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Resumo: Investiga a forma como a criança com síndrome de Down or-
ganiza sua brincadeira e seu desenho em situação não estruturada. Inicia por
breve relato da história, etiologia e características da síndrome em questão,
salientando a relevância do diagnóstico, aconselhamento genético e orienta-
ção aos pais, inclusive sobre a estimulação precoce. Faz, a seguir, levanta-
mento da literatura psicológica específica ao tema, identificando linhas de
pesquisa, como a que enfoca a relação mãe e criança com esta síndrome, no
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brincar. Em sua metodologia, constitui dois grupos, o experimental, integrado
por crianças portadoras desta síndrome, e de controle, por crianças de desen-
volvimento padrão. Ambos com quatro crianças, duas de quatro anos de ida-
de e duas de sete, sendo que o tamanho reduzido dos grupos, dada a
especificidade dos casos, permite a obtenção de informação precisa e deta-
lhada. Utiliza para a coleta e interpretação dos dados do Inventário Interação-
Brinquedo-Desenho. Os resultados indicam relativa analogia na curva de de-
senvolvimento lúdico e gráfico, sendo que as crianças com síndrome de Down
de quatro anos tiveram produção equiparada, em grandes linhas, às de 2;5
anos com desenvolvimento padrão e, as de 7 anos, às de 3;6 anos com tal
desenvolvimento, indicando queda evolutiva no grupo experimental. A pesqui-
sa evidencia por outro lado, a capacidade de a criança com essa síndrome
criar brincadeiras e desenhos de forma espontânea, registrando que tais ativi-
dades contribuem para sua adequação tono-postural, autonomia e capacida-
de de comunicação, o que tem importantes implicações nos campos educaci-
onal e clínico.

Palavras-chave: Avaliação lúdica, Avaliação gráfica, Brincadeira espon-
tânea, Desenho livre, Síndrome de Down.

1. Introdução
Ao se propor investigar como a criança organiza suas brincadeiras e se

expressa em suas produções gráficas, sob a influência de situações não
estruturadas, a presente pesquisa dá continuidade a estudos efetuados sobre
o desenvolvimento e a utilização de tais representações, por Oliveira (1998),
primeira autora deste relato, e em colaboração com Carramil/o-Going (2000).
Por outro lado, o interesse em estudar a criança com síndrome de Down, nes-
se particular, nasceu das observações empíricas efetuadas por Milani (segun-
da autora) em relação à possível interferência da predominância de situações
dirigidas no ambiente de educação especial, sobre as produções lúdicas e
gráficas desses educandos. A combinação dessas duas vertentes, uma de
natureza mais teórica, apoiada na Epistemologia Genética e, outra, vinculada
à sua aplicação, gerou o interesse por analisar as representações lúdicas e
gráficas dessas crianças, em situações livres, auto-dirigidas.

2. Contribuições Bibliográficas
Na literatura psicológica, apesar do considerável acervo sobre a gênese

e o desenvolvimento do brincar e do desenhar em pré-escolares, em seu con-
ceito genérico, o mesmo não tem acontecido, nesse particular, com crianças
com necessidades especiais, como são as acometidas pela síndrome de Down.
No entanto, há de considerar que, atualmente, observa-se um crescente inte-
resse por essa área, podendo-se distinguir algumas linhas de pesquisas que
se afirmam nesse sentido, como a que se volta para o brincar da criança com
síndrome de Down e sua mãe (Huang & ai, 2001; Pino, 2000; Roach, Barrat,
Mil/er e Leavitt, 1998). Tais investigações verificaram que as genitoras, em



questão, mostraram-se diretivas, orientando as crianças no que deveriam fa-
zer, dando apoio constante às dificuldades que vêm surgindo no percurso
lúdico, o que podia, segundo os autores, gerar um benefício a curto prazo,
mas interferir em todo o processo de autonomia, criatividade e representação
da criança.

Uma pesquisa (Landry; Miller-Loncar & Swang, 1998), mostrou, inclusi-
ve, que a criança com síndrome de Down tem mais dificuldade de transferir
comportamentos voltados para a resolução de problemas, aprendidos no brin-
car com o apoio de suas mães, para situações de brincadeira espontânea em
grupo, o que provavelmente está de acordo com sua dificuldade em abstrair
uma dada situação, para generalizá-Ia. Sua tendência para um comportamen-
to mais passivo em brincadeiras não estruturadas foi verificada (Linn; Goodman;
Lender, 2000), havendo sido registrado um movimento oscilatório entre a pas-
sividade e a atividade lúdica, com predomínio da inatividade com o passar do
tempo. Essa observação também foi registrada nessa população por O'Neill &
Happe (2000) que procuraram no brincar, diferenças e similaridades entre cri-
anças com síndrome de Down e aquelas com desenvolvimento padrão (tipically
developing children).

A investigação que aqui se relata, inicia-se por uma breve retomada do
histórico, da etiologia e das características da síndrome em questão, salien-
tando a relevância do seu diagnóstico para situações atuais e futuras, do
aconselhamento genético e do acompanhamento aos pais, incluindo a orien-
tação para a estimulação precoce. Comenta, a seguir, a proposta de avaliação'
e estimulação de Lefêvre, B. H. (1989), que valoriza a aplicação e a leitura de
representações gráficas e lúdicas.

A autora, em suas análises, acompanha a curva evolutiva do brincar
(Oliveira, 2002), mostrando a passagem da funcionalidade rítmica à emergên-
cia gradual das manifestações simbólicas, que vão aos poucos constituindo
totalidades melódicas representativas, com crescente simbolismo primário e
secundário, tendo sempre uma lógica subjacente, que possibilita condições à
expressão do significado pessoal e social. Descreve e comenta também a
gênese e a evolução do desenho representativo, por Lowenfeld e Britain (1972),
evidenciando da mesma forma o ingresso no universo simbólico e sua articu-
lação com a realidade vivida.

Tem-se que acrescentar que, a partir desta bem conhecida contribuição
de Lowenfweld e Britain, muitos estudos derivaram-se da mesma, inclusive a
elaboração da Escala de Expressão Gráfica Infantil, de Pérez-Ramos, citada
em suas várias publicações. Em uma das mais recentes, a autora utiliza esse
instrumento para avaliar a evolução gráfica espontânea de uma criança com
síndrome de Down, objeto da pesquisa de caso único, em análise longitudinal,
por longo período (10 anos), (Pérez-Ramos, 2000). Os resultados mostraram
que a evolução da expressão gráfica da criança em estudo, ainda que lenta
(atraso de 2 anos em todas as fases), passou seqüencialmente pelas quatros
fases previstas nesse processo: rabiscação (garatuja), formas básicas, pré-



esquemática e esquemática, com tendência ao desaparecimento das primei-
ras etapas e aumento expressivo das últimas. Não houve descenso, como era
esperado no desenvolvimento de crianças com tal síndrome.

Denota-se pelos trabalhos apreciados até o momento, que são indicativos
da necessidade de pesquisas como a que se relata, nas quais o lúdico e a
expressão gráfica se integram nas representações da criança com síndrome
de Down, em momentos de expressão livre e auto-dirigidos.

3. Metodologia
Esta unidade inclui dois aspectos importantes que caracterizam o

ineditismo da pesquisa em foco: a escolha de grupos específicos de partici-
pantes e a utilização de um procedimento novo de coleta e análise de dados
referente à expressão lúdica e gráfica. Com respeito aos participantes, estes
constituíram-se de 8 crianças, sendo quatro com síndrome de Down e quatro
com desenvolvimento padrão, selecionados pelo critério de gênero e de faixa
etária. Há de se considerar as diversas vantagens na constituição de peque-
nos grupos, especialmente na pesquisa de natureza clínica, dada a possibili-
dade do conhecimento da singularidade dos casos e da obtenção com preci-
são e profundidade dos detalhes, além de motivar vias para o desenvolvimen-
to de investigações de maior abrangência. Esse enfoque se encontra na in-
vestigação que se relata.

Os grupos foram constituídos na base da concepção de experimental e
de controle, sendo que o das crianças com síndrome de Down se identifica-
ram como da primeira categoria e aquelas com desenvolvimento padrão, da
segunda. Estas últimas serviram de pano de fundo, para fins comparativos.
Em ambos os grupos foram escolhidas duas crianças, com quatro anos de
idade, e duas com sete, sendo sempre um menino e uma menina. A idade de
quatro anos foi tomada como critério, por se prever que neste período a criança
esteja no auge da brincadeira simbólica; e a de sete, por ser o momento de
transição da fase intuitiva do período pré-operatório para o operatório concreto.

Como instrumento psicológico foi utilizado na coleta e interpretação dos
dados, o Inventário Interação-Brinquedo-Desenho (lBD), de Oliveira (1998). O
mesmo consiste em um roteiro de observação lúdica e gráfica, que se baseia
na curva de desenvolvimento da complexidade da brincadeira, segundo Piaget,
e no processo evolutivo da expressão gráfica em crianças de um a seis anos.
A observação dura 40', registrada de forma contínua por dois observadores,
com marcação de tempo a cada 5'. A atividade é totalmente livre, sendo que o
único controle diz 'respeito ao material lúdico e gráfico, selecionado com
especificidade para a faixa etária, estimulando, assim, a criatividade e a repre-
sentação simbólica. A análise é efetuada através de categorias evolutivas,
indo do brincar funcional do bebê à brincadeira simbólica, em suas diversas
subdivisões, assim como da garatuja variada ao desenho esquemático. O mérito
do instrumento está em fornecer subsídios para a leitura do desenvolvimento
cognitivo e afetivo-relacional da criança, possibilitando assinalar, com preci-



são, momentos de transição entre os diversos patamares evolutivos, assim
como realizar a leitura de como a criança está processando a interação das
diversas manifestações simbólicas.

4. Resultados
A brincadeira organizada pelas crianças de quatro anos com síndrome

de Oown caracterizou-se pelos seguintes comportamentos lúdicos:
• Presença de movimentos pendulares e rítmicos, oscilando continuamente

da brincadeira funcional (também chamada de brincadeira de exercício ou
brincadeira sensório-motora), para a simbólica, ambas com duração inferi-
or a 5', havendo necessidade constante da funcional dando suporte às
representações simbólicas, como que as aquecendo para que viessem à
tona.

• Predomínio de brincadeiras funcionais com características de reação circu-
lar terciária, evidenciando a criatividade em variar o final, com predomínio
do caráter exploratório, principalmente da sonoridade.

• Emergência de número reduzido de brincadeiras simbólicas, construídas
com a combinação de material figurativo e não figurativo, tendo como
temática principal situações que representam o dia-a-dia da criança, como
a mãe que cuida do filho, sendo que a criança inverteu os papéis ao repre-
sentar, assumindo ela mesma a representação do personagem que cuida.

Quanto à organização psicomotora, foi constatado que a motivação pelo
brincar fez com que as crianças, apesar de sua hipotonia, se movimentassem
com relativa agilidade, chegando a rolar pelo chão espontaneamente, como
no caso de F. que reproduziu com o próprio corpo o movimento do cilindro de
madeira e do giz de cera, que rolara no chão. Contudo, foi observado que a
hipotonia oral, com a protusão da língua, acentuou-se durante a brincadeira e
o desenho.

Quanto à fala, as crianças com síndrome de Down limitaram-se a frases
curtas e diretas, não chegando a utilizá-Ia no contexto simbólico, isto é, elas
não "conversaram" com os brinquedos. No inquérito, após a brincadeira, foi
registrada grande dificuldade em relatar o que havia sido feito, resumindo-se
a descrever apenas uma atividade. Contudo, F. respondeu: "Eu fiz com o giz
de cera o que eu fiz com o (aponta para o cilindro)", evidenciando assim na
descrição do que fez, a compreensão da analogia que criara.

Em relação às crianças de quatro anos de desenvolvimento padrão,
observa-se que estas desenvolveram brincadeiras simbólicas bem mais lon-
gas, com duração aproximada de 20', sendo que as de exercício apareceram
em· número reduzido e em curta duração, também entremeadas com a do
lúdico simbólico. Isto sugere que sejam pausas para melhor articulação do
mesmo, sendo que após o intervalo funcional, o tema simbolizado é enriqueci--
do com sub-temas e novos objetos. A temática principal também girou sobre
cenas do quotidiano, com a mãe cuidando dos filhos. Foi observada uma preo-



cupação de organização espacial e temporal. Relataram no inquérito de forma
coerente e viva a brincadeira e o desenho, efetuados explicitando detalhes.

Os resultados relativos às crianças de sete anos com síndrome de Down,
revelaram que estas organizaram uma brincadeira mais estruturada e seqüencial
do que as de quatro anos com a síndrome, havendo sido registrado que:
• O número de brincadeiras de exercício diminuiu, sendo que estas mantive-

ram características circulares terciárias e sempre antecederam as brinca-
deiras simbólicas.

• As brincadeiras simbólicas suplantaram as de exercício em número e em
duração, chegando a 10', com maior estruturação, havendo agora a defini-
ção do tema central e criação de cenas articuladas entre si, inserção de
novos materiais e combinação de diversos elementos, como o "fazer um
bolo com recheio", onde apareceram afeto e emoção, com cenas de cari-
nho e recriminação, de acordo com o momento representado.

• As crianças diversificaram os temas representados, introduzindo cenas pre-
senciadas, como uma "gravidez", e cenas do imaginário da mídia atual,
como os 'teletubies'.

Com relação à representação gráfica, observa-se que tais crianças:
• Situaram-se na faixa de transição entre a garatuja nomeada e o desenho

representativo propriamente dito, sendo difícil identificar a intenção prévia
da criança em representar algo graficamente;

• Apresentaram variação cromática e relativa preocupação em adequar a cor
ao objeto representado, assim como em buscar proporcionar melhor os
diversos tamanhos, como a cabeça maior da pessoa maior e mais velha;

• Estabeleceram distinção entre a representação no desenho e mi escrita,
evidenciando-se grande prazer e envolvimento.

As crianças de sete anos com desenvolvimento padrão apresentaram re-
sultados bem diferentes das do grupo com síndrome de Down, havendo sido
constatadas diferenças estruturais lúdicas e gráficas significativas, tais como:
• Observou-se grande declínio da brincadeira funcional, com evolução da

brincadeira simbólica, cuja duração aumentou consideravelmente, chegan-
do a atingir 35'.

• O tema dominante persistiu sendo "o cuidar do filho", mas desenvolvido
com crescente complexidade, inclusive com a articulação escola-família,
que passa a ser representada pela criança;

• No inquérito, essas crianças relataram com fluência o que haviam brinca-
do, cuidando de explicar os detalhes da representação.

• Na representação gráfica, observou-se o predomínio do desenho esquemático,
com nítida preocupação em se aproximar o mais possível da realidade.

5. Discussão
A brincadeira organizada pelas crianças com síndrome de Down de qua-



tra anos apresentou um padrão com cqracterísticas funcionais e pendulares,
semelhante à faixa etária de dois anos e meio, das crianças com desenvolvi-
mento padrão. Outro ponto coincidente observado foi que a organização lúdica
superou a gráfica, quanto ao nível de estruturação, sendo que, a primeira
chegou a adquirir caráter simbólico, e esta última ficou no nível da garatuja
ordenada, ainda sem intenção de representação. A precocidade da represen-
tação simbólica lúdica em relação à gráfica já havia sido anteriormente assina-
lada por Piaget. Observou-se contudo que, ao organizar os brinquedos, inclu-
sive com blocos, as crianças com síndrome de Oown não se preocuparam
com as subclasses dos objetos e não "conversaram" com os brinquedos, indi-
cadores de sua maior dificuldade na abstração lógica e imaginativa.

Os resultados relativos às crianças com sete anos com síndrame de
Down, revelaram que estas organizaram uma brincadeira mais estruturada do
que as de quatro anos com a síndrome, havendo sido registrada uma evolu-
ção estrutural, com decréscimo do movimento pendular e aumento da cons-
trução seqüencial e da representação dramática. Os resultados relativos aos
participantes de sete anos com desenvolvimento padrão confirmaram tanto na
representação lúdica, quanto na gráfica, a categorização piagetiana e a de
Loenfeld & Britain (1972), estes últimos verificados por Pérez-Ramos (2000).
Tais dados também coincidem com os obtidos em pesquisa anterior junto a este

.tipo de população (Oliveira & Carramillo-Going, 2000), com utilização do IBO.
Contudo, é importante ressaltar que os resultados encontrados nesta pes-

quisa, apesar de terem indicado a presença de um padrão estruturallúdico junto
à criança de quatro anos com síndrome de Oown, semelhante ao desenvolvido
por crianças de desenvolvimento padrão, de idade aproximada a 2;5 anos, ne-
cessitam de maior comprovação, dado o reduzido número de observações rea-
lizadas. Uma questão que fica em aberto e que merece maiores investigações,
diz respeito à dinâmica interativa das representações lúdicas e gráficas com as
verbais, havendo sido observada diminuta verbalização das crianças com
síndrome de Oown, tanto durante as brincadeiras, já que não "conversaram"
com os brinquedos, dando-Ihes vida, quanto durante o inquérito, evidenciando
grande dificuldade em relatar o que haviam brincado ou desenhado. Ora, partin-
do-se da hipótese piagetiana que propõe uma interação contínua e dinâmica
entre as diversas manifestações da função semiótica, aí incluindo a Linguagem
e a Imagem Mental, representada inclusive através das diversas modalidades
lúdicas e gráficas, pode-se questionar o quanto estas formas de representação
poderiam vir a estimular as verbais, acionando inclusive processos mnemônicos.
Outro aspecto interessante a ser considerado diz respeito à dificuldade de a
criança com síndrome de Oown no "dar vida" aos objetos, animismo este que,
via de regra, precede e condiciona a emergência da representação de cenas
posteriores mais dramáticas e melódicas. Tal dificuldade pode estar ou não atre-
lada a seu comprometimento verbal, merecendo maiores estudos.

Quanto ao registro de dados colhidos durante as observações, que pu-
dessem complementar a avaliação psicológica, este estudo sentiu necessida-



de de um roteiro prévio, o que será assunto de pesquisa a ser desenvolvida
posteriormente. Contudo, conseguiu coletar alguns dados significativos como,
por exemplo, os relativos à verbalização reduzida, à motricidade global que se
lexibiliza quando a criança se envolve com o que faz, quanto à atenção que

se torna mais focal e mais prolongada, com a criação de uma cena lúdica ou
de um desenho, ou ainda quanto à descoberta ou invenção de relações, quando
a criança compara e abstrai classes e séries dos blocos com os quais brinca,
ou forma conjuntos significativos com temática que lhe é familiar.

6. Considerações Gerais
Este estudo aponta para a indicação de um padrão básico na forma de

brincar da criança pré-escolar com síndrome de Down, que se caracteriza aos
quatro anos, por uma estrutura pendular, que intercala momentos de brinca-
deira funcional aos de brincadeira simbólica, numa curva periódica. Aproxima-
se do verificado em crianças com desenvolvimento padrão, com idade média
aproximada de 2;5 anos, mas com diferenças relativas ao nível de verbalização
e de classificação e seriação dos objetos, o que mostra que a curva pode ser
semelhante, mas o nível de abstração é menor. Foi também constatada a
precocidade da representação lúdica em relação à gráfica, ainda pré-simbólica.
Da mesma forma, a leitura dos resultados obtidos na faixa dos sete anos,
apontam para uma curva semelhante à encontrada na criança comum de 3;5
anos (Oliveira, 1998). Salienta-se considerável diminuição das brincadeiras
funcionais e aumento das simbólicas em número e em duração, mas com
desnível em relação à complexidade estrutural da brincadeira, analisada atra-
vés da articulação espaço-temporal relativa ao tema principal e seus sub-temas.
Observou-se desta forma que, em sua linhas gerais, a curva evolutiva é análo-
ga, passando de um movimento rítmico mais repetitivo, calcado no funcional,
para a progressiva construção de linhas melódicas, que se apoiam nesse rit-
mo, mas que a partir daí, conseguem desenvolver temáticas seqüenciais.
Contudo, constatou-se que a curva das crianças com síndrome de Down não
acompanha a velocidade da das demais crianças (aos quatro anos, corresponde
a dois e meio, e aos, sete, aos três e meio) e, além disso, nos dois momentos
analisados, fica aquém, quanto a processos mais abstratos e simbólicos. A
possibilidade da utilização do IBD foi comprovada, sendo que até as crianças
com síndrome de Down conseguiram desenvolver brincadeiras e desenhos
significativos em situação não estruturada.

Esta pesquisa, além de verificar semelhanças estruturais na forma de
representar lúdica e graficamente da criança com síndrome de Down, trouxe
dados passíveis de serem aplicados ao campo educacional e clínico, em suas
áreas de avaliação diagnóstica e intervenção. Comprovou que a criança com
síndrome de Down é capaz, mesmo em uma situação nova e inusitada, de
tratar de forma simbólica temas de seu dia-a-dia, inclusive invertendo os pa-
péis, e assumindo o de quem a cuida, trata e ensina. Esse dado mostra a
relevância de situações que possibilitam manifestações simbólicas, para a



melhora da autonomia. Aponta para a necessidade de se trabalhar junto a
pais, terapeutas e professores, para a valorização de representações lúdicas
ou gráficas, com menos preocupação em treinar e adequar essas crianças,
mas, em reconhecer sua capacidade de auto-regulação através da possibili-
dade de representar sua realidade vivida, de forma prazerosa e espontânea.
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