvimento motor 

das crianças com TEA submetidas ao programa, porém os níveis de 

desenvolvimento motor dessas crianças estavam muito aquém dos níveis de 

normalidade antes da intervenção e, mesmo com as alterações positivas no 
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desenvolvimento motor após a intervenção, permaneceram com déficits muito 

acentuados, o que sugere a necessidade da realização de programas psicomotores 

de forma contínua para as crianças com TEA. 

Já com as crianças de DT participantes da intervenção os resultados 

encontrados indicam que as diferenças alcançadas não foram estatisticamente 

significativas nos escores de QMG e diferença entre IMG e IC entre os próprios 

grupos e, por conseguinte também não na amostra total. Essa constatação pode ser 

explicada pelo fato das crianças com DT já na fase de pré-intervenção terem 

apresentado o desenvolvimento motor dentro da linha de normalidade. A única 

diferença significativa apresentada esteve vinculada a amostra geral de DT. 

Diferentemente dos resultados alcançados pelas crianças com TEA nos 

Grupos Experimental 1 e Experimental 2, as crianças com TEA do Grupo Controle 

não apresentaram diferença significativa em seus escores entre o pré e o pós-teste. 

Essa constatação reafirma a influência positiva da intervenção e descarta a 

possibilidade de alterações ao acaso. 

O detalhamento das análises demonstrou que tanto meninas quanto 

meninas obtiveram elevação do QMG, porém sem alteração no que tange à 

classificação proposta por Rosa Neto (2002), e diminuição da diferença entre a IMG 

e a IC entre o período de pré-intervenção e pós-intervenção, o que indica que o 

programa de atividades psicomotoras foi efetivo na melhora do desempenho motor 

para ambos os sexos. Os dados demonstram que tanto meninos quanto meninas 

seguiram se beneficiaram das atividades realizadas durante a intervenção. 

No que se refere aos indicadores de empatia, os resultados demonstraram 

similaridade nas respostas fornecidas por pais e professores, o que sugere a 

existência de consistência nas avaliações das competências empáticas das 

crianças, quando julgadas indiretamente.  

A análise dos resultados demonstrou ainda que as crianças com TEA 

apresentaram escores de desempenho empático inferiores aos das crianças com 

DT, quando essa avaliação foi feita por professores, mas não na avaliação realizada 

pelos pais. 

Porém, os resultados das crianças com TEA na visão dos pais se mostraram 

em conflito com as avaliações dos professores e com a literatura. No estudo de 
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Velloso, Duarte e Schwartzman (2013), em que a habilidades de Teoria da Mente 

em indivíduos com TEA e de DT foram avaliadas por meio da aplicação do teste 

Strange Stories, traduzido e adaptado para a Língua Portuguesa; os escores médios 

registrados para todas as histórias foram significativamente maiores para as crianças 

de DT, quando comparadas ao das crianças do TEA. 

Buscando identificar razões pelas quais houve divergências entre as 

avaliações feitas por pais e professores, pode-se propor duas possibilidades de 

resposta: a primeira vai na direção do que já é citado na literatura, de que o escore 

médio das crianças com TEA tende a ser inferior ao das crianças com DT. Porém, 

como a mensuração da empatia foi obtida indiretamente, acreditamos que os 

resultados obtidos através dos pais ou responsáveis pode ter sido superestimado. 

Nesse sentido, a avaliação da empatia das crianças com TEA pode ter sido 

enviesada por uma “bagagem emocional intensa” carregada por seus pais e por um 

desejo de que suas crianças fossem enquadradas dentro do “padrão de 

normalidade” esperada. Quando os pais foram surpreendidos por padrões de 

comportamento distantes daqueles socialmente desejados, podem ter sofrido de 

uma dissonância cognitiva, que os fez superestimar o real desempenho dos seus 

filhos.  

Conviver com o TEA é também conviver com as incertezas, pois como 

apontado anteriormente, 80% das crianças com TEA participantes dessa pesquisa 

apresentaram retrocesso no desenvolvimento, ou seja, tinham um nível de 

desenvolvimento esperado durante um período de suas vidas e, sofreram perdas/ 

déficits em habilidades já adquiridas. A criança que já falava algumas palavras deixa 

de fazê-lo, as interações que antes ocorriam passam a ser praticamente 

inexistentes, as crianças se isolam, parecem “viver em um mundo à parte” e 

permanecem assim. Terapias são tentadas, a família se envolve e a criança não 

volta ser “aquela” de antes e com o passar do tempo os avanços alcançados 

passam a ser entendidos pelos pais de crianças com TEA como grandes conquistas 

e, talvez, superestimados. Cada resposta pode ter sido dada pelos pais como 

instrumento afirmativo de que seu filho tem adquirido progresso e, 

consequentemente ser um resultado tendencioso.    

Ao refinarmos as análises, vemos que nos questionários respondidos pelos 

pais, se alcançou a média de 16,86 (dp = 9,51) na avaliação de empatia das 15 
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crianças com TEA. Desse total, seis verbalizavam e nove não verbalizavam. 

Avaliando os escores obtidos a partir dessa nova subdivisão, se constata uma média 

de 27,33 (dp = 2,62) para as crianças que verbalizam e de 9,89 (dp = 4,95) para as 

que não verbalizam. Esse dado demonstra que as crianças que conseguem falar 

obtiveram escores significativamente maiores, segundo a perspectiva de seus pais o 

que corrobora a hipótese supramencionada sobre um possível viés “para cima” na 

avaliação das crianças com TEA.  

Outro ponto importante a ser destacado nesse momento se refere ao perfil 

escolhido pelos pais para realizar a comparação com seus filhos no momento de 

responderem aos questionários.  Se a comparação entre o desempenho empático 

das crianças com TEA verbalizantes foi o das crianças com TEA não verbalizantes, 

provavelmente entenderemos que o primeiro grupo têm maiores possibilidades de 

demonstrar empatia que o segundo. Porém, se a comparação ocorrer entre as 

crianças com TEA verbalizantes e as crianças com DT verificaremos que apesar da 

fala estar presente nos dois casos, a fala da criança com TEA é mais “robotizada” e 

com ecolalias (repetição mecânica de palavras ou frases), sendo mais uma 

expressão da memorização do que foi dito pelo outro do que uma expressão de 

sentimentos próprios e do entendimento do sentimento do outro. 

Uma explicação alternativa para a discrepância entre as avaliações feitas 

por pais e professores sobre a empatia das crianças vai na direção contrária e 

propõe que o escore médio das crianças com TEA possa ter sido subestimado pelos 

professores. A este respeito, é importante lembrar que todas as crianças com o TEA 

que participaram desse estudo eram alunos de escolas regulares de ensino nas 

quais vigora a política da Educação Inclusiva. O sistema de educação brasileiro, até 

1996 segregava os alunos com algum tipo de deficiência, alocando-os nas 

chamadas escolas especiais. A partir daquele ano, com a promulgação da Lei 

9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) as escolas ditas 

“regulares” foram obrigadas a receber os alunos com deficiência no mesmo 

ambiente e a seguirem o mesmo currículo dos demais alunos. Para isso, fez-se 

necessário a flexibilização na programação das atividades elaboradas para sala de 

aula, relacionadas principalmente às estratégias pedagógicas adotadas pelos 

profissionais da Educação (FONSECA, 2011).  
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No entanto, é lamentável que a formalização dos direitos das crianças com 

deficiência tenha ocorrido mais por imposição da lei e menos com base em uma 

consciência social (SANINI et. al 2013), pois a dificuldade em se educar na 

diversidade acabou por promover em muitas instituições de ensino a exclusão no 

ambiente que deveria ser de inclusão. Dessa forma, as crianças eram aceitas e, 

matriculadas na escola, porém não faziam parte da escola, ou seja, não se tornavam 

a escola. Nessa perspectiva, Serra (2008) ressalta que a extinção da Educação 

Especial e a inclusão a qualquer preço podem significar um equívoco e um 

desrespeito à identidade dos sujeitos e que apesar dos discursos inclusivos as 

necessidades de uma criança com autismo vão muito além do “pacote educacional” 

que as escolas têm a oferecer.  

Ainda precisarmos caminhar muito rumo à efetiva inclusão nos ambientes 

educacionais, assim como em outras instâncias sociais, pois o discurso inclusivo 

está em vigor. Mais ainda, estamos muito aquém de oferecer estrutura física e, 

principalmente, estrutura humana para o trabalho qualificado para crianças com 

TEA.  Falamos de turmas cheias, com cerca de 30 alunos cada, tendo um professor 

regente e, somente às vezes, um auxiliar. As crianças matriculadas em escolas 

públicas das prefeituras de Petrolina e Juazeiro têm professoras especializadas que 

fazem o acompanhamento das crianças com deficiência que necessitam da 

educação especial. Geralmente essas professoras têm cinco crianças as quais elas 

acompanham, destinando um dia letivo da semana para cada. Nos demais quatro 

dias, a criança com deficiência não têm esse acompanhamento particular e 

juntamente com os outros alunos da sala ficam aos cuidados da professora regente 

e de sua auxiliar (quando essa existe).  

O papel da professora regente não é o de cuidadora, apesar de muitas 

vezes ela o cumprir. Há um conteúdo programático que deve ser trabalhado junto 

aos alunos e há demandas bem diversificadas. Em sua maioria, o fato da criança 

com TEA ter a oportunidade de conviver com os colegas e ficar mais “livre” em suas 

ações o beneficia, promovendo autonomia e maiores chances de socialização. No 

entanto, o distanciamento entre professor/aluno impede que a professora consiga 

verdadeiramente identificar o desenvolvimento da criança com TEA e, 

consequentemente, não ter subsídios suficientes para avaliá-la em suas distintas 

expressões.  
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A própria alteração conceitual do autismo para um espectro demonstra a 

variabilidade de características do transtorno. Apesar de ser referenciado na 

literatura a mais de 70 anos, o transtorno ainda é repleto de lacunas e 

consequentemente incompreendido por muitos profissionais que atuam diretamente 

com indivíduos com TEA nas distintas instancias sociais, inclusive na educacional. 

Desse modo, muitas ações acabam sendo respaldadas pelos conhecimentos de 

senso comum provindas de sistemas midiáticos. Apesar das informações 

transmitidas em filmes como Rain Man (1988), À Sombra do Piano (1996), 

Experimentando a Vida (1999), Loucos de Amor (2005), O Menino e o 

Cavalo (2009), permitirem a divulgação e reflexão sobre o autismo, esta visão não 

pode ser generalizada, uma vez que representam características pertinentes a um 

individuo e não ao coletivo.  

Capacitar o professor para atuar com crianças com TEA envolve a 

necessidade de formação continuada. O debate acadêmico sobre inclusão tem se 

intensificado nos últimos anos e, os futuros profissionais têm maiores oportunidades 

de problematizar e buscar soluções para concretude da educação inclusiva, porém, 

muitos dos professores que hoje atuam nas instituições de ensino não tiveram a 

mesma oportunidade em seus períodos de formação. Se o professor não tiver 

oportunidade de se atualizar constantemente, seus conhecimentos são passiveis a 

se tornar arcaicos e, os novos debates deixam de ter respaldo empírico e passam a 

ser referenciados nas informações de senso comum.  

 Conforme descrito por Khoury et. al. (2014), em um momento em que as 

políticas públicas no Brasil têm evidente viés “inclusivista”, ou seja, se orientam no 

sentido de que todos, ou ao menos a maior parte das pessoas com algum tipo de 

deficiência (incluídas aqui as com TEA), estejam incluídos em escolas regulares de 

ensino, faz-se mais do que necessário instrumentalizar os professores no sentido de 

que tenham informações básicas sobre como lidar com essas pessoas em sala de 

aula, no que diz respeito aos procedimentos pedagógicos e a como conduzir-se 

frente aos problemas comportamentais frequentemente presentes (KHOURY, et. al., 

2014). 

Agravados a essa situação, encontramos professores com demandas de 

trabalhos tão extenuantes, que dificultam a avaliação dos alunos com a 

compreensão do desenvolvimento integral do ser, mas muito mais através dos 
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ranqueamentos da produção cognitiva utilizando-se de métodos avaliativos como 

provas. Desse modo, compreendemos que as respostas obtidas nos questionários 

dos professores com relação às crianças com TEA podem ter apresentado índices 

diferentes da realidade.  

No que se refere à comparação dos indicadores de empatia antes e após a 

intervenção, verificou-se que não houve diferença significativa em nenhuma das 

análises feitas, seja em função da condição diagnóstica, seja por grupo de alocação, 

ou do sexo das crianças. É preciso destacar aqui que, apesar de ter sido esperado 

um efeito “indireto” da convivência entre as crianças sobre as habilidades sociais 

como a empatia, a intervenção não contava com elementos especificamente 

direcionados para o estímulo do desenvolvimento dessa habilidade, pois o foco era a 

questão motora.  

 No entanto, a literatura nos mostra que tanto as emoções como a 

motricidade têm papel fundamental no desenvolvimento humano e elas devem ser 

estudadas articuladamente, considerando que modulação afetiva e modulação 

muscular acompanham-se estreitamente e que a alteração de uma corresponde à 

alteração da outra (PEREIRA, AMPARO & ALMEIDA, 2006). 

 Alguns elementos produzidos a partir dos resultados observados no 

presente estudo, reforçam essa hipótese, quando, por exemplo, constatamos que as 

análises de correlação indicam que quanto melhor era o desempenho das crianças 

na Escala de Desenvolvimento Motor mais empáticas elas eram consideradas por 

seus pais e professores, e vice-versa. Esses resultados foram verificados antes e 

após a intervenção e fornecem subsídios para que se possa continuar investigando 

os possíveis elos entre a afetividade – em específico às expressões empáticas, e o 

desenvolvimento motor, ao longo da infância. Conforme apontado por Gallese, 

(2005), Rizzolatti, Fogassi e Gallese (2006), a explicação para este feito pode ser a 

da ação dos neurônios espelhos, que em estudos anteriores foram associados 

também a várias modalidades do comportamento humano, como imitação, 

aprendizado de novas habilidades e Teoria da Mente.  

 Fundamentados na literatura, acreditamos que uma possível causa para 

não ter ocorrido alterações nos indicadores de empatia entre os períodos pré e pós-

intervenção esteja relacionada ao tempo de duração da intervenção. De acordo com 

Roazzi e Sperb (2013), as habilidades cognitivas e afetivas são fomentadas pelas 
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interações sociais e objetais ao mesmo tempo em que estas permitem à criança 

estabelecer relações cada vez mais complexas com os outros. A associação entre 

os achados dessa pesquisa e o embasamento teórico nos levam a acreditar que o 

período de seis semanas de programa psicomotor foi insuficiente para gerar as 

alterações empáticas que almejávamos. Porém, acredita-se que a ampliação do 

número de sessões poderia gerar resultados diferentes dos achados, a ponto de 

tornar significativos os efeitos medidos durante os dois momentos de avaliação (pré 

e pós-teste). Essa suposição precisa ser verificada em novos estudos, nos quais a 

intervenção possa ocorrer por um período maior de tempo. 

Outro ponto crucial se volta à abordagem indireta feita aos desenvolvimento 

empático no programa e de sua ênfase voltada à motricidade. Entendemos que a 

ampliação de estímulos/ intensidade/ variedade de práticas relacionadas 

diretamente à habilidades sociais acarretaria em melhorias significativas das 

expressões empáticas e que não enviesariam o trabalho motor.  

Transferindo-nos agora para as análises referentes ao desempenho social 

das crianças, podemos identificar através dos Questionários de Anamnese 

respondidos pelos pais que algumas características dentro das questões de 

avaliação do desenvolvimento que estão ligadas à socialização encontraram grande 

discrepância de resultados na comparação entre crianças com TEA e DT.  

A dificuldade em se relacionar e se comunicar acaba promovendo o 

isolamento e, no caso das crianças TEA, mesmo em atividades pertinentes a 

infância que no geral se tornam mais atrativas com a presença do outro, como o 

brincar, acabam por se tornar atividades individuais.  

Esses dados nos mostram que não foram identificadas mudanças relevantes 

nos comportamentos sociais das crianças dos diferentes grupos entre os períodos 

de pré e pós-intervenção, a partir da perspectiva de dois juízes independentes. 

Conforme comentado antes, esses resultados vão na direção daqueles observados 

no que se refere à avaliação feita por pais e professores e provavelmente estejam 

relacionados à ausência de tarefas específicas para o treino de habilidades sociais 

no programa de intervenção desenvolvido no presente estudo. A pesquisa na área 

do autismo demonstra que os processos mais eficazes para o desenvolvimento de 

habilidades sociais são aqueles provenientes de intervenções baseadas no modelo 

de Análise Aplicada do Comportamento (Applied Behavior Analysis – ABA), que se 
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foca em dois princípios básicos: entender comportamentos como uma relação entre 

eventos (o comportamento propriamente dito e os eventos ambientais denominados 

de estímulos antecedentes e eventos consequentes). Nessa perspectiva, para que 

ocorra a modificação de comportamento é necessário que haja intervenção e 

alteração no ambiente em que o indivíduo está inserido (os estímulos antecedentes 

e consequentes) (KHOURY et. al., 2014). 

Os programas de intervenção com base no método ABA atualmente são 

vistos como o tratamento de primeira linha para o TEA, havendo modelos como o 

UCLA / Lovaas e o Early Start Denver Model (ESDM) que são abrangentes 

programas de intervenção precoce, com relatórios de pesquisa de alta qualidade 

que documentam eficácia, especialmente para melhorar o desempenho cognitivo, 

habilidades de linguagem e comportamento adaptativo. No entanto, no estudo 

seminal para avaliar os benefícios da ESDM, demonstrou que mesmo após 2 anos 

de intervenção intensiva (com mais que 20 horas/ semana), todas as crianças no 

grupo de tratamento ativo ainda se enquadravam no perfil do TEA, documentando o 

desafio de melhorar déficits (BRENTANI, H. et. al., 2013). 

Esses dados reforçam a importância em se ampliar o número de horas 

destinadas à intervenção psicomotora e se enaltecer a especificidade das crianças 

com TEA para a aquisição de comportamentos compreendidos dentro do “padrão de 

normalidade”. 

 
 

 

  

http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=BRENTANI,+HELENA
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este estudo avaliou a influência de atividades psicomotoras, sobre o 

desenvolvimento motor e empático em crianças com Transtorno do Espectro do 

Autismo e crianças com Desenvolvimento Típico, com a utilização de teste motores, 

questionários de desempenho empático respondidos por pais e professores e 

avaliação do desempenho social em situação estruturada por videografia.  

Em virtude dos resultados mencionados, compreendemos que o programa 

de atividades psicomotoras criado e desenvolvido nesse estudo demonstrou ser um 

instrumento relevante para o desenvolvimento motor das crianças com TEA como 

para as crianças com DT, obtendo resultados mais relevantes nos casos em que o 

desenvolvimento motor se encontra prejudicado. Porém, não foi possível relacionar o 

desenvolvimento motor com o desenvolvimento de habilidades empáticas e sociais 

testadas, o que confirmou a hipótese (H2).   

Neste sentido, compreendemos que foi possível elaborar um programa de 

atividades psicomotoras de fácil entendimento e simples execução, e que, os 

desdobramentos desta pesquisa podem fornecer aos pais/responsáveis um 

programa de atividades psicomotoras de fácil entendimento e simples execução, 

possibilitando à própria família realizar atividades de intervenção junto à criança, em 

especial as com TEA; aos profissionais da área de saúde que atuam com crianças 

que sofrem de Transtornos Globais do Desenvolvimento, incluindo o TEA uma 

possibilidade de abordagem terapêutica baseada no desenvolvimento de habilidades 

psicomotoras e sociointeracionais; e, para a academia, subsídio empírico que possa 

auxiliar novos estudos na área do autismo.  

No que tange às limitações do estudo entendemos que o tempo de seis 

semanas destinado à intervenção psicomotora pode ter sido satisfatório para 

conquistar alterações no desenvolvimento motor das crianças com TEA e DT, porém 

insuficiente para que o mesmo ocorresse com o desenvolvimento empático. Por 

isso, sugerimos que sejam desenvolvidas novas pesquisas que contemplem um 

programa psicomotor com mais tempo de intervenção e que tenha incluído 
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atividades voltadas para o estímulo de habilidades motoras associadas às 

sociocognitivas. 

Também destacamos que o fato de não ter junto à pesquisadora/interventora 

um auxiliar nas sessões psicomotoras inviabilizou uma melhor assistência a todos os 

alunos e que a alteração desta situação poderia promover uma participação ainda 

mais proveitosa pelas crianças.   

Outra limitação esteve vinculada à metodologia adotada na aplicação dos 

questionários respondidos pelos professores. Nesta, os professores receberam os 

questionários e, apesar de terem disponíveis os números telefônicos para contato, 

não estavam na presença da pesquisadora para sanar possíveis dúvidas. 

Entendemos que este estudo ainda é preliminar e que foi composto por uma 

amostra pequena, em sua maior parte de famílias com condição socioeconômica 

precária, apresentando dificuldades financeiras para arcar com os custos de 

deslocamento de suas moradias até o local da intervenção, além de, serem crianças 

com maior suscetibilidade para adquirir algum tipo de comorbidades associadas ao 

TEA, o que por vezes acabou por inviabilizar a assiduidade em todos os dias 

destinados à intervenção, influenciando de alguma forma nos resultados. Sendo 

assim, acreditamos que novos estudos devam ser desenvolvidos, tanto para testar 

novamente os resultados encontrados no presente estudo, como para aperfeiçoar a 

proposta de programa aqui desenvolvida. 

Programas dessa natureza são escassos no Brasil e a região do Vale do 

São Francisco não está obstante a essa situação. As famílias e crianças passam, no 

que tange à assistência por profissionais especializados por uma carência 

exacerbada e, não conseguem através das instâncias governamentais o tratamento 

previsto na legislação brasileira. Um exemplo desse quadro pode ser verificado 

através da fila de espera no Centro de Estudos e Práticas em Psicologia (CEPPSI) 

da Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), para atendimento e 

acompanhamento psicológico. Não enfrentamos dificuldades para recrutar as 

crianças com TEA justamente por conta dessa carência de oferta de serviços 

públicos e de qualidade para as crianças. A proposta de intervenção se constituiu 

em algum tipo de assistência para essas crianças carentes e que por isso, 

recomendamos a manutenção dessas atividades, por meio do desenvolvimento de 
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novas pesquisas, convênios entre a universidade e as instituições, ou realização de 

projetos de extensão. 

Destacamos ainda a importância em se efetivar os processos de inclusão 

através da constituição de grupos mistos (DT e TEA) em estudos futuros, para que 

isso promova a interação/ inclusão dessas crianças, bem como a mudança de 

paradigma na percepção de pais e educadores. 

Outra limitação do estudo foi justamente a do desenvolvimento de medidas 

de empatia confiáveis para uso com crianças do espectro autista. A maioria dos 

instrumentos são desenvolvidos para crianças com DT e não possuem padrões 

específicos que consigam captar singularidades do quadro do TEA. Sugerimos que 

em estudos futuros possam ser desenvolvidos metodologias e instrumentos próprios 

para serem usados com crianças que possuam algum tipo de transtorno do 

desenvolvimento. 
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APÊNDICE (A) 

 
 
 

Tabela de resultados em percentual do Questionário de Anamnese 
 

 

HISTÓRIA CLÍNICA 
TEA DT 

SIM NÃO SIM NÃO 

Houve alguma complicação durante a 
gestação 

26,67% 73,33% 0,00% 100,00% 

Houve alguma complicação durante o parto 26,67% 73,33% 0,00% 100,00% 

Faz uso de fraldas 33,33% 66,67% 16,67% 83,33% 

Apresentou retrocesso no desenvolvimento 80,00% 20,00% 0,00% 100,00% 

Faz uso de algum medicamento 53,33% 46,67% 16,67% 83,33% 

Apresenta algum distúrbio de linguagem 86,67% 13,33% 0,00% 100,00% 

Chora ou ri com muita facilidade 73,33% 26,67% 66,67% 33,33% 

É demasiadamente ativo 53,33% 46,67% 50,00% 50,00% 

Demonstra maneirismos ou hábitos 
extremamente peculiares 

73,33% 26,67% 33,33% 66,67% 

Apresenta comportamentos lesivos contra si 
mesmo 

26,67% 73,33% 16,67% 83,33% 

Balança o tronco para frente e para trás 
quando sentado ou parado 

33,33% 66,67% 33,33% 66,67% 

Parece ser muito sensível ao barulho 66,67% 33,33% 33,33% 66,67% 

Tem amigos 60,00% 40,00% 100,00% 0,00% 

Imita pessoas 33,33% 66,67% 83,33% 16,67% 

Preferem brincar sozinhos 53,33% 46,67% 0,00% 100,00% 

Veste-se sozinho 60,00% 40,00% 83,33% 16,67% 

Toma banho, lava as mãos, penteia-se 
sozinho 

60,00% 40,00% 66,67% 33,33% 

Usa o vaso sanitário corretamente 66,67% 33,33% 100,00% 0,00% 

Calça meias e sapatos adequadamente 13,33% 86,67% 83,33% 16,67% 

Faz nó e laço 0,00% 100,00% 66,67% 33,33% 

Apresenta dificuldades motoras 66,67% 33,33% 0,00% 100,00% 

Apresenta dificuldades de orientação espacial 
visíveis 

53,33% 46,67% 16,67% 83,33% 

É estabanado 46,67% 53,33% 50,00% 50,00% 

Pula em um pé só com facilidade 26,67% 73,33% 83,33% 16,67% 

Pratica algum esporte 33,33% 66,67% 50,00% 50,00% 

Faz alguma terapia 86,67% 13,33% 16,67% 83,33% 
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ANEXO (1) 

 

QUESTIONÁRIO DE ANAMNESE 

Respondido pelos pais ou responsáveis 

 

DADOS DA CRIANÇA 

Nome:_____________________________________________________________________________________ 

Idade: __  Data de nascimento: ___ Está matriculado e frequenta alguma instituição de ensino? (   ) sim / (   ) não 

Série escolar atual: ___ Nome da escola: _________________________________________________________ 

Diagnóstico de TEA: (   ) sim / (   ) não;  Se sim, quantos anos tinha a crianças na época? ________  

 

DADOS DOS FAMILIARES 

Nome do pai: ______________________________________________________________________________ 

Grau de instrução: ____________________________ Profissão:________________________________ 

Idade: _______________ Diagnóstico de TEA: (   )sim / (   )não 

 

Nome da mãe: _____________________________________________________________________________ 

Grau de instrução: ____________________________ Profissão:________________________________ 

Idade: _______________ Diagnóstico de TEA: (   )sim / (   )não 

 

*OUTROS FILHOS 

Idade: _______________ Diagnóstico de TEA: (   )sim / (   )não 

Idade: _______________ Diagnóstico de TEA: (   )sim / (   )não 

Idade: _______________ Diagnóstico de TEA: (   )sim / (   )não 

Idade: _______________ Diagnóstico de TEA: (   )sim / (   )não 

 

GESTAÇÃO  

1. Tempo de gestação em meses: ____ 

2. Houve alguma complicação durante a gestação? (   )sim / (   )não. Qual? _______________ 

3. Teve acompanhamento médico nesse período? (   )sim / (   )não 

 

PARTO 

1. Local do parto: Hospital ( ) Casa ( )  

2. Com médico ( ) Parteira ( ) 

3. Tipo de parto: normal ( ) fórceps ( ) cesariana( )  

4. Houve alguma complicação durante o parto? (   )sim / (   )não. Qual? _______________ 

 

DESENVOLVIMENTO 

1. Deixou de usar fraldas com que idade?_____  

2. Falou as primeiras palavras com que idade? ______ 

3. Apresentou retrocessos de desenvolvimento? (   )sim / (   )não. Quando? _______________ 
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Hoje: 

4. Faz uso de algum tipo de medicamento? (   )sim / (   )não. Qual? _________________________ 

5. Apresenta algum distúrbio de linguagem? (   )sim / (   )não. Qual? ________________________ 

6. Chora ou ri muito facilmente? ( )sim ( )não   

7. Apresenta infelicidade excessiva? ( )sim ( )não   

8. Range dentes durante o dia ou à noite? ( )sim ( )não   

9. Tem pouca capacidade de prestar atenção e concentração? ( )sim ( )não   

10. É demasiadamente ativo? ( )sim ( )não   

11. Tem crises de birra? ( )sim ( )não   

12. É fisicamente muito agressivo? ( )sim ( )não   

13. Expressa pensamentos que não são sensatos? ( )sim ( )não   

14. Demonstra maneirismos ou hábitos extremamente peculiares? ( )sim ( )não   

15. Apresenta comportamentos lesivos contra si mesmo? ( )sim ( )não   

16. Balança o tronco para frente e para trás quando sentado ou parado? ( )sim ( )não   

17. Parece ser muito sensível ao barulho (ex. tapando os ouvidos)? ( )sim ( )não   

18. Costuma sorrir em resposta ao seu rosto ou ao seu sorriso? ( )sim ( )não   

19. Costuma imitar você? (ex. você faz expressões/caretas e seu filho imita?) ( )sim ( )não   

20. Busca atrair a sua atenção para a atividade dele? ( )sim ( )não   

21. Olha para o seu rosto para conferir a sua reação quando vê algo estranho? ( )sim ( )não   

22. Como é o relacionamento da criança com os pais?  

23. ( ) tranquilo ( ) agressivo ( )amoroso ( ) fechado ( ) desinteressado. 

24. Tem amigos? ( )sim ( )não   

25. É retraído ou extrovertido? ( )sim ( )não  

26. Faz amizade facilmente? ( )sim ( )não   

27. Demonstra ciúme em relação a algum amigo? ( )sim ( )não   

28. Fala sozinha ( )sim ( )não   

29. Brinca de faz de conta? ( )sim ( )não   

30. Imita animais? ( )sim ( )não   

31. Imita pessoas? ( )sim ( )não   

32. Como reage quando é contrariado? ______________________________________________________ 

33. Quais as atividades preferidas? _________________________________________________________ 

34. O que faz quando não está na escola? _____________________________________________________ 

35. Prefere brincar sozinha ou acompanhada? _________________________________________________ 

36. Briga facilmente? ____________________________________________________________________ 

37. Como reage às brincadeiras feitas com ele? _____________________________________________________ 

38. Prefere companheiros mais novos ou mais velhos?  ________________________________________________ 

39. Que tipo de brincadeiras prefere? _________________________________________________________________ 

 

VESTUÁRIO E HIGIENE / ORGANIZAÇÃO (DIFICULDADE) 

1. Veste-se sozinho? ( )sim ( )não   

2. Toma banho, lava as mãos, penteia-se sozinho? ( )sim ( )não   

3. Usa o vaso sanitário corretamente? ( )sim ( )não   

4. Calça meias e sapatos adequadamente? ( )sim ( )não   

5. Faz nó e laço? ( )sim ( )não  

6. Ajuda nas tarefas em casa?( )sim ( )não  

7. Arruma os materiais escolares?( )sim ( )não   

8. Costuma colecionar alguma coisa? ( )sim ( )não O que? _____________________________________ 

9. Arruma o guarda-roupa? ( )sim ( )não   

10. Como organiza seus brinquedos? _______________________________________________________ 
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QUALIDADE DO SONO: 

1. É agitado? ( )sim ( )não  

2. É sonâmbulo? ( )sim ( )não  

3. Tem pesadelos frequentes? ( )sim ( )não 

4. Quantas hora, em media, dorme por dia? _______  

5. Dorme sozinho? (   )sim / (   )não 

 

EVOLUÇÃO PSICOMOTORA 

1. Ficou no cercadinho? ( )sim ( )não   

2. Engatinhou? ( )sim ( )não  

3. Com que idade andou?______ 

4. Caía muito? ( ) sim ( )não  

5. Mostrava-se corajoso ao subir uma escada? ( ) sim ( )não 

6. Era corajoso ao explorar, engatinhando, um novo espaço? ( ) sim ( )não 

7. Era inseguro? ( ) sim ( )não 

 

Hoje: 

1. Apresenta dificuldades motoras? ( ) sim ( )não 

2. Apresenta dificuldades de orientação espacial visíveis? ( ) sim ( )não 

3. É agitado? ( )sim ( )não 

4. É estabanado? ( )sim ( )não  

5. Desce escada de frente, apoiando os dois pés em cada degrau? ( ) sim ( )não 

6. Corre graciosamente, com mudanças de velocidade e direção? ( ) sim ( )não 

7. Abre portas, girando e empurrando maçanetas? ( ) sim ( )não 

8. Pula sobre objetos pequenos? ( ) sim ( )não 

9. Atarraxa e desatarraxa a tampa de um pote? ( ) sim ( )não  

Desce escada sem auxílio, alternando os pés? ( ) sim ( )não 

10. Sobe em brinquedos altos? ( ) sim ( )não 

11. Pula em um pé só com facilidade? ( ) sim ( )não 

12. Anda de patins? ( )sim ( )não  

13. Anda numa bicicleta sem rodinhas de segurança, sem cair? ( )sim ( )não 

14. Sobe em árvores? ( )sim ( )não 

15. Pratica algum esporte? ( )sim ( )não. Qual? ____________ Com que frequência? ____________ 

 

TERAPIAS 

Tem algum acompanhamento médio/terapêutico?  (   )sim / (   )não 

Tipo Há quanto tempo? Nº de vezes por semana 

   

   

   

   

   

 

 

 

Petrolina, ____/_____/____  
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Nome do responsável: _______________________________________________________________________ 

 

Assinatura: ________________________________________________________________________________ 

 

 

Nome do aplicador : ________________________________________________________________________ 

 

Assinatura: _________________________________________________________________________________ 
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ANEXO (2) 

QUESTIONÁRIO DE COMPORTAMENTO E COMUNICAÇÃO SOCIAL* 

Versão em português da Autism Screening Questionnaire (ASQ) 

 

Nome da criança:____________________________________________________ 

Nome do responsável:________________________________________________ 

Grau de parentesco com a criança:_______________________________________ 

 

RECOMENDAÇÕES: 

Por favor, responda cada questão e assinale o quadrado com a resposta. Se você não estiver 

seguro, escolha a melhor resposta. [Os pronomes ele/o estão sendo usados aqui, apenas para 

facilitar o questionário]. 

Caso a resposta seja às vezes, assinale “Sim”. 

Se em uma mesma pergunta houver duas situações responda “Sim”, mesmo que se refira 

para apenas uma delas. 

Não se fixe nos exemplos, eles são apenas exemplos, o importante é o comportamento. 

  

  SIM NÃO  

1 Ele é capaz de falar usando frases curtas ou sentenças   

SE VOCÊ RESPONDEU NÃO NA PERGUNTA ACIMA, VÁ DIRETAMENTE PARA A 

QUESTÃO 9 (PULE DA 2 A 8) 

2 Ele fala com você só para ser simpático (mais do que para obter algo)?   

3 
Você pode ter um diálogo (por exemplo, ter uma conversa com ele que 

envolva alternância, isto é, um de cada vez) a partir do que você disse? 

  

4 

Ele costuma usar frases estranhas ou diz algumas coisas repetidamente da 

mesma maneira? Isto é, ele copia ou repete qualquer frase que ele ouve 

outra pessoa dizer, ou ainda, ele constrói frases estranhas?  

  

5 

Ele costuma usar socialmente perguntas inapropriadas ou declarações? Por 

exemplo, ele costuma fazer perguntas pessoais ou comentários em 

momentos inadequados?  

  

6 
Ele costuma usar os pronomes de forma invertida, dizendo você ou ele 

quando deveria usar eu? 

  

7 
Ele costuma usar palavras que parece ter inventado ou criado sozinho, ou 

usa maneiras estranhas, indiretas, ou metafóricas para dizer coisas? Por 
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exemplo, diz “chuva quente” ao invés de vapor.  

8 
Ele costuma dizer a mesma coisa repetidamente, exatamente da mesma 

maneira, ou insiste para você dizer as mesmas coisas muitas vezes? 

  

9 
Existem coisas que são feitas por ele de maneira muito particular ou em 

determinada ordem, ou seguindo rituais que ele te obriga fazer? 

  

10 

Até onde você percebe, a expressão facial dele geralmente parece 

apropriada à situação particular? Por exemplo ele ri quando deve rir, ou 

chora quando é para chorar. 

  

11 

Ele alguma vez usou a tua mão como uma ferramenta, ou como se fosse 

parte do próprio corpo dele (por exemplo, apontando com seu dedo, pondo 

a sua mão numa maçaneta para abrir a porta)? 

  

12 
Ele costuma ter interesses especiais que parecem esquisitos a outras 

pessoas (e.x., semáforos, ralos de pia, ou itinerários de ônibus)? 

  

13 

Ele costuma ou costumava se interessar mais por partes de um objeto ou 

brinquedo (e.x., girar as rodas de um carro), mais do que usá-lo com sua 

função original? 

  

14 

Ele costuma ter interesses específicos, apropriados para sua idade e para 

seu grupo de colegas, porém estranhos pela intensidade do interesse (por 

exemplo, conhecer todos os tipos de trens, conhecer muitos detalhes sobre 

dinossauros)? 

  

15 
Ele costuma de maneira estranha olhar, sentir/examinar, escutar, provar ou 

cheirar coisas ou pessoas? 

  

16 

Ele costuma ter (maneirismos) manias com as mãos ou jeitos estranhos de 

mover as mãos ou dedos, tal como “um bater de asas” , ou mover seus 

dedos na frente dos seus olhos? 

  

17 

Ele costuma fazer movimentos complexos (e esquisitos) com o corpo 

inteiro, tal como girar, pular ou balançar repetidamente para frente e para 

trás? 

  

18 
Ele costuma machucar-se de propósito, por exemplo, mordendo o braço ou 

batendo a cabeça? 

  

19 
Ele tem algum objeto (que não um brinquedo macio ou cobertor) que ele 

carrega por toda parte? 

  

20 Ele tem algum amigo em particular ou um melhor amigo?   
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21 Q   

22 
Ele aponta as coisas ao redor espontaneamente apenas para mostrar coisas 

a você (e não porque ele as deseja)? 

  

23 
Ele costuma usar gestos para mostrar o que ele quer (não considere se ele 

usa tua mão para apontar o que quer)? 

  

24 Ele usa a cabeça pra dizer sim?   

25 Ele sacode a cabeça para dizer ‘não‟?   

26 
Ele habitualmente olha você diretamente no rosto quando faz coisas com 

você ou conversa com você? 

  

27 Ele sorri de volta se alguém sorri para ele?   

28 Ele costuma mostrar coisas de seu interesse para chamar a sua atenção?   

29 Ele costuma dividir coisas com você, além de alimentos?   

30 Ele costuma querer que você participasse de algo que o está divertindo?   

31 Ele costuma tentar confortá-lo se você fica triste ou magoado?   

32 
Quando quer algo ou alguma ajuda, costuma olhar para você e fazer uso 

de sons ou palavras para receber sua atenção? 

  

33 
Ele tem expressões faciais normais, isto é, demonstra suas emoções por 

expressões faciais? 

  

34 
Ele costuma participar espontaneamente e/ou tenta imitar ações em jogos 

sociais – tais como “Polícia e Ladrão” ou “Pega-Pega”? 

  

35 
Ele parece interessado em outras crianças da mesma idade que ele não 

conhece? 

  

36 Ele costuma dividir coisas com você, além de alimentos?   

37 Ele reage positivamente quando outra criança aproximava-se dele?   

38 
Se você entra no quarto e inicia uma conversa com ele sem chamar seu 

nome, ele habitualmente te olha e presta atenção em você? 

  

39 
Ele costuma brincar de “faz de conta” com outra criança, de forma que 

você perceba que eles estão entendendo ser uma brincadeira?  

  

40 
Ele brinca cooperativamente em jogos de grupo, tal como esconde-

esconde e jogos com bola? 
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ANEXO (3) 

 

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DOS INDICADORES COMPORTAMENTAIS DE 

EMPATIA  

PAIS E/OU RESPONSÁVEIS 

 

Nome do Pai: ____________________________________ Idade: _____________________ 

Nome da Mãe: ____________________________________ Idade: _____________________ 

Criança:________________________________________ Idade: _____________________ 

Data: _____/_____/_____ Local: ________________________________________________ 

 

Responda, sobre seu filho, as afirmações abaixo, utilizando a legenda.  

LEGENDA 

1.Não descreve a criança 

2.Descreve um pouco a criança 

3.Descreve perfeitamente a criança 

Coloque na frente de cada item (no traço:______) o número que mais descreve seu filho. 

a)Elogia os irmãos ou outras crianças, expressando sentimentos positivos. _____ 

b)Reparte o lanche ou algum objeto com os irmãos ou outras crianças sem os pais pedirem. _ 

c)Expressa desagrado quando outras crianças são elogiadas pela mãe, pai e/ou responsável. __ 

d)Fica triste quando percebe ou vê outra criança chorando ou com algum problema. _____ 

e)Evita atividades que envolvam cooperação. _____ 

f)É frequentemente agressivo com outras crianças (irmãos, coleguinhas ou pessoas em geral).  

g)É popular entre os amiguinhos ou pessoas do seu convívio, relacionando-se bem com todos. 

h)Não chora, mesmo quando é ofendido ou machucado. _____ 

i)Manifesta contentamento quando acontece algo de bom com o irmão, amigo ou pessoa 

próxima. _____ 

j)Presta atenção nas pessoas que estão a sua volta (pais, irmãos, primos, amiguinhos). _____ 

k)Expressa verbalmente seus sentimentos (fala ou demonstra que está alegre, triste, com 

raiva...). __ 

l)Fica nervoso (a) se outros (as) à sua volta parecem nervosos. _____ 

m)Fica envolvido com os sentimentos dos personagens em uma novela ou filme. _____ 

n)Demonstra interesse pelos outros (pais, irmãos, amiguinhos)._____ 
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o)Reconhece os sentimentos das pessoas com quem interage. _____ 

p) Oferece ajuda quando percebe que alguém esta precisando de ajuda. _____ 

q)Expressa sentimentos positivos. _____ 

r)Nomeia sentimentos dos pais, irmãos, primos e de outras pessoas com quem convive._____ 

 

Data    ____/_____/_____ 

Assinatura do responsáve1 

________________________________________ 
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QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DOS INDICADORES COMPORTAMENTAIS DE 

EMPATIA  

PROFESSOR (A) 

Escola: _____________________________________________________________________ 

Professor (a): _______________________________________________________________ 

Aluno (a):________________________________________ Idade: ____________________ 

Data: _____/_____/_____  Local: _______________________________________________ 

 

Responda, sobre seu aluno, as afirmações abaixo, utilizando a legenda.  

LEGENDA 

4. Não descreve a criança 

5. Descreve um pouco a criança 

6. Descreve perfeitamente a criança 

Coloque na frente de cada item (no traço: _____ ) o número que mais descreve seu aluno. 

a) Elogia os colegas ou outras crianças, expressando sentimentos positivos. _____ 

b) Reparte o lanche ou algum objeto com os colegas sem a professora pedir. _____ 

c) Expressa desagrado quando outras crianças são elogiadas pela professora. _____ 

d) Fica triste quando percebe ou vê outra criança chorando ou com algum problema. _____ 

e) Evita atividades que envolvam cooperação. _____ 

f) É frequentemente agressivo com os colegas ou outras crianças. _____ 

g) É popular entre os colegas, relacionando-se bem com todos. _____ 

h) Não chora, mesmo quando é ofendido ou machucado. _____ 

i) Manifesta contentamento quando acontece algo de bom com um colega ou pessoa 

próxima. _____ 

j) Presta atenção nas pessoas que estão a sua volta (colegas, professores). _____ 

k) Expressa verbalmente seus sentimentos (fala ou demonstra que está alegre, triste, com 

raiva...). _____ 

l) Fica nervoso (a) se outros (as) à sua volta parecem nervosos. _____ 

m) Fica envolvido com os sentimentos dos personagens de algum filme ou historinha. _____ 

n) Demonstra interesse pelos colegas, professores e funcionários da escola._____ 

o) Reconhece os sentimentos das pessoas com quem interage. _____ 

p)  Oferece ajuda quando percebe que algum colega ou outra pessoa esta precisando de 

ajuda. _____ 

q) Expressa sentimentos positivos. _____ 
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r) Nomeia sentimentos dos colegas, professores e pessoas com quem convive._____ 

 

Data      ____/_____/_____                                                                                                   

Assinatura do(a) professor(a) 
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ANEXO (4) 

Escala de Desenvolvimento Motor 
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ANEXO (5) 

 

 

PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO DA VIDEOGRAFIA 

ORIENTAÇÃO AOS JUÍZES 

 

Mestranda: Simara Regina de Oliveira Ribeiro 

Orientador: Prof. Dr. Leonardo Rodrigues Sampaio 

 

Antes de iniciar às avaliações, solicitamos por gentileza, a leitura atenta 

destas orientações e o segmento de alguns passos. A avaliação dos participantes 

desta pesquisa deve ser realizada individualmente por cada juiz, ou seja, sem o 

contato para troca de informações entre os mesmos. Este procedimento é 

fundamental para a qualidade e fidedignidade dos resultados dessa pesquisa. 

Cada juiz receberá um DVD contendo seis vídeos distintos, juntamente com 

10 fichas avaliativas, sendo uma para cada vídeo que contemplem as crianças 

caracterizadas com camisetas de uma só cor e, duas para os vídeos que 

contemplem as crianças caracterizadas com camisetas de duas cores distintas. 

As filmagens retratam intervenções psicomotoras realizadas coletivamente 

para crianças de 06 a 10 anos.  

As análises deverão ser feitas observando-se as ações do coletivo e não 

individualmente. 

Após analises da filmagem de cada vídeo, o juiz deverá classificar as 

demonstrações empáticas conforme critérios descritos nas fichas. 
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VÍDEO 1 – CRIANÇAS DE CAMISETAS ROXAS 

 

CRITÉRIOS DE ANÁLISES / 

CLASSIFICAÇÃO 

MUITO 

POUCO 

POUCO NORMAL BOM MUITO 

BOM 

 

Participam das atividades 

     

Reconhecem o sentimento da 

professora 

     

Reconhecem o sentimento dos 

colegas 

     

Expressam emoções positivas 

nas interações 

     

Prestam atenção na 

professora 

     

Prestam atenção nos colegas 

 

     

Demonstram interesse pela 

professora 

     

Demonstram interesse pelos 

colegas 

     

Expressam compreensão 

pelos sentimentos do outro 

     

Oferecem ajuda 

 

     

 

Data ____/_____/_____ 

___________________________________________________________________ 
Nome por extenso do juiz 

 
 

__________________________________________________________________ 
Assinatura do juiz 
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ANEXO (6) 

 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - UNIVASF COMITÊ DE 

ÉTICA E DEONTOLOGIA EM ESTUDOS E PESQUISAS – CEDEP COMISSÃO DE ÉTICA 

EM PESQUISA - CEP 

 
  

 

 Prezada pesquisadora,  

 

É com satisfação que informamos formalmente ao Vª. Srª. que o projeto “A Influência de 

Atividades Psicomotoras Sobre a Empatia em Crianças com Distúrbio do Espectro do Autismo” 

foi aprovado pelo Comitê de Ética e Deontologia em Estudos e Pesquisas – (CEDEP) em reunião 

realizada no dia 18 de novembro de 2013. A partir de agora, portanto, o vosso projeto pode dar 

início à fase prática ou experimental. Informamos ainda que no prazo máximo de 1 (um) ano a 

contar dessa data deverá ser enviado a esse Comitê um relatório sucinto sobre o andamento da 

presente pesquisa. Informamos que para efeito de publicação, o presente projeto encontra-se 

registrado sob o nº 0010/181113 CEDEP/UNIVASF.  

 

Pesquisadora responsável: Simara Regina de Oliveira Ribeiro  

 

Data da entrada: 31/10/2013  

 

Petrolina-PE, 18 de  Dezembro de 2013.  

 
_________________________________________ 

(Alexandre H. Reis) 
Coordenador CEDEP/UNIVASF 

 

 
Av. José de Sá Maniçoba, s/n – Centro – Petrolina - PE CEP 56.304-205 - Petrolina – PE Tel/Fax: (87) 

2101-6896 E-mail: cedep@univasf.edu.br 

mailto:cedep@univasf.edu.br
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   ANEXO (7) 

 

                   TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Pesquisa: “Influências de Atividades Psicomotoras Sobre a Empatia em Crianças 

Autistas e de Desenvolvimento Típico” 

Pesquisador (a): Simara Regina de Oliveira Ribeiro 

Orientador (a): Prof. Dr. Leonardo Rodrigues Sampaio. 

 

Seu filho(a) está sendo convidado(a) a participar voluntariamente de uma 

pesquisa que objetiva avaliar a influência de atividades psicomotoras sobre a 

empatia em crianças com distúrbio do espectro do autismo. Participarão da pesquisa 

40 crianças com idades entre 06 e 10 anos, sendo 20 de desenvolvimento típico e 

20 com distúrbio do espectro do autismo.  

Ao participar deste estudo, seu filho(a) será incluído durante seis semanas 

consecutivas a um programa específico para crianças com atividades coletivas 

psicomotoras ou artísticas, com sessões 3 vezes por semana e duração de 

50minutos cada. Serão realizados testes motores individuais para análise do nível de 

desenvolvimento motor antes e após o programa de intervenção. Também serão 

coletados dados através de questionários com os pais e/ou responsáveis e com o 

professor da escola a qual seu filho(a) está vinculado(a). Todas as sessões serão 

registradas através fotografias e filmagens para posterior análise, mas apenas a 

equipe de pesquisa terá acesso aos arquivos, pois todas as informações serão 

mantidas em sigilo, divulgando-se os resultados da pesquisa apenas sob a forma de 

dados estatísticos globais e com imagens tarjadas, sem identificar individualmente 

os participantes.  

A qualquer momento o voluntário poderá desistir de participar da pesquisa, 

sem qualquer implicação ou prejuízo a si próprio. Os participantes precisarão dispor 

apenas do seu tempo para as atividades, pois os riscos passíveis tanto físico como 

psicológicos a seu filho(a) são leves, compreendendo insegurança devido a uma 

atividade diferenciada do cotidiano, estresse emocional devido a adaptação 

ambiental, social e a estímulos diversificados e;  estresse físico/motor devido as 

atividades psicomotoras propostas. Os benefícios, tanto individuais como coletivos, 

podem ser interpretados como superiores aos risco, por isso, não se faz necessário 
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a previsão de assistência aos participantes. Além disso, não haverá ressarcimento 

ou indenização, uma vez que não haverá nenhum ônus ou prejuízo pecuniário para 

as crianças ou seus responsáveis.  

 Todos os procedimentos de coleta de dados serão executados pela própria 

pesquisadora com o auxílio de 3 interventores (estudantes de graduação de 

Educação Física e/ou Psicologia), previamente preparados para evitar qualquer tipo 

de situação que gere estresse nos participantes, bem como para dar os 

encaminhamentos devidos e necessários em situações que ofereçam riscos de 

quaisquer espécies para as crianças.  

Ao autorizar a participação de seu filho (a) neste estudo, você não arcará com 

nenhum ônus, bem como não obterá qualquer bônus de forma particular. Todavia, 

estará dando uma importante contribuição para o conhecimento cientifico na área de 

desenvolvimento infantil. 

Os pesquisadores se colocam disponíveis para esclarecer quaisquer dúvidas, 

mas se necessitar de informações adicionais sinta-se a vontade para nos contatar 

através dos e-mails simara.ribeiro@univasf.edu.br e leorsampaio@yahoo.com.br, ou 

telefones (74) 8839-4877 (Simara Ribeiro) e (87) 2101-6753 (Leonardo Sampaio). 

Poderá ainda buscar mais informações no Comitê de Ética e Deontologia em 

Estudos e Pesquisa da Univasf, através do número (87) 2101-6797.  

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre 

para participar desta pesquisa. Portanto preencha, por favor, os itens que se 

seguem:  

Confiro que recebi cópia deste termo de consentimento, e autorizo a 

execução do trabalho de pesquisa e a divulgação dos dados obtidos neste estudo. 

Obs: Não assine esse termo se ainda tiver dúvida a respeito.  

  

Consentimento Livre e Esclarecido 

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, 

manifesto meu consentimento em participar da pesquisa. 

________________________________________________________ 

Nome da Criança Participante da Pesquisa 

 

________________________________________________________ 

mailto:simara.ribeiro@univasf.edu.br
mailto:leorsampaio@yahoo.com.br
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Assinatura do Pai e /ou Responsável 

 

________________________________________________________ 

Assinatura da Pesquisadora – Simara Regina de Oliveira Ribeiro 

 

________________________________________________________ 

Assinatura do Orientador – Prof. Dr. Leonardo Rodrigues Sampaio 

 

COMITÊ DE ÉTICA E DEONTOLOGIA EM ESTUDOS E PESQUISAS - CEDEP 

Coordenador do CEDEP: Alexandre H. Reis 

Vice-Coordenadora: Márcia Bento Moreira 

Telefone do Comitê: 87 21016896 

E-mail: cedep@univasf.edu.br 

Site: http://www.graduacao.univasf.edu.br/cedep/ 

 


