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 “Somos todos autistas, a gradação está 
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RESUMO 

 

 
Segundo o Centro de Controle de Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, 
a Desordem do Espectro Autista, mais conhecida no Brasil como Transtorno do 
Espectro Autista, corresponde a um conjunto de alterações que ocorrem durante 
o desenvolvimento neurológico de crianças e que resultam em dificuldades 
significativas de interação social, comportamento, capacidade de comunicação 
e coordenação motora. O Centro de Controle de Doenças Americano relatou que 
de 1975 até 2014, a taxa de casos diagnosticados aumentou de 01 em 5000 
para 01 em 68. Outra preocupação é o fato de ainda não conhecermos as causas 
do transtorno. Sabemos que o desenvolvimento motor é um fator relevante para 
o bom desempenho escolar e que este, no caso das crianças dentro do 
Transtorno do Espectro Autista, está comprometido. Também sabemos que os 
dispositivos móveis são utilizados com sucesso no processo de 
ensino/aprendizagem. Por isso queremos verificar se a utilização deste tipo de 
dispositivo contribui para o desenvolvimento da coordenação motora fina de 
crianças dentro do espectro autista. Então, para responder à nossa pergunta, 
começamos a buscar um aplicativo e um dispositivo móvel que contribuíssem 
para o desenvolvimento da coordenação motora fina destas crianças, as 
motivasse a participar do projeto e ajudasse no processo de ensino-
aprendizagem. Optamos pela utilização do aplicativo para tablets “Desenhe e 
Aprenda a Escrever” da FizzBrain, que utiliza variação de cores e texturas além 
de direcionar os movimentos da criança durante sua utilização. Antes da 
estimulação com o aplicativo, avaliamos a coordenação motora de dez crianças 
autistas, entre 06 e 09 anos, que estavam em tratamento na Clínica CACI em 
Itaperuna. Para esta avaliação utilizamos o protocolo Minnesota Child 
Development Inventory (CDI), indicado para avaliar a coordenação motora fina 
de crianças fora dos padrões de desenvolvimento neurológico. Posteriormente, 
estas crianças foram separadas aleatoriamente em dois grupos de cinco. No 
primeiro grupo estimulamos as crianças com 20 sessões de escrita com o 
aplicativo, e a outra metade das crianças, considerada como controle, não 
recebeu este estímulo. Após o período de estimulação, reaplicamos o protocolo 
e, desta forma, reavaliamos o desenvolvimento motor de todas as crianças. Os 
dois resultados foram então comparados para verificar se houve ou não 
desenvolvimento da coordenação motora fina das crianças durante o período do 
estímulo se se este desenvolvimento estaria relacionado a utilização do conjunto 
tablet/aplicativo. Verificamos após a reavaliação, que a maioria das crianças 
estimuladas pelo aplicativo apresentaram um aumento significativo da 
coordenação motora fina, principalmente nos primeiros segmentos do teste. Por 
isso acreditamos que este aplicativo pode ser uma boa ferramenta para auxiliar 
no desenvolvimento motor fino de crianças autistas.  
Palavras Chave: Transtorno do Espectro Autista; Desenvolvimento Motor; Jogos 
Educativos. 
 

 

 



ABSTRACT 

 

According to the US Centers for Disease Control, Autistic Spectrum Disorder, 
better known in Brazil as Autistic Spectrum Disorder, corresponds to a set of 
changes that occur during the neurological development of children and which 
result in significant difficulties in social interaction, behavior, communication skills 
and motor coordination. The American Centers for Disease Control reported that 
from 1975 to 2014, the rate of diagnosed cases increased from 1 in 5,000 to 1 in 
68. Another concern is that we are not yet aware of the causes of the disorder. 
We know that motor development is a relevant factor for good school 
performance and that it is compromised in the case of children with Autism 
Spectrum Disorder. We also know that mobile devices are used successfully in 
the teaching/learning process. Therefore we want to verify if the use of this type 
of device contributes to the development of the fine motor coordination of children 
within the autistic spectrum. So, to answer our question, we began to look for an 
application and a mobile device that would contribute to the development of fine 
motor coordination of these children, motivate them to participate in the project 
and help in the teaching-learning process. We chose to use FizzBrain's "Draw 
and Learn to Write" tablet application, which uses color and texture variation and 
directs the child's movement during use. Before the stimulation with the 
application, we evaluated the motor coordination of ten autistic children, aged 
between 06 and 09, who were being treated at the CACI Clinic in Itaperuna. For 
this evaluation we used the Minnesota Child Development Inventory (CDI) 
protocol, which is used to evaluate the fine motor coordination of children outside 
the neurodevelopmental developmental patterns. Subsequently, these children 
were randomly divided into two groups of five. In the first group we stimulated the 
children with 20 writing sessions with the application, and the other half of the 
children, considered as control, did not receive this stimulus. After the stimulation 
period, we reapplied the protocol and, in this way, we reevaluated the motor 
development of all children. The two results were then compared to see if there 
was any development of the fine motor coordination of the children during the 
stimulus period if this development would be related to the use of the tablet / 
application set. We verified after the reevaluation that the majority of the children 
stimulated by the application showed a significant increase in fine motor 
coordination, especially in the first segments of the test. Therefore, we believe 
that this application can be a good tool to aid in the fine motor development of 
autistic children.  
Keywords: Autism Spectrum Disorder; Motor development; Educational games. 
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INTRODUÇÃO 

 

Além da sintomatologia clássica de doenças incluídas no Transtorno do 

Espectro Autista – TEA (STELZER, 2010), como o Autismo descrito por Kanner 

(1943) e a Síndrome de Asperger, descrita em 1944 pelo psiquiatra que deu 

nome à doença (ASPERGER, 1944), segundo Vila et al., (2009), os indivíduos 

inseridos no TEA apresentam atraso no desenvolvimento cognitivo. Contudo, no 

autismo clássico, o atraso no desenvolvimento com o passar do tempo começa 

a se mostrar bastante acentuado. Já nos indivíduos classificados como 

Asperger, este atraso demora para ser notado, já que na maior parte dos casos, 

as crianças desenvolvem a fala de modo muito próximo ao normal além de 

demonstrarem grande capacidade de memorização e excelente desempenho 

em determinadas áreas. Os dois tipos apresentam comprometimento motor, mas 

estes, nos primeiros anos de vida acabam sendo negligenciados, já que os 

problemas com a fala do autista e os comportamentos obsessivos dos Asperger 

são os pontos que mais chamam a atenção dos pais. Embora os problemas 

motores no Asperger sejam, muitas vezes, mais acentuados que nos autistas, 

nos primeiros meses e anos de vida muitas vezes passam desapercebidos. 

Geralmente só quando a criança entra para a escola e movimentos coordenados 

começam a ser observados e cobrados, os pais, professores e profissionais da 

saúde começam a se dar conta do nível de comprometimento motor da criança.  

Estas alterações são observadas na dificuldade em segurar o lápis, de 

ligar pontos, no encaixe de peças, capacidade de empilhar de blocos, dentre 

outros (RIBEIRO et al., 2012). 

Nos últimos 50 anos surgiram estudos que demostram claramente que 

crianças dentro do TEA apresentam características motoras fora dos padrões 

normais de desenvolvimento desde o nascimento (DAWSON & GALPERT, 

1986). Muitas vezes não há subsídios, nos primeiros anos de vida, para precisão 

no diagnóstico diferencial destas entre as doenças incluídas dentro do TEA. 

Embora a maioria destas doenças comprometam a coordenação motora dos 

pacientes, a intervenção precoce nesta área só vem sendo estimulada ativamente 

na última década (FONSECA & MISSEL, 2014). 

O homem do século XXI possui padrões de socialização, relações de 

trabalho e formas de se relacionar afetivamente modificadas pelos avanços 
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cibernéticos que tornaram o cotidiano da sociedade mais dinâmico. A velocidade 

na troca de informações nos dias atuais alterou significativamente o modus 

vivendi dos indivíduos. (TEODORO E FREITAS, 1992). Estes autores afirmam 

ainda que a experiência audiovisual estabeleceu uma nova dimensão para a 

troca do conhecimento, enriquecendo o processo do ensino-aprendizagem e 

permitiu uma exposição mais rica de conteúdos que se revelaram mais atraentes 

para os alunos. 

Recentemente, no Brasil, temos observado mudanças significativas 

também no campo educacional. Graças a Lei 13.146 (BRASIL, 2015), que versa, 

dentre vários assuntos, sobre o processo de inclusão de alunos deficientes e que 

inclui o atendimento de autistas, a visão educacional tem sido modificada e 

aumentou a busca por tecnologias que atendam a nova demanda apresentada, 

e ampliem o processo de inclusão e afirmação social (CARVALHO, 2016).  

Até hoje o processo educacional de crianças com Transtorno do Espectro 

Autista – TEA é um grande desafio que buscamos vencer através do processo 

interdisciplinar (TEIXEIRA et al., 2016).  

Ao longo da história, surgiram dispositivos móveis com sensibilidade ao 

toque. Seja na forma de smartphones ou de tablets, estas ferramentas 

democratizaram o conceito de educação digital e com ela trouxeram múltiplas 

possibilidades educacionais para professores e alunos Para a dinamização da 

educação, começaram a ser utilizadas as chamadas “tecnologias da 

comunicação e educação”. Nas últimas décadas houve uma revolução 

tecnológica sem precedentes, tanto em sua natureza quanto em sua 

abrangência (SABOIA et al., 2013). 

A questão norteadora desta pesquisa suscita a seguinte pergunta: 

Os aplicativos que utilizam a tecnologia touch screen poderiam contribuir 

como mediadores para o desenvolvimento da coordenação motora fina de 

crianças autistas?  

Buscamos responder a esta pergunta mediante os seguintes 

procedimentos: 

- Avaliar a coordenação motora fina de um grupo de crianças autistas pelo 

protocolo de Harold Ireton que quantifica, entre outras capacidades físicas, o 

desenvolvimento motor fino de crianças; 
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- Avaliar a coordenação motora fina do grupo controle pelo mesmo 

protocolo; 

-  Estimular a coordenação motora fina de crianças autistas, utilizando o 

aplicativo para tablet chamado “Desenhe e Aprenda a Escrever” da FizzBrain; 

-  Reavaliar a coordenação motora fina de ambos os grupos; 

- Comparar os resultados do teste e reteste em ambos os grupos 

participantes da pesquisa. 

Esta pesquisa justifica-se pelo grande número de casos de autismo 

diagnosticados nas últimas décadas e a percepção do déficit motor que 

acompanha a maioria das pessoas acometidas pelo transtorno. 

O presente trabalho foi dividido em cinco seções distribuídas da seguinte 

forma:  

Na primeira seção, descreveremos o transtorno do espectro autista em 

suas diversas manifestações, definições, sintomatologias, prevalência e 

tratamento.  

Na segunda seção daremos uma Visão Geral do Funcionamento Cerebral 

e Neuroplasticidade, onde abordaremos a importância da tecnologia da 

informação e comunicação (Tic’s) e da utilização do tablet como ferramenta 

educacional no cenário atual para o ensino de autistas. 

 Na terceira seção, abordaremos a coordenação motora e a importância 

do desenvolvimento motor, as diversas fases que compõem a maturação 

biológica do indivíduo neurotípico e o comprometimento do padrão motor 

observado em pessoas dentro do espectro autista.  

Na quarta seção apresentaremos a metodologia desenvolvida na 

presente pesquisa.  

Na quinta seção descrevemos os resultados obtidos e os discutiremos 

comparando nossos resultados com os obtidos por outros pesquisadores que 

trabalharam com estudos do desenvolvimento da coordenação motora fina. 
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SEÇÃO I 

 

Transtorno do Espectro Autista – TEA  

 

Nesta Seção discutimos o problema do autismo sob diferentes facetas. 

Primeiramente os aspectos gerais do transtorno são considerados abordando 

definições e desenvolvimento histórico. Em seguida citamos os critérios 

diagnósticos utilizados atualmente. O papel da família enquanto cooperadores 

no diagnóstico precoce é abordada. Posteriormente diferenciamos os 

diagnósticos de autismo e Asperger devido à similaridade dos transtornos. E 

finalmente tratamos das questões referentes à prevalência e tratamento do 

autismo. 

 

1.1 Aspectos Gerais 

  

Segundo Araújo e Neto (2014), no século IX não havia padronização dos 

diagnósticos e tratamento das doenças mentais. Por isso, a “Associação 

Americana de Psiquiatria”, em 1840, reuniu especialistas que decidiram 

inicialmente registrar a frequência com que estas doenças eram observadas. 

Apenas 40 anos depois, em 1880, a classificação das doenças mentais, que 

antes eram restritas a idiotia e loucura, evoluiu para sete categorias distintas:  

mania, melancolia, monomania, paresia, demência, dipsomania e epilepsia.  

Em 1906 o termo autismo foi usado pela primeira vez em psiquiatria, por 

Plouller, para descrever casos de comportamento psicótico que considerou 

como sendo um tipo de esquizofrenia (GAUDERER, 1993). Foi o psiquiatra 

Eugène Bleuler, em 1911, quem utilizou pela primeira vez esta palavra para 

classificar uma doença mental cujo principal sintoma era a dificuldade de 

comunicação (BELISÁRIO JÚNIOR & CUNHA, 2010).  

Em 1943, o psiquiatra austríaco infantil Léo Kanner, professor da John 

Hopkins University, descreveu uma síndrome rara e grave, em crianças de 

ambos os sexos, cuja principal característica era a dificuldade de 

desenvolvimento da fala, mas que incluía inabilidade no estabelecimento de 

relacionamentos afetivos, interpessoais e movimentos estereotipados. Kanner 
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dedicou muitos anos de sua vida ao estudo desta doença que posteriormente 

passou a ser conhecida como autismo clássico.  

Em 1944, Hans Asperger, Psiquiatra Infantil da Universidade de Viena, 

descreveu casos que, se por um lado se assemelhavam aos de Kanner pela 

dificuldade de comunicação apresentada pelos pacientes, por outro lado se 

diferenciavam destes pelo fato das crianças acometidas possuírem menor 

dificuldade na fala que os autistas de Kanner, além de apresentarem nível de 

inteligência normal, ou acima do normal (CASELLA et al., 2013). Em 1948, a 

Organização Mundial da Saúde (LAURENTI, 1994) reconheceu o autismo como 

um transtorno mental grave e o incluiu na Classificação Internacional de Doenças 

(CID) onde recebeu o código CID-6.  

Em 1953 a Associação de Psiquiatria dos EUA lançou o primeiro Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-I, 1953) com categorias 

diagnósticas de doenças e a descrição clínica de cada uma. Em 1968 e 1980, 

respectivamente, foram lançados os DSM- II (1968) e DSM III (1980), mas nem 

o Autismo nem a Síndrome de Asperger estavam individualizados nestes 

Manuais. Os sintomas destas doenças podiam ser encontrados espalhados pelo 

manual desde as doenças da fala, passando pelas doenças de comportamento 

estereotipado até a esquizofrenia. 

No DSM III-R (1987), foram incluídos os “Transtornos Invasivos do 

Desenvolvimento” (TID) que incluíram o Autismo e o Transtorno Global, ou 

invasivo, do desenvolvimento não especificado. 

Em 1992, o Autismo e a Síndrome de Asperger foram incluídos, pela 

Organização Mundial de Saúde, na Classificação Internacional de Doenças, 

como CID-10, passando, juntos, a fazer parte dos “Transtornos Globais do 

Desenvolvimento. 

As doenças englobadas no CID 10 - F84 eram:  

- F84.0 – Autismo Infantil; 

- F84.1 – Autismo Atípico; 

- F84.2 – Síndrome de Rett; 

- F84.3 – Outros Transtorno Desintegrativo da Infância; 

- F84.4 – Transtorno de Hipercinesia Associada a Retardo Mental e a 

Movimentos Estereotipados; 

- F84.5 - Síndrome de Asperger; 
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- F84.8 – Outros Transtornos Globais do Desenvolvimento; 

- F84.9 – Transtornos Globais não Especificados do 

Desenvolvimento. 

 

O DSM-IV (1994), manteve subdivisões nos Transtornos Invasivos do 

Desenvolvimento (TID), mas deixam de existir as subdivisões Autismo Infantil e 

Autismo Clássico, para abrigar o termo Autismo simplesmente.  

Na prática, os termos “Transtorno Invasivo do Desenvolvimento - TID, 

conhecido também como “Transtorno do Espectro Autista – TEA” e mais 

recentemente “Desordem do Espectro Autista – ASD” (COLEMAN, 2005), têm 

sido usados para definir uma única categoria diagnóstica para pessoas que 

apresentam déficits na interação social, na comunicação e linguagem, além de 

padrões repetitivos do comportamento.  

Apesar de décadas terem passado, o autismo ainda surpreende pelas 

características diversas. As crianças que sofrem deste transtorno têm aparência 

normal e harmoniosa, contudo, seu perfil de desenvolvimento é neuroatípico. 

Mostram habilidades impressionantes em algumas áreas, enquanto apresentam 

bastante dificuldade para desenvolver tarefas aparentemente simples, como 

segurar um lápis adequadamente (GAUDERER, 1993).  

 

1.2 Critérios Diagnósticos  

 

De acordo com o DSM V (2014), os sintomas do autismo variam de acordo 

com o grau de comprometimento neurológico e, estão incluídos neste grupo, 

indivíduos que apresentam basicamente dificuldades em três áreas, comumente 

conhecidas como tríade (SAMPAIO, 2012): 

  

A) Comunicação – São crianças que têm problemas tanto com a 

comunicação verbal quanto com a não verbal. Aproximadamente 40% 

das crianças dentro do espectro não falam. Outros 25% começam a 

falar entre os 12 e 18 meses, podendo, inclusive, perder esta 

habilidade com o passar dos meses. Pode ocorrer ainda uma condição 

denominada ecolalia, na qual as crianças repetem de forma igual 

àquilo que ouvem. Como estas crianças não conseguem se 
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comunicar, são crianças que costumam chorar ou gritar muito, pela 

frustração de não conseguirem se fazer entender, apresentando 

elevado índice de frustação.  

 

B) Interação social – São crianças que podem apresentar grandes 

dificuldades de relacionamento com outras pessoas. Esse 

comportamento é atribuído ao fato de não entenderem sentimentos 

e/ou eventos sociais, mantendo assim um comportamento isolado o 

que dificulta a construção do vínculo afetivo. 

 

C) Comportamento repetitivo – com frequência crianças autistas tem o 

que a literatura denomina de comportamentos estereotipados, por 

repetirem os mesmos gestos por longos períodos. Estes gestos 

podem variar desde com a cabeça na parede, repetir palavras, 

balançar as pernas ou braços, até a manipulação de brinquedos de 

forma obsessiva, com a finalidade de organiza-los ou alinha-los. 

 

Como mencionamos acima, Wing & Gould (1979) descreveram os 

autistas apresentavam dificuldades em três áreas principais, que são a 

comunicação, socialização e imaginação. Esta ficou conhecida como a “Tríade 

de Wing”.  

(…) É esta tríade que define o que é comum a todas elas, 
consistindo em dificuldades em três áreas do desenvolvimento, 
mas nenhuma dessas áreas, isoladamente e por si só, se pode 
assumir como reveladora de “autismo”. É a tríade, no seu 
conjunto, que indica se a criança estará, ou não, a seguir um 
padrão de desenvolvimento anómalo (…). 

 

Contudo, estas dificuldades não se apresentam com a mesma intensidade 

em todos os autistas. Elas podem variar em intensidade e consequentemente o 

quadro do autismo pode variar em nível de gravidade (Quadro 1). Os níveis de 

gravidade são três e a identificação destes, auxilia muito na escolha e frequência 

de aplicação do tratamento (DSM V, 2014). 
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Quadro 1 – Níveis de gravidade do autismo 

Nível de 

Gravidade 

Comunicação e interação 

social 

Comportamentos 

restritos e repetitivos 

Nível 3 “Exigindo 

apoio muito 

substancial” 

Déficits graves nas habilidades de 

comunicação social verbal e não 

verbal causam prejuízos graves de 

funcionamento, grande limitação em 

dar início a interações sociais e 

resposta mínima a aberturas sociais 

que partem de outros. Por exemplo, 

uma pessoa com fala inteligível de 

poucas palavras que raramente 

inicia as interações e, quando o faz, 

tem abordagens incomuns apenas 

para satisfazer a necessidades e 

reage somente a abordagens sociais 

muito diretas. 

Inflexibilidade de 

comportamento, extrema 

dificuldade em lidar com a 

mudança ou outros 

comportamentos 

restritos/repetitivos 

interferem acentuadamente 

no funcionamento em todas 

as esferas. Grande 

sofrimento/dificuldade para 

mudar o foco ou as ações. 

Nível 2 “Exigindo 

apoio substancial” 

Déficits graves nas habilidades de 

comunicação social verbal e não 

verbal; prejuízos sociais aparentes 

mesmo na presença de apoio; 

limitação em dar início a interações 

sociais e resposta reduzida ou 

anormal a aberturas sociais que 

partem de outros. Por exemplo, uma 

pessoa que fala frases simples, cuja 

interação se limita a interesses 

especiais reduzidos e que apresenta 

comunicação não verbal 

acentuadamente estranha 

Inflexibilidade do 

comportamento, dificuldade 

de lidar com a mudança ou 

outros comportamentos 

restritos/repetitivos 

aparecem com frequência 

suficiente para serem óbvios 

ao observador casual e 

interferem no funcionamento 

em uma variedade de 

contextos. Sofrimento e/ou 

dificuldade de mudar o foco 

ou as ações. 

Nível 1 “Exigindo 

apoio” 

Na ausência de apoio, déficits na 

comunicação social causam 

prejuízos notáveis. Dificuldade para 

iniciar interações sociais e exemplos 

claros de respostas atípicas ou sem 

sucesso a aberturas sociais dos 

outros. Pode parecer apresentar 

interesse reduzido por interações 

sociais. Por exemplo, uma pessoa 

que consegue falar frases completas 

e envolver-se na comunicação, 

embora apresente falhas na 

conversação com os outros e cujas 

tentativas de fazer amizades são 

estranhas e comumente mal 

sucedidas. 

Inflexibilidade de 

comportamento causa 

interferência significativa no 

funcionamento em um ou 

mais contextos. Dificuldade 

em trocar de atividade. 

Problemas para organização 

e planejamento são 

obstáculos à independência. 

Fonte: DSM-V - Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais (DSM- V, 2014), 
adaptado pelo autor 
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Os desvios qualitativos da comunicação caracterizam-se por dificuldade 

na utilização da linguagem verbal e não verbal, ou seja, na compressão de 

gestos, expressões faciais, linguagem corporal, ritmo e modulação na linguagem 

verbal. Outro aspecto são os desvios qualitativos na socialização, que levam a 

dificuldade de interação social, relacionamentos, compartilhamento de 

sentimentos, emoções e na formação de vínculos afetivos. O indivíduo autista 

não busca interação com as pessoas, tem uma consciência muito limitada do 

próximo e baixa capacidade de imitar. Por último, mas não menos importante, 

devemos considerar o desvio qualitativo da imaginação, que por sua vez, se 

caracteriza por uma rigidez ou inflexibilidade nas áreas do pensamento, 

linguagem e comportamento, de modo que nos autistas observamos falta de 

criatividade nas brincadeiras e a incapacidade de explorar formas peculiares de 

utilização dos brinquedos (VIVEIROS, 2008). 

Pode-se dizer, portanto, que um dos grandes comprometimentos do 

autismo é a comunicação. A fala e a linguagem do mundo que o cerca não faz 

sentido para ele. No entanto, interpretar as mensagens verbais e não verbais é 

crucial para o bem viver no mundo. Assim, muitas vezes são indivíduos ansiosos 

e temerosos por não saberem o que esperar do outro. Ao se dirigirem ao outro 

utilizam sempre uma linguagem automática e não espontânea (SILVA e 

MULICK, 2009). 

Serra (2010) evidencia que: 

Poder-se-ia pensar que o autista quer dizer sobre as angústias 
que ele quer falar, então silenciando, indagando-se daí o que 
seu silêncio guarda em seu balanceio constante ou, ainda, 
quanto aos temores que ele recusa escutar quando o silencio é 
interrompido pela voz que ele silencia.  
 

Por “medo” do diferente, os autistas, que parecem insensíveis na maioria 

das vezes, se tornam repentinamente estressados. Isto dificulta sua integração 

social já que seu comportamento acaba por dificultar o relacionamento com 

outras pessoas. O medo e a ansiedade os tornam incapazes de adquirir um 

comportamento “adequado”. Com isso, adotam um jeito único e diferente de 

viver, recusando qualquer coisa ou assunto que não sejam do seu conhecimento 

ou interesse. São capazes de se estressar quando as coisas não são como 

dizem ou como acham que devem ser. Isso acontece quando, por exemplo, sua 

rotina é alterada (SERRA, 2010).  
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O problema do indivíduo autista não é ausência do desejo de interagir e 

se comunicar, e sim, ausência da habilidade para fazê-lo. Para lidar com tais 

desorientações e medos, agarram-se a objetos ou rotinas, concentrando toda a 

sua energia em assuntos ou regras fixas. Não desenvolvem relações 

equilibradas com os objetos que a rodeiam, demonstrando ora apego, ora 

desinteresse por estes objetos (MACHADO, 2001). 

Lampreira (2007) considera que:  

O bebê humano vem preparado para ser sensível e responsivo 
à emoção dos outros, assim como emocionalmente expressivo. 
Isso permite, desde o nascimento, seu engajamento afetivo e 
social nas interações face a face que caracterizam a fase de 
intersubjetividade primária. Por volta dos nove meses, inicia-se 
a fase de intersubjetividade secundária. Começa uma 
'revolução' no desenvolvimento do bebê porque é introduzido um 
objeto ou evento na relação mãe-bebê. Ele passa a ser o foco 
da atenção de ambos e enseja o compartilhar interesses através 
da atenção compartilhada. O bebê desenvolve, então, diversas 
habilidades, tais como: seguir o apontar e o olhar da mãe, 
apontar, mostrar e dar para a mãe e a imitação. 

 

Nota-se que os comportamentos de atenção compartilhada podem refletir 

a inclinação dos bebês de se inteirarem socialmente, enquanto percebem um 

objeto ou evento, para compartilhar sua experiência com os outros. Já o distúrbio 

da atenção compartilhada é considerado um dos indicadores mais poderosos do 

autismo, junto com o jogo simbólico, permitindo diferenciar crianças autistas de 

crianças com outros tipos de atraso no desenvolvimento (LAMPREIRA, 2007). 

Segundo Amy (2001), mesmo nos casos mais extremos, as crianças autistas 

conseguirão construir suas identidades, além de manifestarem certo grau de 

autonomia, organizando seu aparelho psíquico e construindo a relação com o 

mundo exterior. 

Segundo Varella (2009), os sintomas podem surgir nos primeiros meses 

de vida, mas dificilmente são identificados precocemente. Normalmente os sinais 

ficam evidentes antes de a criança completar três anos. O autor menciona que 

o quadro clínico pode ser dividido em 3 grupos: 

1) Ausência completa de qualquer contato interpessoal, 
incapacidade de aprender a falar, incidência de movimentos 
estereotipados e repetitivos, deficiência mental; 
2) O portador é voltado para si mesmo, não estabelece contato 
visual com as pessoas nem com o ambiente; consegue falar, 
mas não usa a fala como ferramenta de comunicação (chega a 
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repetir frases inteiras fora do contexto) e tem comprometimento 
da compreensão; 
3) Domínio da linguagem, inteligência normal ou até superior, 
menor dificuldade de interação social que permite aos 
portadores levar vida próxima do normal. 
 

 
 
1.3 – Importância da Família na identificação de comportamento atípico dos 

filhos 

 

A atenção dos pais é fundamental na identificação de comportamentos 

atípicos em crianças com menos de dois anos, tendo em vista que a busca 

precoce de auxílio está diretamente ligada ao prognóstico da doença, já que 

quanto mais rápido começar o tratamento, melhor o prognóstico. A repetição de 

sons, de movimentos, dificuldade de pegar objetos muito pequenos, dificuldades 

na fala, na interação e demonstração ou interpretação de sentimentos podem 

ser identificados pelos pais ainda nos dois primeiros anos de vida. Mesmo não 

sendo capazes de diagnosticar qualquer tipo de patologia, a percepção de 

comportamentos e descrição detalhada dos mesmos a profissionais qualificados 

são de fundamental importância, já que são os pais que passam a maior parte 

do tempo com as crianças nos dois primeiros anos de vida (ZANON et al., 2014).   

 

1.4 - Diagnóstico diferencial dentro do TEA entre Autismo e Asperger 

 

Dentre os transtornos dentro do espectro, os mais difíceis de 

diferenciação entre si são Autismo e a Síndrome de Asperger. A diferença 

diagnóstica é fundamental tanto para o tratamento como para o estudo da 

doença. Por outro lado, segundo Bauer (1995) a proporção de autistas dentro do 

TEA é de 4:10.000 enquanto que a Síndrome de Asperger é detectada em torno 

de 20:10.000, além do fato do diagnóstico diferencial dentro do TEA nem sempre 

ocorrer. 

Abaixo serão descritos os critérios de diagnóstico diferencial entre o 

Autismo e Síndrome de Asperger com base no DSM V. 

 

A) Autismo: 

Mello (2001) estabelece que os sintomas do autismo são:  
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Dificuldades na interação social recíproca; Déficit na 

comunicação; Não usa a fala com fins comunicativos; Ecolalia – 

desenvolvimento pobre da linguagem; Na presença da fala, 

revela dificuldades com tópicos conversacionais, iniciativa e 

manutenção do diálogo; Emite sons sem sentido e usa 

expressões bizarras; Emite risos/choro imotivados; Apresenta 

estereotipias e maneirismos; Ausência da noção real do perigo; 

Medo de situações aparentemente inofensivas; Não usa 

brinquedos funcionalmente; Explora objetos/pessoas 

sensorialmente (cheira/lambe/textura); Dificuldade para dormir; 

Dificuldades com alimentação; Revela autoagressão; Revela 

agressão para com as pessoas; Destrutividade; Hiperatividade; 

Apatia; Invade a privacidade alheia sem solicitação; Manias e 

rituais; Apego a detalhe (p. 01). 

 

Segundo o DSM V, as patologias potencialmente associadas ao autismo 

podem ter causas congênitas ou genéticas dentre as quais podemos citar 

(GADIA, et al., 2004):  

. Patologias congênitas potencialmente associadas ao autismo: Vírus da 

Rubéola e citomegalovírus, o protozoário Toxoplasma, síndromes como a de, 

West, Moebius, Dandy-Walker, Cornélia de Lange, de Soto, de Goldenhar, de 

Joubert e a de Williams. Podem estar associadas também a hipomelanose de 

Ito, a microcefalia, hidrocefalia, encefalites, meningites, intoxicação por chumbo 

e cirurgias de meduloblastoma de cerebelo.    

. Patologias genético-metabólicas associadas ao autismo: o X-frágil, a 

esclerose tuberosa, neurofibromatose, amaurose congênita de Leber, 

fenilcetonúrea, histidinemia, lipofuccinose ceróide, doença celíaca, distúrbio do 

metabolismo de purinas, adrenocorticotrofia, distrofia muscular de Duchenne e 

Síndrome de Angelman.  

No caso de identificação de genes que têm sido relacionados ao autismo, 

a possibilidade de recorrência familiar varia entre 3 a 8%. Em gêmeos, de acordo 

com Rosenberg et al., (2009) as chances de ocorrência de autismo em gêmeos 

não idênticos são de 31%. Estas chances aumentam para 88% em gêmeos 

idênticos.  

A precisão do diagnóstico só ocorre através de uma avaliação 

interdisciplinar (SILVA & MULICK, 2009), que necessita ser complementada por 

exames neurológicos de neuroimagem, neuroquímicos e eletrofisiológicos, 

fonaudiológigos, psicológicos, comportamentais e motores.  
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No caso da avaliação neurológica, exames de neuroimagem têm 

contribuído bastante, em particular os exames de ressonância magnética. Boger-

Megiddo et al., (2006), demostraram que crianças de 3 e 4 anos de idade dentro 

do TEA, apresentam um volume cerebral aumentado. Na parte Neuroquímica, 

segundo Keller & Persico (2003), parece que variações nos níveis de serotonina 

podem influenciar na quantidade de neurônios e sinapses, podendo levar a 

indução de um quadro de autismo.  

Quanto a avaliação eletrofisiológica, Chugani, (2002) verificou que 13 a 

83% de autistas apresentam Eletroencefalograma (EEG) anormal. Contudo, uma 

variação de 70% torna esta metodologia imprecisa para um diagnóstico de 

autismo, embora seja importante para uma indicação de risco.   

Com relação a área da psicologia, os instrumentos mais utilizados para 

avaliação de comportamento são a entrevista estruturada “Childhood Autism 

Rating Scale” (PEREIRA et al., 2008) e a “Escala de Comportamento Adaptativo 

de Vineland” (FERREIRA & MUNSTER, 2015), que permite a comparação 

comportamental de indivíduos neurotípicos com a de indivíduos autistas. 

Também são muito utilizados o Sistema ADOS (MARQUES & BOSA, 2015) e a 

Entrevista Diagnóstica de autismo (BECKER, 2009).   

 

B) Asperger 

 

O DSM-V (2014) trouxe também critérios de diagnóstico para a Síndrome 

de Asperger que são: 

 (1) insuficiência qualitativa na interação social, como 
manifestado por, pelo menos, dois dos seguintes: 

(A) um prejuízo marcante no uso de múltiplos 
comportamentos não-verbais, como olhar olho-no-olho, 
expressão facial, posturas corporais e gestos para regular a 
interação social 

(B) incapacidade de desenvolver relacionamentos com 
seus pares apropriados ao nível de desenvolvimento 

(C) a falta de procura espontânea de compartilhar prazer, 
interesses ou realizações com outras pessoas (por exemplo, por 
uma falta de mostrar, trazer ou apontar objetos de interesse) 

(D) a falta de reciprocidade social ou emocional 
(2) prejuízos qualitativos na comunicação, manifestados por pelo 
menos um dos seguintes: 

(A) atraso ou ausência total de desenvolvimento da 
linguagem falada (não acompanhado por uma tentativa de 
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compensar através de modos alternativos de comunicação, tais 
como gestos ou mímica) 

(B) em indivíduos com fala adequada, prejuízo acentuado 
na capacidade de iniciar ou manter uma conversa com os outros 

(C) uso estereotipado e repetitivo da linguagem ou 
linguagem idiossincrática 

(D) a falta de variados e espontâneos de faz de conta 
reprodução ou de imitação social apropriados ao nível de 
desenvolvimento 
(3) restritos, repetitivos e padrões estereotipados de 
comportamento, interesses e atividades, manifestados por pelo 
menos um dos seguintes: 

(A) que engloba a preocupação com um ou mais padrões 
estereotipados e restritos de interesse, anormais em intensidade 
ou foco; 

(B) adesão aparentemente inflexível a rotinas ou rituais 
não-funcionais específicos; 

(C) estereotipados e maneirismos motores repetitivos (por 
exemplo, mão ou dedo agitar ou torcer ou movimentos 
complexos de todo o corpo); 

(D) preocupação persistente com partes de objetos. 
B. Atrasos ou funcionamento anormal em pelo menos uma das 
seguintes áreas, com início antes dos 3 anos de idade:  

(1) interação social,  
(2) a linguagem usada na comunicação social ou  
(3) o jogo simbólico ou imaginativo. 

C. A perturbação não é melhor explicada por distúrbio ou 
transtorno desintegrativo da infância Rett. 

 

 

C) Diagnóstico diferencial entre Autista e Asperger 

 

Segundo Vila et al. (2009) a diferenciação entre indivíduos com Síndrome 

de Asperger e Autistas é basicamente comportamental: 

 

- Linguagem verbal: Entoação e variação pobre da linguagem, ou seja, 

costumam utilizar uma entoação semelhante em situações variadas sendo 

praticamente incapazes de modificar o volume da voz numa conversa. Podem 

apresentar também fala interrompida.  

 

- Linguagem não verbal: Uma outra característica diferencial entre os 

indivíduos com síndrome de Asperger e os Autistas é o olhar. Os primeiros são 

capazes de fixar o olhar, principalmente na parte inferior da face de outros 

indivíduos. Desta forma podem manter o olhar fixo geralmente mantendo os 

olhos arregalados. São incapazes de mostrar, através de expressões faciais, se 
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gostam ou não de determinadas situações. Podem sorrir quando não estão 

alegres e demonstrar uma fisionomia deprimida quando na verdade estão felizes. 

 

- Coordenação Motora – Indivíduos com Asperger são desengonçados, 

apresentam postura desajeitada e dificuldade de desenvolver tarefas de forma 

ordenada, diferente dos autistas que necessitam de ordem para desempenhar 

qualquer tarefa. 

 

- Comportamento Social – O autista vive em seu próprio mundo enquanto 

o Asperger vive no nosso mundo de forma isolada. 

 
1.5 – Prevalência  

 

A prevalencia de casos de autismo vêm sendo acompanhada nos Estados 

Unidos, onde o diagnóstico tem aumentado significativamente. De acordo com 

estudos do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, 2017), a 

prevalência estimada do Transtorno do Espectro Autista é de um (1) a cada 

sessenta e oito (68) nascimentos nos Estados Unidos. 

A proporção é de 4,2 de meninos para uma 1 menina, ou seja, a doença 

é mais frequente em meninos do que em meninas. No entanto, segundo estudo 

de Yeargin-Allsopp et al., (2003), essa predominância diminui de forma 

significativa quando a comparação é realizada pelo comprometimento do nível 

intelectual, retardo mental profundo, sendo as meninas mais afetadas, chegando 

a 1,3 casos de meninos para cada 1 caso de menina investigada, sugerindo que 

os casos de autismo em meninas têm tendência de se relacionar com um 

comprometimento cognitivo e funcional maior. 

No Brasil não há uma estatística oficial a respeito do transtorno e os 

estudos epidemiológicos são poucos (FOMBONNE, 2002). Em 2010 foi 

realizado o 1º Encontro Brasileiro para Pesquisa em Autismo, organizado pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Segundo Gomes et al., (2015), no 

Brasil existem cerca de 500 mil pessoas com autismo.  

Quanto a etnia, crianças brancas não hispânicas apresentam autismo 

numa proporção de 15,5 a cada 1.000 crianças, enquanto que em negros não 

hispânicos a prevalência é pouco menor, representando 13,5 a cada 1.000 
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crianças. Estes pesquisadores não observaram variações entre os diferentes 

grupos socioeconômicos estudados (CHRISTENSEN et al., 2016).  

 

1.6 – Tratamento 

 

Segundo o Centers for disease control and prevention (CDC 2017), até a 

presente data não existe cura para o autismo. O comprometimento da criança 

está diretamente relacionado as áreas cerebrais afetadas, por isso varia de 

criança para criança. O Tratamento é apenas sintomático e interdisciplinar. 

Envolvendo psicólogo, psicopedagogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, terapeuta 

ocupacional, sempre acompanhados por um neurologista ou psiquiatra infantil. 

Contudo, quanto mais precocemente os sintomas forem diagnosticados e o 

tratamento iniciado, melhor o prognóstico da doença.   
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SEÇÃO II 

Visão Geral do Funcionamento Cerebral e Neuroplasticidade  

 

Esta seção revisa os conceitos básicos sobre anatomia do sistema 

nervoso central e introduz a possibilidade de se alcançar a neuroplasticidade 

pela estimulação, sobretudo com o uso das novas tecnologias da educação. 

  

2.1- Anatomia do Sistema Nervoso Central  

 

Segundo Junqueira e Carneiro (2013), o sistema nervoso central (SNC) é 

dividido em duas partes: A porção mais cefálica e globosa é denominada 

encéfalo. Sua parte superior é dividida por uma fissura longitudinal em 

hemisférios direito e esquerdo. A outra parte do SNC, que se estende da parte 

inferior do encéfalo até a extremidade caudal do tronco, é denominada medula 

espinhal (Figura 1A). Nesta mesma figura, observamos que da medula espinhal 

partem nervos laterais que vão se conectar com o sistema nervoso periférico. 

Tanto o encéfalo como a medula espinhal são constituídos de substância 

cinzenta e branca.  

No córtex, porção mais externa do encéfalo, predomina a substância 

cinzenta que contém o corpo dos neurônios (células condutoras do impulso 

nervoso) e na porção mais interior, predomina a substância branca, que é 

composta por células da neuroglia, cujos prolongamentos citoplasmáticos 

envolvem os axônios dos neurônios (Figura 1B).  

Já na medula, ocorre exatamente o inverso. A substância cinzenta, onde 

estão localizados os corpos dos neurônios, fica localizada na região mais interna 

e a região externa da medula é preenchida por substância branca (Figura 1C).  
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Figura 1- Em A observamos o Sistema Nervoso Central formado pelo 
encéfalo e pela medula espinhal. Em B, observamos que a região mais externa, 
ou cortical do encéfalo é revestida pela substância cinzenta e a mais interna pela 
substância branca. Em C, verificamos, num corte transversal da medula, que a 
substância cinzenta está disposta no centro da medula e é revestida 
externamente pela substância branca. 

 
O encéfalo é constituído principalmente, por 6 estruturas: bulbo; ponte; 

cerebelo; mesencéfalo; diencéfalo e cérebro. As atividades conectivas ocorrem 

no cérebro preferencialmente na região denominada córtex. É nesta região que 

os corpos dos neurônios se localizam. Os neurônios são células receptoras e 

transmissoras do impulso nervoso (Figura 2). Podem variar de forma, mas de um 

modo geral, possuem uma região mais alargada denominada corpo celular. O 

corpo celular é recoberto por prolongamentos denominados dentritos. É também 

no corpo celular, que estão localizados o núcleo, geralmente com nucléolo 

evidente, e suas principais organelas. No sistema nervoso central, o corpo 

celular do neurônio está sempre está localizado na substância cinzenta. 

Entretanto, no cérebro, a substância cinzenta ocupa a região periférica. Estas 

são responsáveis pela produção de neurotransmissores e responsáveis pela 

transmissão de impulsos nervosos (KANDEL et al., 2014).   
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Figura 2 - do lado esquerdo da figura observamos o corpo celular do 
neurônio, localizado na substância cinzenta do cérebro. Observamos que o 
corpo celular está revestido de dendritos extremamente ramificados e o centro 
do corpo celular apresenta núcleo com nucléolo bem distinto. No lado direito da 
figura, observamos o axônio revestido pela bainha de mielina produzida por 
células da glia e seu terminal axônico repleto de botões sinápticos.  

 
A transmissão do impulso nervoso ocorre através de uma sinapse, que é 

o local onde o axônio de um neurônio libera neurotransmissores próximo aos 

dendritos de outro neurônio, ou em outro tecido, como por exemplo o tecido 

muscular. (DEGROOT, 1994) 

 

2.2 – O Encéfalo 

 

-  Cérebro - é a maior porção do encéfalo. É dividido em dois hemisférios, 

o direito e o esquerdo. Cada hemisfério é recoberto pelo córtex cerebral que é 

dividido quatro lobos: lobo frontal; lobo parietal; lobo occipital e lobo temporal. 

Os hemisférios não são simétricos nem estruturalmente nem funcionalmente 

(Figura 3). Um é dominante em relação ao outro. Isso influencia no desempenho 

de diversas atividades, inclusive no fato do indivíduo ser destro ou canhoto. 

Funcionalmente, os hemisférios também diferem com relação a projeção das 

vias sensoriais e motoras. Geralmente, a fala e a linguagem são controladas pelo 

esquerdo enquanto direito, responde pela consciência espacial e interpretação, 

principalmente de imagens. Quanto ao controle muscular, os dois estão 

envolvidos, contudo, o direito controla o lado esquerdo do corpo e o esquerdo 

controla o lado direito (DEGROOT, 1994).  
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Fonte: Adaptado de https://pt.dreamstime.com/imagens-de-stock-funções-do-hemisfério-do-cérebro-
image34085184 

Figura 3: A figura ilustra o encéfalo com seus dois hemisférios cerebrais, visando 
chamar atenção para o fato que os hemisférios estão envolvidos em diferentes 
funções, mesmo em lobos correspondentes. As funções gerais estão descritas 
na imagem. 

 
Segundo Kandel et al. (2014), localizando estas funções nos lobos, 

sabemos que o frontal desempenha funções nas áreas das emoções, memória, 

raciocínio, fala e movimento motor voluntário. O lobo parietal está relacionado 

com as sensações, lateralidade, orientação corporal e leitura. O lobo temporal 

está relacionado com linguagem, comportamento, memória e audição, através 

do hipocampo e núcleo da amigdala. Quanto ao lobo occipital, este é relacionado 

principalmente à visão. As demais partes do encéfalo, são respectivamente 

(Figura 4): 

- Cerebelo – Responsável pelo equilíbrio, movimento voluntário e 

coordenação motora fina; 

-   Tronco: 

 . Diencéfalo – Localizado entre o cérebro e o mesencéfalo, inclui 

duas regiões fundamentais. O tálamo, que é o responsável pelo processamento 

das informações que atingem o córtex cerebral; 

  . Mesencéfalo – Localizados entre a ponte e o cérebro; participa do 

movimento ocular além de coordenar os reflexos auditivos e oculares; 

 . Ponte – Liga-se posteriormente ao mesencéfalo e caudalmente 

bulbo. Passa informações vindas do cérebro para o cerebelo;  

https://pt.dreamstime.com/imagens-de-stock-funções-do-hemisfério-do-cérebro-image34085184
https://pt.dreamstime.com/imagens-de-stock-funções-do-hemisfério-do-cérebro-image34085184
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. Bulbo – Liga o bulbo à medula; participa de funções autônomas 

como batimentos cardíacos, funções respiratórias e digestórias.  

  

 

Adaptado de http://humanbrainfacts.org/human-brain-functions.php 

Figura 4 – Nesta figura, observamos a anatomia externa do encéfalo. Nela estão 
destacadas as principais funções desempenhadas por estas regiões, 
independente do hemisfério a qual pertencem.   

 

Kandel (2014), descreve que foi o pesquisador Carl Wernicke, em 1876, 

o primeiro a sugerir que somente funções cerebrais básicas, como as atividades 

perceptivas e motoras simples, estariam restritas a determinadas áreas 

cerebrais. Wernicke e o pesquisador francês Jules Dejerine sugeriram, ainda no 

século IX, que muitas funções cerebrais necessitariam de conexão com outras 

regiões do cérebro para funcionarem adequadamente, o que vem sendo 

comprovado recentemente (SATO et al., 2015).   

 

2.3- Medula Espinhal 

 

É subdividida em três porções denominadas, cervical, torácica, lombar e 

sacral. É responsável por transmitir ao encéfalo informações vindas de todo o 

corpo e também pelo envio de respostas recebidas do encéfalo a partir destes 

estímulos, para todo o corpo. As informações que chegam dos membros, dentre 

outras regiões do corpo, são transmitidas primeiramente ao tronco encefálico 

(KANDEL et al., 2014).  

 

http://humanbrainfacts.org/human-brain-functions.php
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2.4- O Encéfalo de Crianças autistas 

 

Courchesne et al. (2001), estudou a circunferencia craniana de autistas 

de 2 a 5 anos de idade e comparou os resultados obtidos com a circunferência 

que apresentavam ao nascimento. Todas as circunferências ao nascimento 

estsavam dentro das medidas consideradas normais. Entre as idades de 2 a 4 

anos, 90% das crianças autistas estudadas apresentavam um volume cerebral 

acima dos valores normais. Apresentavam 18% mais substância branca, quando 

comparadas com crianças neurotípicas e 39% a mais de substancia branca 

cerebelar. Quanto a substância cinzenta localizada no córtex cerebral, esta 

apresentava-se aumentada em 12%, em comparação com as neurotípicas. O 

aumento de substância cinzenta e branca não foi observado em adolescentes 

autistas  No cerebelo, a proporção entre matéria cinzenta e branca demonstrava 

uma diminuição considerável da massa cinzenta. Com base nas evidências de 

hiperplasia precoce nas substâncias cinzenta e branca cerebral e cerebelar em 

pacientes autistas, os autores concluíram que ocorre um acentuado crescimento 

precoce cerebral no autismo, seguido de um crescimento lento tardio, levando a 

um subdesenvolvimento encefálico final físico e funcional.  

 

2.5 Neuroplasticidade 

 

Dizemos que algo é plástico quando é capaz de mudar de forma. Porém, 

este termo não é utilizado apenas para demonstrar a capacidade de algo mudar 

a sua forma física. Podemos utilizar também o termo plasticidade, quando 

queremos nos referir a mudanças da capacidade funcional de órgãos ou grupo 

de células. No caso de neurobiologia, denominamos plasticidade neural, ou 

neuroplasticidade, a capacidade que os neurônios têm de remodelação ou 

relocação de suas conexões. Esta capacidade permite que suas ligações 

relocadas ampliem ou reduzam a transmissão de informações de acordo com os 

estímulos recebidos. Mesmo em regiões do sistema nervoso onde tiverem 

ocorrido lesões graves, estímulos direcionados e persistentes podem provocar 

neuroplasticidade. A forma como isso acontece segue caminhos pré-definidos, 

de modo que, é possível prever onde e como certos estímulos atuarão, mesmo 

que não sejamos capazes de mensurar o resultado. A plasticidade neural, 
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durante o desenvolvimento da maioria dos animais, resulta de informações 

filogenéticas (filogênese – história evolutiva de uma determinada espécie) e 

ontogenéticas (ontogênese – compreende o desenvolvimento da fecundação a 

idade adulta), determinando comportamentos que podem levar a perpetuação 

das espécies ou sua extinção. No “ser humano” não é diferente. Contudo, como 

estas capacidades podem ser expressas, ou não, de acordo com o ambiente 

onde o indivíduo habita e os estímulos que recebe. É importante que 

compreendamos que, embora ela ocorra naturalmente durante toda a vida, a 

neuroplasticidade pode ser hiperestimulada quando necessário (BUSSAD, 

2000).  

Segundo Sobrinho (1995), as alterações neuronais causadas pelo 

processo de neuroplasticidade, dificilmente podem ser verificadas 

histologicamente em seres humanos. A garantia de ocorrência do processo, fica 

sempre em nível da constatação da recuperação funcional, quando ela ocorre. 

Contudo, tem sido sugerido que esta ocorra através de brotamentos laterais de 

axônios que formam novas sinapses com neurônios desconectados, fazendo 

com que os mesmos voltem a receber e transmitir impulsos nervosos. Estudos 

feitos com animais de laboratório demonstraram que o sistema nervoso possui 

uma capacidade latente de desenvolver funções aparentemente perdidas ou 

subdesenvolvidas através de: 

. aparecimento de brotamentos axonais colaterais; 

. supersensibilidade desenervatória;  

. ação de massa;  

. hipertrofia para a criação de vias alternativas.  

 

A neuroplasticidade ocorre, como dito anteriormente, durante toda a vida 

do indivíduo, e é estimulada de acordo com suas experiências. Contudo, é mais 

rápida e eficaz na primeira infância. Existe uma diferença tanto na capacidade 

neuroplástica como na capacidade cognitiva de recém-nascidos e adultos. A 

aparente incapacidade cognitiva dos recém-nascidos pode ser atribuída tanto a 

falta de experiência, que permita o desenvolvimento de suas habilidades, como 

pode estar relacionada ao fato de não possuírem ainda o desenvolvimento neural 

necessário para desempenharem estas atividades. Piaget foi o primeiro a fazer 

observações sobre o processo de aquisição de novos conhecimentos, colocando 
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o sujeito como um organismo ativo no processo de construção desse 

conhecimento. Segundo ele, as crianças passam por quatro estágios cognitivos 

interdependentes que são (PIAGET, 1971; 1999): 

 Estágio sensório-motor (0 a 02 anos); o bebê inicia seus reflexos básicos 

quando pega o que está ao alcance e suga o que consegue levar à boca. 

 Estágio pré-operatório (02 a 7 anos); período do egocentrismo, dos por 

quês, de simulações e percepção em brincadeiras, permite ser levado por 

situações mas continua capaz de relacionar fatos.   

 Estágio Operatório-concreto (07 a 12 anos); a criança já é capaz de 

abstrair a partir de fatos concretos, tem noção de espaço, tempo, ordem, 

casualidade e velocidade. 

 Estágio Operatório-formal (12 em diante); neste estágio a criança é capaz, 

resolver todos os tipos de problemas utilizando raciocínio lógico. 

 

Contudo, em crianças com TEA, estes estágios não são alcançados sem 

estímulo extra ou são alcançados tardiamente de forma parcial. O grande desafio 

enfrentado pelos profissionais que trabalham com crianças com TEA é conseguir 

que estas atinjam um desenvolvimento o mais próximo possível das crianças 

neurotípicas. Isto só é possível se conseguirmos hiperestimulações que gerem 

neuroplasticidade dentro das faixas adequadas de desenvolvimento (JOBST, 

2015).  Este é o principal motivo deste trabalho, buscar a indução de novas 

conexões que façam funcionar melhor áreas motoras cerebrais funcionalmente 

comprometidas.   

 

2.6- Tecnologias da Informação e Comunicação Induzindo Neuroplasticidade em 

Autistas 

 

Encontrar ferramentas que aumentem o nível de neuroplasticidade das 

crianças com TEA e facilitem o processo de ensino/aprendizagem deve ser uma 

constante busca da comunidade científica. O preparo da pessoa com deficiência 

é fundamental para sua inclusão no mercado de trabalho e independência social 

(LEITE & HETZEL, 2017). Buscaremos na tecnologia da informação e 

comunicação (TIC), ferramentas para este estudo, contudo é fundamental que 
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compreendamos o que é desenvolvimento motor e o que são e como funcionam 

as TIC’s. 

Chamamos de “informação” o conjunto de dados, devidamente 

organizados e ordenados, a fim de terem significado. Já a Tecnologia da 

Informação (TI), representa processos de tratamento e controle da informação, 

baseados em meios eletrônicos. Segundo Castells (2003), a informação, como 

comunicação de conhecimentos, foi fundamental para todas as sociedades. 

Comunicar é fazer o intercâmbio de informação entre sujeitos ou objetos. Neste 

contexto, as TIC’s correspondem a todas as tecnologias que interferem e 

mediam os processos informacionais e comunicativos dos seres humanos. Em 

diferentes termos, é qualquer forma de transmissão de informação ou o conjunto 

de recursos tecnológicos que reúnem, integram e compartilham informações.  

Segundo, ainda, Casttels (2003): 

A comunicação consciente (linguagem humana) é o que faz a 
especificidade biológica da espécie humana. Como nossa pratica é 
baseada na comunicação, e a internet transforma o modo como nos 
comunicamos, nossas vidas são profundamente afetadas por essa 
nova tecnologia da comunicação. Por outro lado, ao usa-la de muitas 
maneiras, nós transformamos a própria Internet.  
  

As TIC’s têm ajudado de forma significativa na prática pedagógica atual. 

Elas enriquecem a aprendizagem, visto que tanto a informação como a dimensão 

interativa são assumidas por quem faz uso de tais ferramentas (OLIVEIRA et al., 

2004). Segundo De Nardin, Fruet e Bastos (2009), as TIC’s podem se associar 

ao processo de ensino-aprendizagem, aumentando assim as possibilidades 

pedagógicas. Miranda (2007) refere-se ao termo como a “conjunção da 

tecnologia computacional com a tecnologia das telecomunicações e tem na 

Internet a sua mais forte expressão”. Ainda completa dizendo que “quando estas 

tecnologias são utilizadas para fins educativos, podemos considerá-las como um 

subdomínio da Tecnologia Educativa”. 

Kalinke (1999) observa que:  

Os avanços tecnológicos estão sendo utilizados praticamente por 
todos os ramos do conhecimento. As descobertas são extremamente 
rápidas e estão a nossa disposição com uma velocidade nunca antes 
imaginada. A Internet, os canais de televisão a cabo e aberta, os 
recursos de multimídia estão presentes e disponíveis na sociedade. 
Estamos sempre a um passo de qualquer novidade. 
 

Já de acordo com Cruz (1998), a tecnologia da informação pode ser 

entendida como todo e qualquer dispositivo que tenha capacidade para tratar 
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dados e ou informações, de forma sistêmica ou esporádica, quer esteja aplicada 

ao produto, quer esteja aplicada no processo.  

Teodoro & Freitas (1992) dizem que: 

As TIC’s permitem disponibilizar ferramentas que ajudam a deslocar o 
centro do processo ensino/aprendizagem para o aluno, favorecendo a 
sua autonomia e enriquecendo o ambiente onde a mesma se 
desenvolve. Permitem a exploração de situações, que de outra forma 
seria muito difícil realizar. 
 

As crianças dentro do TEA necessitam de estímulos variados, e esses 

estímulos precisam estar adequados ao conceito de Zona de Desenvolvimento 

Proximal (ZDP), para efetivamente atingirem seus interesses e para que tenha 

real significado (SARAIVA & SANTOS, 2015).  

A assimilação rápida dos alunos sobre as novas tecnológicas faz dela uma 

ferramenta eficaz para que também a educação avance, tornando o ensino mais 

prazeroso, criativo e despertando interesse pela aprendizagem. Nesta 

perspectiva, os jogos educativos se tornam uma alternativa interessante, já que 

é a interatividade proporcionada pelos jogos que permite maior participação do 

aluno nas atividades propostas e os vincula às suas experiências cotidianas 

permeadas por tecnologias e jogos digitais (ALVES et al., 2014). 

A alfabetização, que ocorre habitualmente no primeiro segmento do 

ensino fundamental, tem seu curso natural alterado quando se trata de crianças 

portadoras do TEA. 

Uma das estratégias que vem contribuindo para o aumento de interação 

social e aprendizado das crianças autistas é o uso do dispositivo móvel chamado 

Ipad, que corresponde a um tablet da marca Apple.  

De acordo com Keller (2013): 

A dificuldade que o autista apresenta no que concerne à 
interação não significa que ele está fora do mundo, pois o mundo 
não pode estar fora da gente. Quando tratamos esse transtorno 
dessa forma já estamos dificultando seu acoplamento com a 
realidade. Por isso, é preciso potencializar aspectos 
neurofisiológicos – e o toque desencadeia mecanismos 
importantes nesse sentido. O Ipad, com seu sistema aberto de 
potencialidades, permite otimizar a conduta terapêutica. Sua 
aplicação possibilita investir em pesquisas que possam 
contribuir significativamente com o manejo do Transtorno do 
Espectro de Autismo.  
 

A interação com o dispositivo alcança um número considerável de 

crianças e, com isso, constitui-se em um aliado importante para a formação e 

aprendizado deste público. O tablet exige uma boa coordenação motora fina do 
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seu usuário. Além disso, é dotado de recursos que exploram a ludicidade, 

tornando-se atraente a todas as crianças e particularmente aos portadores de 

TEA. Por estas características, apresenta-se como um instrumento apto a ser 

investigado como um facilitador do processo de alfabetização dos autistas. Então 

podemos entender que as TIC’s podem auxiliar ao estudo, estimulando as 

múltiplas inteligências, facilitando o processo educacional e a aprendizagem 

(SARAIVA & SANTOS, 2015). 

Veiga et al. (2014), utilizaram, jogos em equipamento eletrônico do tipo 

tablet com crianças dentro do espectro autista, visando observar a influência 

neuroplástica desta tecnologia nas reações proprioceptivas, fisiológicas, e 

cognitivas destas crianças. Ao final de um ano, observaram melhora nas 

relações interpessoais e na comunicação.  

Veiga et al. (2016), utilizando as mesmas ferramentas de 2014, avaliaram 

a implicação desta tecnologia na construção do conhecimento. Neste caso, 

utilizaram além de jogos, a música, fotografias e vídeos. Após um ano, obtiveram 

melhora na comunicação além de avanços na construção do simbolismo e 

significado. Relataram melhora na ansiedade, e no desenvolvimento motor e tátil 

destas crianças, o que sugere o desenvolvimento de neuroplasticidade.  

Neste contexto, segundo Saraiva e Santos (2015), o tablet funcionou 

como uma alternativa para unir o lúdico ao aprendizado dos conteúdos 

propostos, uma vez que possibilita uma abordagem diferenciada e altamente 

atrativa do conteúdo didático. Funcionando como uma tecnologia assistiva 

(como é designado todo recurso que contribui para auxiliar pessoas com 

deficiência), constitui um recurso que contribui para aprendizagem, mobilidade, 

comunicação e ampliação das habilidades funcionais de pessoas com 

necessidades especiais e consequentemente contribuindo para uma vida mais 

independente e para a inclusão (ALVES et al., 2014). 

Dentre essas possibilidades, que facilitam o processo de ensino-

aprendizagem dos autistas, destacamos aplicativos educativos. Vários destes 

aplicativos ajudam a equilibrar a balança entre competências e deficiência, 

assumindo-se com um utensílio ao serviço da equidade. Portanto, as TIC’s 

providenciam formas de criar novos desafios de aprendizagem ajustados às 

necessidades específicas de cada aluno, revelando-se, assim, um instrumento 

poderoso, na medida em que podem diminuir as incapacidades e desvantagens 
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dos alunos portadores de TEA, promovendo a integração escolar e social. As 

múltiplas linguagens utilizadas pela sociedade “digitalizada”, não devem servir 

de parâmetro para o avanço da “exclusão dos já excluídos”. Ressalta-se a 

importância do uso de novas tecnologias como ferramentas de interação entre 

os portadores de TEA e a experiência educacional. Assim, o tablete se apresenta 

como uma possível ferramenta auxiliar na alfabetização, através de 

desenvolvimento da coordenação motora fina Souza & Manhães (2007). 

 

 

 

 

 

 

  



41 
 

SEÇÃO III 

Desenvolvimento Motor 

 

Esta seção desenvolve a temática do desenvolvimento motor, abordando 

para este fim os conceitos de valências físicas, com ênfase na coordenação 

motora em indivíduos típicos e em autistas. 

 

3.1 Valências Físicas 

 

O conjunto de habilidades motoras de um indivíduo é comumente definida 

como valências físicas ou capacidades físicas. A expressão capacidade motora 

também é utilizada, sobretudo quando se referindo ao desporto (GROSSER, 

1983). De acordo com Carvalho (1987), os gestos motores são basicamente a 

combinação da manifestação prática de diversas valências físicas que 

dependem de duas varáveis: componente genético e treinabilidade.  

Grosser (1983) classifica as valências físicas em duas naturezas distintas. 

O autor entende que as capacidades condicionais são quantitativas e as 

capacidades coordenativas, são de natureza qualitativa (figura 5).  

 
Figura 5 – Classificação das capacidades motoras de Grosser 
Fonte: Adaptado de Grosser (1983) 

 

A distribuição das valências físicas na figura 5, demonstra que Grosser 

(1983) considera algumas delas, tais como força, resistência, ritmo e precisão, 



42 
 

entre outras, como capacidades exclusivamente pertencentes a um grupo, sem 

sofrer a influência do outro. Força e resistência figuram entre as capacidades 

condicionais. Ao passo que ritmo e precisão, entre outras, são listadas entre as 

capacidades coordenativas. Além destes dois grupos o autor apresenta as 

valências físicas que combinam as duas naturezas. São de caráter quantitativo 

e qualitativo como, por exemplo, a velocidade e a destreza. 

Carvalho (1987), não reconhece a natureza mista das valências físicas e 

propõem uma divisão na qual contempla apenas as capacidades condicionais e 

as capacidades coordenativas (Figura 6): 

 

 
Figura 6 – Classificação das capacidades motoras de Carvalho  
Fonte: Adaptado de Carvalho (1987) 
 

Como pode ser observado o autor não contempla em sua classificação 

uma possível fusão entre os grupos. 

Ainda sobre a classificação das valências físicas, vale citar o 

entendimento de Cunha (2000), que também não observa um momento de fusão 

entre os grupos. O autor também adota o critério de classificação em 

capacidades condicionais e capacidades coordenativas. Cunha (2000) ressalva, 

ainda, a classificação da velocidade. Para ele a valência física poderia também 

estar elencada entre as capacidades coordenativas, dada a complexidade do 

gesto motor exigido para o seu desenvolvimento (Figura 7).  
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Figura 7 – Critério de classificação das capacidades motoras de Cunha 
Fonte: CUNHA, 2000 
 

3.2- Coordenação Motora 

Dentre as várias valências físicas existentes destacamos a coordenação 

motora por sua importância dentro dos objetivos propostos nesse trabalho. Três 

perspectivas podem ser observadas na análise da coordenação motora: uma 

análise biomecânica se faz necessária visto que a coordenação motora engloba 

movimentos em dois ou mais eixos diferentes. Além disso, os movimentos são 

dispostos em uma ordem natural que obedece a impulsos de contração e 

relaxamento muscular de forma encadeada; uma análise fisiológica para a 

compreensão dos mecanismos de contração muscular; e finalmente o aspecto 

pedagógico tratando do processo de ensino aprendizagem dos movimentos, de 

forma sequencial e obedecendo aos níveis de dificuldade de execução 

(MARTINEK et al., 1977). 

A compreensão da coordenação motora nos seus pressupostos teóricos, 

bem como nos aspectos funcionais permite-nos vislumbrá-la além de um manual 

prático do movimento humano. Esta compreensão permite-nos perceber sua 

integração no complexo sistema que compõe o corpo humano. 

Segundo Kiphard (1976), a coordenação motora é: 

A interação harmônica e econômica do sistema 
musculoesquelético, do sistema nervoso central e do sistema 
sensorial a fim de produzir ações motoras precisas e 
equilibradas e reações rápidas adaptadas à situação. 
  

E ainda enumera três características que a seu ver são fundamentais para 

uma boa coordenação. São elas (KIPHARD, 1976): 
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1. Adequada medida de força que determina a amplitude e a 
velocidade do movimento. 

2. Adequada utilização dos músculos que influi na condução e 
na orientação do movimento; 

3. Capacidade de alternar rapidamente entre tensão e 
relaxamento muscular, premissas de toda forma de 
adaptação motora. 

 

De acordo com Hirtz (1986), o indivíduo que demonstrar boas 

capacidades coordenativas, vai despender menos energia no processo motor 

necessário para a movimentação dos segmentos corporais, pois conseguirá 

adotar um padrão mais eficiente de recrutamento/relaxamento muscular, 

necessário à contração dos músculos esqueléticos. 

Gallahue e Ozmun (2013) apoiam sua definição de coordenação motora 

em três pilares fundamentais. Para os autores, esses três pilares, eficiência do 

movimento, variados sistemas motores e modalidades sensoriais distintas 

devem trabalhar em uníssono para possibilitar a coordenação motora. 

Os objetivos da coordenação motora não se aplicam somente ao 

movimento segmentar, antes ela participa na integração das capacidades 

orgânicas do complexo sistema denominado organismo. Meinel e Schnabel 

(1988) afirmam que o organismo possui a capacidade de recompor-se, de 

efetuar correções e até mesmo aperfeiçoar-se. Os autores prosseguem e 

inserem neste processo a coordenação motora como parte responsável pela 

condução das ações motoras.  

Segundo Gallardo (2000), a coordenação motora é definida como “a 

atuação conjunta do sistema nervoso central na musculatura esquelética, na 

execução de um movimento”. É a ação conjunta de músculos, nervos e sentidos 

(motricidade voluntária). É a direção dos movimentos, e intenção do fato.  

No início, os movimentos das crianças ocorrem de forma global, sem 

harmonia, quase sempre assimétrico. É por intermédio de atividades que irão 

ajudar na descoberta do corpo e suas diferentes partes, que as crianças 

começarão a desenvolver movimentos que se tornarão cada vez mais finos e 

eficientes (KIPHARD, 1976). De acordo com Tani (2005):  

A aprendizagem motora, como uma área de estudo, procura 
explicar o que acontece internamente com o indivíduo, quando 
passa, por exemplo, de um estado em que não sabia andar de 
bicicleta para um estado em que o faz com muita proficiência. É, 
portanto, uma área de estudo preocupada com a investigação 
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dos mecanismos e variáveis responsáveis pela mudança no 
comportamento motor de um indivíduo. 
 

A coordenação motora divide-se em coordenação motora geral e 

coordenação motora fina. A coordenação motora geral define os gestos motores 

que demandam grande deslocamento de massa ou de segmento corporal, tais 

como andar, correr, saltar, dentre outros. A coordenação motora fina trata de 

movimentos menores em extensão e recrutamento muscular. Podemos citar o 

ato de escrever, recortar ou folhear um livro como exemplos deste tipo de 

coordenação. Ambos os tipos dependem de estímulos neurais aferentes, que 

são estímulos sensitivos responsáveis por levar a informação da periferia para o 

sistema nervoso central; e eferentes, que são estímulos motores que operam do 

sistema nervoso central para todas as regiões do corpo emitindo comandos de 

controle do recrutamento e relaxamento muscular (WEINECK, 2005). 

Alves (2007) pontua que a coordenação motora geral é resultado de um 

processo de compreensão dos mecanismos de ação motora visando a aquisição 

de movimentos controlados e estruturados. Esses movimentos podem ser 

simultâneos, simétricos ou assimétricos e são dependentes do nível de 

maturação neuromotora e biológica do homem. A coordenação geral depende 

de um arranjo harmônico dos músculos em contração e relaxamento. O autor 

prossegue classificando a coordenação motora geral em estática e dinâmica. A 

primeira se manifesta em estado de repouso e dependo do equilíbrio das ações 

musculares dos músculos agonistas e antagonistas. Por sua vez, a coordenação 

dinâmica revela-se quando o indivíduo se encontra em movimento. Exige a ação 

coordenada de diversos grupos musculares, dependendo da complexidade do 

movimento. O autor considera a coordenação motora fina uma particularidade 

da coordenação motora geral, e ocupa-se das habilidades manuais de pequeno 

porte e pequeno recrutamento muscular. 

Cada pessoa apresenta um nível de performance motora diferenciado dos 

seus semelhantes. Isto se deve, segundo Schmidt e Wrisberg (2001) a diversos 

fatores: capacidades físicas, como destreza de mãos e dedos, força muscular do 

tronco e resistência; as atitudes de cada pessoa podem influenciar a medida que 

elas se mostrem abertas ou não para novas experiências; a composição corporal 

em suas possíveis variações de altura, peso e compleição; o background cultural 

atua através das peculiaridades de cada etnia, raça, religião e situação 
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econômica; o perfil emocional influencia segundo a percepção de medo, tédio, 

alegria ou entusiasmo que cada indivíduo experimenta; a aptidão física para os 

esportes que pode ser baixa em alguns indivíduos e elevada em outros; o estilo 

de aprendizagem preferencial que pode ser visual, verbal ou cinestésico; a 

maturidade orgânica do indivíduo; o grau de motivação para as atividades que 

pode ser baixo, médio ou alto; as experiências em atividades coletivas, como 

participar de pequenos ou grandes grupos; e por fim as experiências individuais 

de movimento, como as recreativas ou em competições (SCHMIDT; 

WRISBERG, 2001) 

De acordo com Carvalho (1988), as capacidades coordenativas podem 

ser interpretadas como técnica quando se trata de movimentos desportivos. Por 

isto estão intimamente ligadas ao aprendizado, podendo ser treinadas e 

desenvolvidas. Além disso, salienta que as capacidades coordenativas 

demandam maior nível de coordenação motora proporcionalmente ao grau de 

dificuldade da tarefa. Hirtz (1986) divide as capacidades coordenativas em cinco 

componentes (Quadro 2).  

Quadro 2 – Divisão das capacidades coordenativas  

 

 

 

 

 

 

DIVISÃO DAS 

CAPACIDADES 

COORDENATIVAS 

 

Capacidade De Orientação 

Espacial 

Percepção do Espaço ao 

Redor e Como Este Pode 

Interferir Na Execução Do 

Movimento. 

Capacidade de diferenciação 

cinestésica 

Análise do estímulo 

aferente (da periferia para 

o sistema nervoso central) 

e consequente resposta 

mais adequada. 

Capacidade de reação 

Capacidade de analisar os 

estímulos recebidos e 

responde-los da melhor 

forma possível. 

Capacidade de ritmo 

Capacidade de manter a 

cadência de um movimento 

por tempo prolongado. 

Capacidade de equilíbrio 

Habilidade para manter 

uma posição ou retornar 

rapidamente a ela quando 

perdida. 

Fonte: adaptado de Hirtz (1986) 
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Já para Matvéiev (1986), a coordenação motora atua como construtora de 

novas formas de movimento. Hirtz e Holtz (1987) relatam que o desenvolvimento 

das capacidades coordenativas ocorre mais facilmente entre os seis e nove anos 

de idade. Neste período do desenvolvimento as crianças sofrem uma rápida 

maturação do sistema nervoso central. Os autores afirmam ainda que a 

experimentação motora deve ser a mais variada possível durante esta fase da 

vida visando munir a criança com um amplo arsenal motor. 

A variedade de estímulos diferentes pode desenvolver a coordenação 

óculo-manual. Esta é, segundo Williams (1990), a capacidade de trabalhar 

simultaneamente e complementarmente com os olhos e as mãos. Crawford et 

al. (2004), pontuam que um déficit na coordenação óculo-manual compromete a 

funcionalidade motora do indivíduo, visto que esta é responsável pelos ajustes 

motores necessários nas tarefas do cotidiano, como escrever, comer, entre 

outros. 

 

3.3- Coordenação motora no Autista 

 

As crianças com TEA, durante o desenvolvimento, apresentam alterações 

motoras como movimentos atáxicos e desajeitados. Isso acarreta dificuldades 

de movimento em bloco; movimentos dissociados dos membros superiores ou 

inferiores; diminuição do controle motor do membro principal da ação com os 

demais segmentos corporais; excesso de tensão nos membros; retração ou 

estereotipia dos braços, utilização dos braços para equilíbrio; dificuldade de 

manter o padrão rítmico (nas habilidades de corrida); ação dependente da visão 

(monitoramento) e percepção diminuída dos estímulos do meio, falta de controle 

dos parâmetros de movimentos (força, velocidade, direção, etc.).  

O DSM-V (2014) conceitua que: 

O transtorno do espectro autista é frequentemente associado 
com comprometimento intelectual e transtorno estrutural da 
linguagem (i.e., incapacidade de compreender e construir frases 
gramaticalmente corretas), que devem ser registrados conforme 
os especificadores relevantes quando aplicáveis. Muitos 
indivíduos com transtorno do espectro autista apresentam 
sintomas psiquiátricos que não fazem parte dos critérios 
diagnósticos para o transtorno (cerca de 70% das pessoas com 
transtorno do espectro autista podem ter um transtorno mental 
comórbido, e 40% podem ter dois ou mais transtornos mentais 
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comórbidos). Quando critérios tanto para TDAH quanto para 
transtorno do espectro autista são preenchidos, ambos os 
diagnósticos devem ser dados. O mesmo princípio aplica-se a 
diagnósticos concomitantes de transtorno do espectro autista e 
transtorno do desenvolvimento da coordenação, transtornos de 
ansiedade, transtornos depressivos e outros diagnósticos de 
comorbidade. Entre indivíduos que não falam ou têm déficits de 
linguagem, sinais observáveis, como mudanças no sono ou na 
alimentação e aumento no comportamento desafiante, devem 
desencadear uma avaliação para ansiedade ou depressão. 
Dificuldades específicas de aprendizagem (leitura, escrita e 
aritmética) são comuns, assim como o transtorno do 
desenvolvimento da coordenação. As condições médicas 
normalmente associadas ao transtorno do espectro autista 
devem ser registradas no especificador “condição médica ou 
genética conhecida ou a fator ambiental”. Tais condições 
médicas incluem epilepsia, distúrbios do sono e constipação. 
Transtorno alimentar restritivo/evitativo é uma característica que 
se apresenta com bastante frequência no transtorno do espectro 
autista, e preferências alimentares extremas e reduzidas podem 
persistir. 
 

Desde os primeiros meses de vida o desenvolvimento da criança com TEA 

diferente da criança típica. Estas diferenças se acentuam com o passar do tempo 

de forma gradativa (ORRÚ, 2011). Kanner (1943), já havia citado uma dificuldade 

na coordenação motora geral em crianças com TEA, sobretudo na marcha. 

Asperger (1944) salientou o comprometimento da coordenação motora fina. Fato 

que se tornava mais visível na escrita. Ozonoff et al. (2003), seguem na mesma 

linha e afirmam que os portadores de TEA demonstram comprometimento motor 

com deficiência na coordenação geral e fina. Weilmer et al. (2001) apresenta 

resultados de testes que avaliam a apraxia em indivíduos portadores de TEA 

demonstrando piores escores em comparação com o grupo controle. Esta 

condição pode ser causada por deficiência na percepção do próprio corpo 

também chamada deficiência proprioceptiva. Para que a coordenação motora se 

desenvolva satisfatoriamente faz-se necessário que o corpo aprenda e aprimore 

movimentos variados. Este aprendizado ocorre de forma natural dentro das 

demandas físicas e motoras com as quais o homem se depara no seu cotidiano. 

Tarefas simples como escovar os dentes, subir escadas ou separar papéis 

desenvolvem naturalmente a coordenação pelo simples ato de repetir o gesto 

motor. Porém, o desenvolvimento das valências físicas em geral e, 

especificamente da coordenação motora, pode ser trabalhado ativamente 

através da Aprendizagem Motora. Cabe ressaltar que esta aprendizagem se 
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apoia sobre o processo de maturação biológica natural do homem denominado 

Desenvolvimento Motor. Assim entendemos a necessidade de explicar como 

ocorre o desenvolvimento motor e a aprendizagem motora a fim de embasar a 

compreensão da coordenação. 

 

3.4- O desenvolvimento motor 

 

Quando se refere ao desenvolvimento motor considera-se que o mesmo 

seja área de estudo que abrange as áreas de fisiologia do exercício, 

biomecânica, aprendizagem motora. Seu estudo teve início, de forma lenta, 

antes dos anos 60 e progrediu velozmente a partir dos anos 70 até a presente 

década (GALLAHUE; OZMUN, 2013). 

Rosa Neto (2002) classifica o desenvolvimento motor como um meio 

através do qual ocorre o amadurecimento pelo corpo do controle muscular. Já 

de acordo com Manoel (2005) pode-se definir o desenvolvimento motor como 

um processo de alterações de como funciona o sistema de um sujeito, que com 

o passar do tempo uma capacidade melhor de entender, executar e controlar os 

movimentos é adquirida, se caracterizando assim como um processo de 

mudanças contínuas em sua capacidade funcional. 

Gallahue e Ozmun (2005) dizem que:  

O processo de desenvolvimento motor pode ser dividido em 
quatro fases: fase de movimentos reflexos, que compreende 
parte da vida uterina até por volta de 1 ano de idade e é 
caracterizada por movimentos reflexos; fase de movimentos 
rudimentares (aproximadamente dos 4 meses pós-natal até os 2 
anos de idade), onde acontece as primeiras formas de 
movimentos voluntários; fase de movimentos fundamentais (2 
aos 7 anos de idade), na qual as crianças estão envolvidas na 
experimentação das capacidades motoras de seus corpos, 
descobrindo como executar inúmeras formas de movimentos; e 
fase de movimentos especializados (acima de 7 anos), que é o 
período onde as habilidades motoras são refinadas e 
combinadas para o uso em diferentes situações. 
 

Rosa Neto (2002) continua afirmando que: 

A perfeição progressiva do ato motor implica um funcionamento 
global dos mecanismos reguladores do equilíbrio e da atitude. 
Quando a criança está capacitada para isso, certas condições 
de execução permitem reforçar certos fatores da ação 
(vivacidade, força muscular, resistência e etc.). Estes fatores 
desenvolvem também um certo controla da motricidade 
espontânea, à medida que a situação-problema exige o respeito 
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a certas consignas que definem as condições de espaço e de 
tempo em que se deve desenvolver a tarefa. É através de 
brincadeiras espontâneas que a criança descobre os ajustes 
diversos, complexos e progressivos da atividade motriz, 
resultando em um conjunto de movimentos coordenados em 
função de um fim a ser alcançado. 
 

Desde a concepção a organização do desenvolvimento é iniciada no 

bebê, já o cognitivo, afetivo-social e o domínio motor irá se desenvolvendo e 

diferenciando gradualmente. O comportamento motor é no início a 

demonstração de integração de todos os domínios. Essa característica de cada 

movimento demonstra a importância do domínio motor na sequência das etapas 

do desenvolvimento do ser humano. Levando a interpretações de que o 

movimento é um fator para medir outros domínios do comportamento. O domínio 

dos movimentos comportamentais (Figura 8) localiza-se na área céfalo-caudal, 

fazendo parte da sequência fisiológica do desenvolvimento motor 

(GESELL,1946). 

  
Figura 8 – Fases e Estágios do Desenvolvimento Motor. Nesta figura, Gallahue 
et al., (2013), correlaciona as fases motoras aos estágios de desenvolvimento e 
a faixa etária em que ocorre. 



51 
 

Gallahue et al., (2013), descreveram as tarefas desenvolvimentais que 

precisam ser completadas para que os domínios do desenvolvimento motor 

possam prosseguir de maneira correta e sem impedimentos. Eles dividiram as 

fases. A fase motora reflexiva é a fase em que o movimento humano 

corresponde a reflexos involuntários. A fase motora rudimentar, que é 

determinada de forma maturacional e caracterizada pela previsibilidade no 

aparecimento, é resistente a alterações em condições normais. Estes 

movimentos envolvem os movimentos estabilizadores (controle da cabeça, 

pescoço e músculos do tronco), bem como tarefas de manipulação (alcançar, 

agarrar e soltar) e ainda movimentos locomotores (arrastar-se, engatinhar e 

caminhar). Temos ainda na primeira infância, a fase de movimentos 

fundamentais. É neste período que as crianças estão envolvidas na exploração 

e experimentação de suas habilidades motoras corporais. Por fim a fase de 

movimentos especializados é um período de refinamento das habilidades 

estabilizadoras, locomotoras e manipulativas. 

Os comportamentos motores tem grande relevância, quando do 

surgimento ou obtenção, em cada idade, de determinadas características, 

repercutindo no desenvolvimento da criança (FONSECA, 2008). O 

comportamento abrange processos neurais próprios. Esses processos neurais 

tem a finalidade de possibilitar o desenvolvimento do aprendizado e do 

comportamento, já que estes ocorrem de diferentes maneiras no cérebro.  

A partir do nascimento o sistema nervoso vai amadurecendo e com isso 

a possibilidade de adquirir novas habilidades e desenvolver o aprendizado. Ao 

passo que uma aérea cerebral vai amadurecendo, novos comportamentos 

surgem e as novas estimulações desenvolvem ainda mais a área responsável 

pelo movimento. Assim, o desenvolvimento está relacionado a maturidade das 

células cerebrais. Em relação ao controle motor fino, este só alcança seu ápice 

após a adolescência, quando é completada a cobertura dos axônios pela mielina 

(KOLB; WHISHAW, 2002).  

No autista, segundo o DSM-V (2014), a coordenação motora sofre 

alterações causando: 

Estereotipias motoras estão entre as características 
diagnósticas do transtorno do espectro autista, de modo que um 
diagnóstico adicional de transtorno do movimento estereotipado 
não é feito quando tais comportamentos repetitivos são mais 
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bem explicados pela presença do transtorno do espectro autista. 
Quando as estereotipias causam autolesão e se tornam um foco 
do tratamento, os dois diagnósticos podem ser apropriados. 
 

O desenvolvimento motor é de suma importância na prevenção de 

problemas da aprendizagem e na reeducação do tônus, da postura, da 

direcionalidade, da lateralidade e do ritmo. De acordo com Santos e Cavalari 

(2010) “A criança e o adolescente exploram seu corpo, conceituando e 

organizando seu esquema corporal”. 

Independentemente da idade, a manifestação do autismo é influenciada 

pela forma de aprendizado das regras sociais e a capacidade em adquirir 

comportamentos que venham a favorecer sua vida em sociedade e 

autossuficiência. 

Campão (2008) ressalta: 

É necessário entender bem a relação do movimento com o 
corpo, levando em conta a idade, a cultura corporal e os 
interesses. A psicomotricidade para ser colocada em prática 
precisa usar as funções motoras, perceptivas, afetivas e sócio 
motoras, pois assim o indivíduo explora o ambiente, passa por 
experiências concretas, necessárias ao seu crescimento 
intelectual, e são capazes de tomar consciência de si mesma e 
do mundo que a cerca. 
 

Hottinger (1980) sugere que as experiências dos primeiros anos de vida 

de um indivíduo, definem o adulto que há de se formar, já que o processo motor 

de desenvolvimento é contínuo e demorado. O processo do estímulo do fator 

maturacional é que varia em velocidade, intensidade e ordem das atividades de 

cada indivíduo. As experiências e diferenças individuais favorecem o grau de 

velocidade do domínio das habilidades.  

 

3.5- Aprendizagem Motora 

 

A aprendizagem motora começou a ser estudada no final do século 

dezenove. Os primeiros estudos encontrados foram os de Bryan e Harter em 

1897, que pesquisavam a habilidade no envio de código Morse, e as pesquisas 

de Woodworth em 1899, sobre movimentos manuais investigando 

particularmente a velocidade e a precisão (TANI, et al 2004).  

A aprendizagem motora pode ser definida como uma mudança na 

capacidade do indivíduo para executar suas habilidades motoras. Ela tem como 
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objetivo investigar as mudanças no comportamento motor do indivíduo. O campo 

de estudo da aprendizagem motora engloba os processos que ocorrem 

simultaneamente às mudanças no padrão motor do homem, assim como os 

elementos que propiciaram essa adaptação (TANI, 2006). Assim, podemos 

identificar dois temas principais correlatos, ainda que distintos, de estudo da 

aprendizagem motora, que são, os mecanismos que levam ao aprendizado 

motor e a descoberta das variáveis que permitem esse aprendizado. Desta forma 

a disciplina busca identificar as variações nos processos internos decorrentes da 

experimentação e repetição sistemática dos movimentos (SCHMIDT & 

WRISBERG, 2001). 

A aprendizagem envolve a busca de um objetivo. Essa busca inicia-se de 

forma débil e inconsistente e progride até o aperfeiçoamento, que permite atingir 

a execução da tarefa proposta. Na busca desse aperfeiçoamento, o indivíduo 

passa por fases com características específicas. Fitts e Posner (1967), 

elaboraram um modelo de estágios de aprendizagem composto por três fases 

distintas: cognitivo, associativo e autônomo. No estágio cognitivo ocorre uma 

demanda maior de atenção por parte do executante da tarefa. Esse estágio é 

caracterizado por menor flexibilidade e por movimentos ineficientes. Busca-se 

descobrir as características fundamentais e invariáveis da tarefa. É comum o 

indivíduo verbalizar a tarefa tentando autorregular sua execução. Ao atingir o 

estágio associativo o indivíduo é capaz de executar a tarefa utilizando um menor 

nível de atenção, e ainda assim apresentar menos erros que no estágio anterior. 

O indivíduo percebe a possibilidade de menor dispêndio energético, executando 

menos movimentos desnecessários. Desenvolve-se certa fluidez e harmonia no 

movimento. Por fim, alcança-se o estágio autônomo, no qual as tarefas tornam-

se automáticas. O nível de atenção dispensado para sua execução diminui ainda 

mais e a tarefa se torna mais flexível e consistente. A eficiência é obtida tanto no 

processamento cognitivo, demandando pouca atenção, como também no motor, 

demonstrando plena eficiência no movimento (UGRINOWITSCH & CARVALHO, 

2010). 

Outros modelos foram sugeridos como o de Adams, Gentile, Fitts e 

Posner. Estes divergem entre si na distribuição das fases. Fitts e Posner 

adotaram três fases ao invés das duas de Adams, Gentile. A principal diferença 

consiste na ênfase dada ao processo de automatização. Este processo se 
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desenvolve mediante a prática continuada. Um elemento fundamental que 

destacamos agora no desenvolvimento da aprendizagem motora é o feedback. 

Trata-se de uma informação que o emissor obtém da reação do receptor à sua 

mensagem. Analisando do ponto de vista motor, podemos pontuar o feedback 

como a resposta do observador quanto a qualidade do gesto técnico realizado. 

É um dos fatores mais importantes na melhora da habilidade, perdendo em 

importância apenas para a prática continuada (CHIVIACOWSKY & TANI, 1993). 

O feedback pode ser classificado como feedback intrínseco e feedback 

extrínseco ou aumentado. Ele é intrínseco quando é ocasionado pela própria 

percepção do indivíduo. Tem origem sensorial e decorre naturalmente da 

produção de movimentos. O feedback intrínseco divide-se ainda em dois tipos: 

exteroceptivo, quando decorre de fatores externos ao corpo humano; e 

proprioceptivo ou cinestésico quando apoia-se em dados provenientes do 

próprio corpo (CORRÊA, 2006). O feedback extrínseco ou aumentado 

caracteriza-se pela natureza externa da informação fornecida ao executante do 

movimento. Pode ser gerada por várias fontes externas tal como observação de 

imagens de vídeo ou por um treinador pessoal. Este tipo de feedback é 

complementar (SCHMIDT & WRISBERG, 2001). 

O feedback intrínseco ocorre de forma constante, porém pode não ser 

eficaz para consolidar o processo de aprendizagem, necessitando do reforço 

fornecido pelo feedback extrínseco ou aumentado para surtir seus efeitos 

esperados na construção do gesto motor e refinamento da qualidade deste 

(UGRINOWITSCH & CARVALHO, 2010). 

 O processo de aprendizagem motora visa o desenvolvimento de tarefas 

motoras, seja para uso nas demandas do cotidiano, seja no trabalho ou na 

prática esportiva. Schmidt e Wrisberg (2001) denominam esse desenvolvimento 

como aquisição de habilidades motoras e apresentam as três características 

habitualmente utilizadas para classifica-las. Primeiramente destacam a forma 

como a tarefa é organizada. Para os autores a habilidade pode ser discreta cuja 

principal característica é a previsibilidade, apresentando início e fim previamente 

definidos. Em geral são tarefas de rápida execução, como chutar uma bola por 

exemplo. As habilidades seriadas são aquelas que somam várias tarefas 

discretas sequencialmente, tais como trocar a marcha de um caminhão. Estas 

habilidades possuem natureza mais complexa. Finalmente apresentam as 
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habilidades contínuas que são duradouras, cíclicas e não apresentam início e 

fim definidos. O exemplo clássico é dirigir um automóvel por uma estrada sinuosa 

por um tempo prolongado. Em segundo lugar as habilidades motoras são 

classificadas pela importância relativa dos elementos motores e cognitivos. Esta 

classificação divide as tarefas em habilidades motoras, que são caracterizadas 

pela relevância do movimento em si, sem necessidade de planejamento 

cognitivo, como por exemplo, para se trocar um pneu. Já as habilidades 

cognitivas se caracterizam pela importância acentuada do planejamento e da 

estratégia utilizadas no gesto motor. Como exemplo de habilidade cognitiva 

podemos citar um jogo de cartas ou o ato de cozinhar. Faz-se relevante pontuar 

que a maioria das atividades não são meramente motoras ou cognitivas, mas 

situam-se entre um e outro polo. Em terceiro lugar, as habilidades motoras 

classificam-se pelo nível de previsibilidade ambiental. Podemos encontrar nesta 

categoria dois tipos de habilidades: habilidades abertas e habilidades fechadas. 

No primeiro grupo encerram-se as tarefas dotadas de imprevisibilidade na sua 

execução em decorrência de variáveis que não podem ser controladas. 

Podemos citar o jogo de futebol como um exemplo. No caso das habilidades 

fechadas, o nível de previsibilidade das demandas motoras é maior, minimizando 

assim o grau de dificuldade de execução destas tarefas. Cortar legumes ou 

digitar são exemplos deste tipo de habilidade motora. 

Torna-se muito importante as ações psicomotoras sobre a organização 

motora da criança, tornando indispensável um trabalho educativo que promova 

uma melhora no desenvolvimento motor e levando em conta seus objetivos 

propostos e suas atividades relativas à idade das crianças (TANI, 2005). 

A interdisciplinaridade revela-se valiosa na construção motora das 

crianças visto que esta envolve fatores fisiológicos, biomecânicos e 

pedagógicos. Assim como o equilíbrio a coordenação motora é muito importante 

nos anos iniciais de vida de um indivíduo. É neste momento da infância que a 

criança aprende a controlar suas ações motoras (GALLAHUE & OZMUN, 2001). 

Logo, uma avaliação motora criteriosa pode ser de grande valia para detectar 

distúrbios motores precocemente. A literatura especializada registra vários 

testes de avaliação da coordenação motora. Abordamos alguns deles: Bateria 

de Testes KTK, Bateria de Testes Ozeretsky, Bateria de Testes Nelson, Bateria 

de Testes M-ABC e a Bateria de Testes CDI. O teste KTK foi desenvolvido por 
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Kiphard em 1974 utilizando como base o teste de Ozeretsky. Trata-se de um 

teste de relativa facilidade de aplicação e avalia a coordenação corporal 

baseando-se nos componentes equilíbrio, ritmo, velocidade, agilidade e 

lateralidade. Seus objetivos são identificar problemas na coordenação corporal 

avaliando a coordenação motora geral e identificando crianças com insuficiência 

coordenativa. Compõe-se de quatro testes onde os avaliados devem saltar em 

apenas um dos pés, caminhar para trás, saltar lateralmente e caminhar sobre 

suportes (GORLA et al. 2001). 

A bateria de testes Ozeretsky divide-se por idades e possui diferentes 

níveis de pontuação para cada tarefa. Este protocolo permite a partir de suas 

aferições estabelecer um resultado para o desenvolvimento motor global do 

avaliado. Outro diferencial encontra-se na possibilidade de avaliar 

separadamente a coordenação motora fina das crianças participantes mediante 

tarefas que exigem coordenação dinâmica das mãos, bem como dos membros 

inferiores. Além destas exigências, suas tarefas solicitam também a velocidade 

nos movimentos e a execução correta de movimentos simultâneos. Avalia ainda 

as possíveis sincinesias, que são movimentos contralaterais patológicos 

associados aos movimentos realizados pela mão dominante (MOREIRA et al., 

2000). 

A bateria de testes de Nelson foi desenvolvida por Johnson e Nelson em 

1979. Sua metodologia de aplicação é mais complexa que os outros testes 

abordados. Adota objetivos e materiais diferentes para cada teste realizado, com 

recomendações individualizadas. Este teste faz separação entre sexo masculino 

e feminino atribuindo valores diferentes para respostas semelhantes, e computa 

os resultados em segundos (tempo utilizado para a execução da tarefa). É 

composto por um teste de equilíbrio, teste de velocidade de reação manual, que 

visa aferir a capacidade de reação das mãos frente a um estímulo visual, teste 

de velocidade de reação podal, teste de velocidade de movimento, salto lateral 

e um teste de escolha em movimento. Este teste consiste em, estando em 

movimento, o avaliado reagir a um estímulo oferecendo uma resposta correta 

(VASCONCELOS, 2007). 

A bateria de testes M-ABC pode ser usada com crianças portadoras de 

paralisia cerebral, habilitando-se assim para uso em situações de inclusão, e 

também com crianças típicas. Organizada em 1992 por Henderson e Sugden, 
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utiliza uma escala de dificuldades que varia de 0 até 5 e avalia, entre outras 

capacidades, a destreza manual. Este teste é utilizado para identificar crianças 

que necessitam de atendimento especial na área motora. Divide-se em oito 

categorias sendo que duas delas avaliam as habilidades com bola, três avaliam 

o equilíbrio e outras três se ocupam da destreza manual. Duas tarefas visam 

aferir especificamente a coordenação motora fina por meio de testes de reação 

e de tempo do movimento. Outras quatro tarefas avaliam a coordenação motora 

para a escrita (SOUZA et al., 2001). 

Finalmente apresentamos o Child Development Inventory organizado por 

Harold Ireton no estado americano de Minnesota em 1992. Este protocolo de 

avaliação do desenvolvimento infantil aborda vários aspectos da vida da criança, 

tais como desenvolvimento da linguagem, compreensão da linguagem e 

desenvolvimento da socialização, no campo cognitivo. Também avalia 

capacidades motoras tais como coordenação motora grossa e coordenação 

motora fina. Este protocolo pode ser utilizado para uma avaliação segmentada, 

de cada uma das suas categorias citadas ou pode ser utilizado para uma 

avaliação global através de uma escala que seleciona itens de cada categoria. 

Este protocolo apresenta trinta questões de avaliação da coordenação motora 

fina, separadas em segmentos englobando tarefas próprias às idades motoras 

designadas (IRETON, 1992). Este será utilizado como base avaliativa da 

coordenação motora fina em nosso trabalho. 
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SEÇÃO IV 

 

Metodologia 

 

Descrevemos a seguir a metodologia utilizada nesta pesquisa, detalhando 

o universo pesquisado, o protocolo de avaliação da coordenação motora 

utilizado e o aplicativo para tablets usado na estimulação das crianças autistas. 

 

4.1 - Universo da Pesquisa 

 

O trabalho de campo da presente pesquisa se desenvolveu nas 

dependências do CACI, clínica escola da Faculdade Redentor em Itaperuna-RJ 

situado a Rua José Egídio Tinoco, 79 em Itaperuna-RJ. Trata-se de um espaço 

para desenvolvimento das competências profissionais dos discentes da 

instituição, bem como para atendimento da comunidade. São desenvolvidas 

atividades interdisciplinares contando com a representação das áreas de 

Medicina, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Psicopedagogia, 

entre outras. A clínica atende a crianças com transtorno global do 

desenvolvimento dentre as quais estão inseridas as crianças com TEA – 

Transtorno do Espectro Autista, diagnosticadas como autistas, que foram o 

público alvo deste trabalho. 

Primeiramente a pesquisa foi registrada na Plataforma Brasil. Esta era 

uma necessidade do estudo visto se tratar de pesquisa com seres humanos. A 

metodologia, que seria aplicada, foi julgada e aprovada pelo comitê de ética da 

Faculdade Redentor – instituição que sediou a pesquisa. Após a autorização da 

instituição e dos responsáveis pelas crianças autistas, foram selecionados 

aleatoriamente dez (10) destas crianças, entre seis e nove anos de idade, para 

participarem da pesquisa desde que nenhuma delas, em nenhum momento 

anterior, tivesse recebido estímulo regular por meio do tablet. Todas estavam 

matriculadas na clínica e recebiam atendimento terapêutico em três sessões na 

clínica. Os indivíduos foram divididos em dois (2) grupos denominados que 

chamamos de Grupo Controle e Grupo Estimulado contendo cinco crianças em 

cada um deles. O Grupo Controle receberia apenas o atendimento terapêutico 

tradicional na Clínica. Quanto ao Grupo Estimulado, que além do atendimento 

terapêutico tradicional, receberiam o estímulo adicional dado por um aplicativo 
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educativo disponibilizado em um tablet. Com a participação das fisioterapeutas 

da clínica, as dez crianças foram avaliadas quanto à sua aptidão motora. Para 

esta avaliação que denominamos “teste”, utilizamos o protocolo de avaliação de 

coordenação motora fina de Harold Ireton com todas as dez crianças.  

 

4.2 - O protocolo para avaliação da coordenação motora fina 

 

O protocolo, pertence ao Child Development Inventory. É um protocolo 

para avaliação do desenvolvimento infantil organizado pelo pesquisador norte-

americano Harold Ireton e é composto por trinta tarefas que permite a 

identificação de déficit motor em indivíduos submetidos ao teste.  A metodologia 

utilizada avalia o desenvolvimento de crianças nos domínios acadêmico, social, 

da autonomia, motricidade e linguagem. Inicialmente conhecido como Minnesota 

Child Development Inventory (CDI), o protocolo foi criado com o objetivo de 

assegurar um sistema de rastreio do desenvolvimento, sistemático e 

estandardizado baseado no relato dos pais ou cuidadores acerca das 

potencialidades e do desenvolvimento de crianças. O CDI é utilizado para a 

obtenção de informações complementares sobre crianças com comportamento 

fora dos padrões considerados neurotípicos. Os resultados obtidos com a 

utilização deste protocolo ajudam na avaliação do “funcionamento” infantil entre 

15 meses e 06 anos. Utilizamos o protocolo neste trabalho com crianças de 06 

a 09 anos, tendo em vista dois fatores: em primeiro lugar porque o protocolo é 

extremamente detalhado para a avaliação da coordenação motora fina e em 

segundo lugar porque crianças dentro do TEA apresentam de um modo geral, 

atraso no desenvolvimento em torno de 03 anos, já que a maioria dos 

diagnósticos é fechado apenas quando a criança atinge esta idade (VILA et. al., 

2009; DORNELAS et. al., 2014; ZAQUEU et. al., 2015). 

O protocolo de avaliação se divide em seis segmentos distintos em 

crescente grau de dificuldade das tarefas motoras solicitadas, distribuídas como 

se observa abaixo: 

No primeiro segmento encontramos cinco tarefas de baixa complexidade 

como se vê a seguir: 

01. Pega objetos com uma mão.  

02. Transfere objetos de uma mão para a outra.  
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03. Segura dois objetos ao mesmo tempo, um em cada mão.   

04. Usa as duas mãos para pegar objetos grandes.  

05. Pega pequenos objetos, como pedaços de cereais secos, usando 

polegar e um dedo.  

 

O segundo segmento também é composto por cinco tarefas motoras que 

avaliam a coordenação motora fina. São elas: 

06. Constrói uma torre de dois ou mais blocos. 

07. Rabisca com pincél ou lápis.  

08. Utiliza um lado, mais do que o outro; tem uma mão preferencial. 

09. Pega dois pequenos brinquedos com uma mão.  

10. Constrói uma torre de cinco ou mais blocos. 

 

O terceiro segmento do protocolo utilizado contem sete tarefas motoras. 

São elas: 

11. Rabisca com um movimento circular.  

12. Desaparafusa e parafusa nas tampas de frascos ou garrafas. 

13. Localiza peças únicas - formas simples ou figuras - em uma placa de 

quebra-cabeça.  

14. Vira páginas de livro infantil, uma página de cada vez.  

15. Tenta cortar com uma tesoura pequena. Ou corta. 

16. constrói uma torre de oito ou mais blocos.  

17. Segura um lápis com os dedos e o polegar, assim como um adulto. 

 

O quarto segmento é formado por seis tarefas motoras conforme segue 

abaixo: 

18. Desenha ou copia linhas verticais (|) e horizontais (__).  

19. Desenha ou copia um círculo completo.  

20. Constrói coisas com blocos, tais como uma simples casa, ponte, ou 

carro. 

21. Corta o papel com uma tesoura de um lado para o outro. 

22. Desenha ou copia duas linhas que se cruzam (+).  

23. Monta quebra-cabeças com nove ou mais peças.  
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O quinto segmento do questionário de avaliação da coordenação motora 

fina utilizado possui seis tarefas. Seguem abaixo: 

24. Desenha imagens reconhecíveis.  

25. Desenha ou copia um quadrado que tem quatro cantos.  

26. Corta com tesoura, sobre uma simples linha ou padrão.  

27. Desenha imagens de pessoas que têm pelo menos três partes, como 

a cabeça, olhos, nariz, boca, cabelo, corpo, braços ou pernas.  

28. Desenha a imagens de pessoas completas que têm pelo menos, 

cabeça, com os olhos-nariz-boca, corpo, braços e pernas, mãos e pés.  

29. Colore dentro das linhas em um livro de colorir.  

 

O sexto segmento difere dos demais pelo fato de ser composto por 

apenas uma tarefa:  

30. Desenha e copia de uma forma planejada e organizada. 

 

Na primeira semana de pesquisa todas as crianças foram submetidas ao 

teste e os resultados foram tabulados em Microsoft Excel. O teste foi realizado 

dentro da sala de terapia que a criança estava habituada a frequentar. Tivemos 

o cuidado de não interferir na rotina delas, devido à resistência que apresentam 

quanto a novos ambientes, pessoas e estímulos. De posse do questionário, as 

fisioterapeutas avaliaram a motricidade fina das crianças respondendo 

afirmativamente a cada tarefa cumprida e negativamente quando as tarefas não 

podiam ser realizadas. O pesquisador de campo acompanhou todos os testes 

pelo visor de vidro das salas de terapia.  

A partir da segunda semana iniciamos o período de estimulação do Grupo 

Estimulado. Essa estimulação tinha a duração de quinze minutos por sessão, 

nos quais as crianças utilizavam o aplicativo “Desenhe e Aprenda a Escrever” 

em um tablet fornecido pelos pesquisadores. O atendimento das fisioterapeutas 

já previa um momento de brincadeira descontraída ao final da sessão, por este 

motivo o aplicativo em forma de jogo ocupou este espaço da sessão de 

estimulação sem comprometer a rotina proposta. Em cada sessão as crianças 

utilizavam o tablet e jogavam com o aplicativo de escrita escolhido para esta 

pesquisa. A grande atratividade causada pelos dispositivos eletrônicos foi 

fundamental para que se tornasse possível a realização do estudo. As crianças 
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mostraram-se suficientemente engajadas no jogo e assim permitiram a 

conclusão da pesquisa. A priori não estabelecemos um número fixo de sessões, 

mas este número foi limitado pela frequência das crianças na clínica. Cabe 

ressaltar que ocorreu um período de muitos feriados que atrasaram a conclusão 

da pesquisa de campo, por isso limitamos o trabalho a vinte sessões. 

 

4.3 – Aplicativo educacional  

 

O aplicativo “Desenhe e Aprenda a Escrever” da FizzBrain, instrumento 

de pesquisa do presente trabalho, conta com 16 texturas diferentes para escrita: 

creme de barbear, ketchup, gelatina de lima, cobertura de chocolate, giz, lápis, 

caneta azul, gelatina de limão, pudim de chocolate, xarope, geleia de uva, creme 

de leite, torta de abóbora, tinta vermelha e pudim de baunilha. Possui ainda 28 

papéis diferentes para escrita, incluindo 4 padrões de linhas normalmente 

utilizados em verdadeiras salas de aula, papéis de comida, animal e natureza.  

Possui ainda uma lista de palavras individuais onde pais e educadores podem 

criar outras listas de palavras. No aplicativo as crianças podem desenhar letras 

e seus desenhos aparecem próximos as letras padrões. Dessa forma as crianças 

podem comparar seus desenhos e aperfeiçoar suas escritas. Um pequeno 

prêmio ao final de cada palavra reforça o aprendizado e motiva as crianças, sem 

se tornar uma distração. Inclui duas listas com letras do alfabeto, de a até z e 

palavras curtas proporcionando a prática de palavras em letras maiúsculas e 

minúsculas. As letras do alfabeto eram apresentadas como maiúsculas, 

minúsculas, cursivas e de forma. Inclui ainda uma lista de números, 0-9 e uma 

lista de animais. Cada caractere deve ser desenhado na posição, direção e 

sentido exatos para que seja validado pelo aplicativo. Toda tentativa de grafar o 

caractere ferindo alguma destas regras será bloqueada e uma nova tentativa 

será iniciada. Desta forma, a mecânica da grafia correta pode ser solidificada e, 

este conhecimento, ainda que realizado com a ponta do dedo, transferido para 

o movimento de pinça, característico da escrita convencional (figura 9). 
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Figura 9 – Aplicativo para autistas “Desenhe e Aprenda a Escrever” da Fizz 
Brain. Em A observamos a página onde a criança pode escolher o objeto da 
brincadeira. Em B observamos uma letra com desenhos que orientam a forma 
correta de escrita da letra. Em C observamos um outro objeto escolhido e o nome 
do objeto escrito acima dele e em D, observamos a opção para escolha de 
diferentes texturas para escrita 

  

O aplicativo possui um enfoque didático-pedagógico interessante dentro 

do cenário da alfabetização. De certa forma, ele substitui os tradicionais 

cadernos de caligrafia. A estrutura do jogo fundamenta-se na necessidade de 

traçar corretamente. A vantagem observada pela utilização deste método reside 

na ludicidade e no clima de desafio característico dos jogos em geral. Não se 

escreve apenas por escrever. Ao final da grafia da palavra considera-se um 

objetivo alcançado e uma recompensa em forma de balões coloridos é 

apresentada na tela de jogo. Estes balões são responsáveis também pelo reforço 

visual e auditivo logo após o término de cada tarefa. Este recurso é uma outra 

vantagem do jogo, já que não é oferecido no método tradicional de escrita com 

papel e lápis. 
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Ao final das vinte sessões de estimulação, repetimos o teste de 

coordenação motora fina de Harold Ireton nos dois grupos que compõem a 

pesquisa. O mesmo rigor adotado no teste inicial se repetiu no reteste. 

Novamente as fisioterapeutas Aline e Thamara foram responsáveis pelo 

desenvolvimento do protocolo. Da mesma forma, o pesquisador de campo 

acompanhou a todos os testes pelo visor da sala de terapia. Os resultados foram 

tabulados novamente no Microsoft Excel e posteriormente distribuídos em 

quadros para melhor visualização e análise dos dados obtidos. Os resultados do 

Grupo Controle foram utilizados para fins de comparação com os resultados do 

Grupo Estimulado. 
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SEÇÃO V 

 

Resultados e Discussão 

 

Apresentamos os resultados obtidos na presente pesquisa bem como a 

discussão pertinente ao assunto. Os dados obtidos no presente trabalho serão 

exibidos em forma de quadros a fim de fornecer uma melhor visualização. A 

pesquisa de campo contou com a participação de dois grupos, controle e 

estimulado e o protocolo de avaliação se divide em seis segmentos distintos em 

crescente grau de dificuldade das tarefas motoras. Por isso, apresentaremos 

seis quadros devidamente identificados pelo segmento que representam. 

 

5.1- Primeiro Segmento 

 

No primeiro segmento as tarefas avaliaram a capacidade de pegar 

objetos, com uma e/ou duas mãos, troca-los de mão, além de verificar a 

capacidade de utilização do polegar e indicador para pinçar objetos muito 

pequenos. São tarefas extremamente simples, correspondentes ao estágio de 

decodificação de informações, na fase motora reflexiva, como descrito por 

Gallahue em crianças entre quatro meses e um ano de idade que não 

apresentem déficit motor. 

Podemos observar, no quadro 3, que já neste segmento inicial, tanto no 

grupo controle como no grupo estimulado, algumas crianças não foram capazes 

de executar todas as tarefas solicitadas. No grupo controle, a criança C4 

executou apenas as duas primeiras tarefas, tanto no teste inicial quanto no 

reteste. A partir da terceira tarefa ela não obteve êxito em nenhumas das outras 

tarefas deste segmento apresentadas, nem no teste inicial nem no reteste. As 

demais crianças do grupo controle apresentaram um melhor desempenho, 

cumprindo todas as tarefas já no teste inicial e repetindo a performance no 

reteste. No grupo estimulado observamos uma situação semelhante ao controle. 

A criança E3 não cumpriu todas as tarefas propostas. Esta criança foi capaz de 

realizar quatro tarefas no teste inicial e repetiu a performance no reteste. Este 

resultado demonstra que o comprometimento motor de muitos autistas poderia 
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ter sido identificado no primeiro ano de vida se uma avaliação motora deste tipo 

fosse aplicada de forma rotineira em pediatria.  

Vale ressaltar que os resultados apresentados por C4 ilustra o baixo 

desempenho motor em autistas já descrito por Dawson et al. (2002), que 

comprovaram em seus estudos que os comportamentos motores desajustados 

são aspectos fortemente relacionados com o autismo. Vasconcelos (2007), que 

estudou a coordenação motora de crianças dentro do espectro autista também 

observou em seus resultados, déficits nos índices da coordenação motora 

destes.  

 

Primeiro Segmento 

Tarefa 

Controle Estimulado 

C1 C2 C3 C4 C5 E1 E2 E3 E4 E5 

T R T R T R T R T R T R T R T R T R T R 

1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

3 X X X X X X - - X X X X X X X X X X X X 

4 X X X X X X - - X X X X X X X X X X X X 

5 X X X X X X - - X X X X X X - - X X X X 

 T R T R T R T R T R T R T R T R T R T R 

Total 5 5 5 5 5 5 2 2 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 

Quadro 3: Controle, indivíduos não estimulados; Estimulado Indivíduos 
estimulados mediante 20 sessões com o aplicativo de escrita para tablet. C1 a 
C5, Crianças do grupo controle; E1 a E5, crianças do grupo estimulado; X 
realizou a tarefa; “ – “Não realizou a tarefa. 

   

5.2 Segundo Segmento 

 

As tarefas do segundo segmento, têm como referência crianças entre 1-2 

anos de idade que não apresentam déficit motor e que conseguem empilhar 

cinco ou mais blocos, rabiscar com lápis e pintar em papel com pincel, apresentar 
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mão preferencial para efetuar a tarefa e capacidade de segurar mais de um 

objeto pequeno com uma das mãos.  

Observando o quadro 4, verificamos que as limitações oriundas do 

autismo começam a se tornar mais visíveis nesta fase do teste. Embora o 

universo pesquisado seja de crianças entre seis e nove anos de idade, somente 

as crianças C1, C5 e E5, foram capazes de cumprir totalmente as tarefas do 

segmento no “teste”.  

 

Segundo Segmento 

Tarefa 

Controle Estimulado 

C1 C2 C3 C4 C5 E1 E2 E3 E4 E5 

T R T R T R T R T R T R T R T R T R T R 

1 X X - - X X - - X X - X X X - X X X X X 

2 X X X X - X X X X X X X X X X X X X X X 

3 X X X X - - - - X X - - - X X X X X X X 

4 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

5 X X - - X X - - X X - X X X - - - - X X 

 T R T R T R T R T R T R T R T R T R T R 

Total 5 5 3 3 3 4 2 2 5 5 2 4 4 5 3 4 4 4 5 5 

Quadro 4: Controle, indivíduos não estimulados; Estimulado Indivíduos 
estimulados mediante 20 sessões com o aplicativo de escrita para tablet. C1 a 
C5, Crianças do grupo controle; E1 a E5, crianças do grupo estimulado; X 
realizou a tarefa; “ – “Não realizou a tarefa. 

 

No grupo controle, observamos melhora de performance na criança C3. 

Este havia realizado três tarefas no teste inicial e alcançou quatro tarefas no 

reteste. Como esta criança não recebeu o estímulo o aplicativo para tablet, a 

melhora observada deve estar relacionada a outros estímulos que a mesma 

tenha recebido na clínica durante este período e que contribuíram para seu 

desenvolvimento motor, a exemplo de casos descritos na literatura como por 
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exemplo nos estudos de Rosa Neto (2008) e de Spano et al. (apud FUNAYAMA, 

2002). Os demais componentes do grupo controle não apresentaram melhora 

nos seus resultados.  

Por outro lado, no grupo estimulado, os resultados foram bastante 

animadores, quando comparamos as tarefas cumpridas no “teste” com as 

cumpridas “reteste”, ou seja, após serem estimulados. A criança E1 destacou-se 

consideravelmente dentro deste segmento. No teste inicial ela cumpriu apenas 

duas tarefas do segmento, porém no reteste ela alcançou a marca de quatro 

tarefas realizadas. Observamos nesta criança uma melhora bastante 

significativa da coordenação motora fina, sugerindo eficácia do protocolo de 

estímulo utilizado, já que houve incremento significativo desta valência física, a 

exemplo do que ocorreu na pesquisa de Perin (2014), que também verificou 

aumento da coordenação motora fina em educação especial mediante o uso do 

tablet.  

Verificamos também, a melhora de performance de outras duas crianças 

do grupo estimulado. A criança E2 elevou seu escore de quatro tarefas 

cumpridas no teste inicial para cinco tarefas no reteste. Da mesma forma a 

criança E3 melhorou sua performance evoluindo de três tarefas realizadas para 

quatro tarefas no reteste. Cabe ressaltar que os resultados expostos em 

números inteiros muitas vezes podem não expressar a real dimensão do avanço 

alcançado com a estimulação. A criança E1 dobrou seu desempenho no 

cumprimento de tarefas motoras, o que representa um resultado importantíssimo 

para o desenvolvimento de suas capacidades educacionais segundo afirma 

Rosa Neto et. al. (2010).  

Outro aspecto relevante sobre os resultados da criança E1 encontra-se 

no fato de que ela, após o período de estimulação, conseguiu cumprir duas 

tarefas de uma mesma natureza, porém com gradação de dificuldade variada. 

No teste inicial E1 não conseguia construir torres com blocos. Nem ao menos 

com dois blocos. No reteste ela se mostrou suficientemente coordenada para 

construir torres de dois blocos (primeira tarefa do segmento) e torres de cinco 

blocos (última tarefa do segmento).  

Acreditamos que esses dados retratam um ganho de autonomia motora 

bastante significativo e relevante para uma criança que se encontra em idade 

escolar, ambiente onde ela se depara com atividades de grande exigência 
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motora, visando o crescimento integral do ser humano, já que Elias e Assumpção 

Jr (2006) afirmaram que quando as crianças autistas experimentam maiores 

níveis de desenvolvimento poderão usufruir de melhor qualidade de vida 

adaptando-se ao ambiente em que estão inseridas. 

 

5.3- Terceiro Segmento 

 

A partir do terceiro segmento observamos uma característica interessante 

com relação a natureza das tarefas. O movimento de pinça, utilizando o dedo 

polegar e o indicador, começa a ser exigido nas tarefas solicitadas. Podemos 

observar claramente esta tendência analisando as tarefas. O terceiro segmento 

do protocolo utilizado contém sete tarefas motoras.  

A partir deste segmento pode-se observar tarefas com níveis de 

complexidade mais elevada. Exige-se do avaliado, movimentos de pinça como 

desaparafusar e parafusar em tampas de garrafa por exemplo. Este movimento 

exige bom controle de músculos de pequeno porte capazes de produzir os 

variados movimentos do polegar. A mão possui vários movimentos com funções 

variadas, entretanto ela é, essencialmente, utilizada para preensão e, devido ao 

posicionamento particularmente estratégico do polegar no homem, o movimento 

de pinça alcança seu grau máximo de funcionalidade (KAPANDJI, 1980).  

As tarefas com características de pinça continuam sendo exigidas quando 

é questionado se a criança consegue virar páginas de um livro, cortar com 

tesoura e sobretudo, de forma mais clara e clássica, na última tarefa do 

segmento que pergunta se a criança é capaz de segurar um lápis com os dedos 

e o polegar fazendo uma contraposição.  

Os resultados obtidos são mostrados através do quadro 5. 
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Terceiro Segmento 

Tarefa 

Controle Estimulado 

C1 C2 C3 C4 C5 E1 E2 E3 E4 E5 

T R T R T R T R T R T R T R T R T R T R 

1 - - - X - - - - X X X X X X - - X X - X 

2 X X - X X X - - X X X X - X X X X X X X 

3 - X X X X X X X - X X X X X - - - - X X 

4 X X X X X X - - X X X X X X - X X X - X 

5 - - X X X X - - X X X X X X X X X X X X 

6 - - - - X X - - X X - X X X - - - - X X 

7 X X - - X X - - - X - X X X X X X X X X 

 T R T R T R T R T R T R T R T R T R T R 

Total 3 4 3 5 6 6 1 1 5 7 5 7 6 7 3 4 5 5 5 7 

Quadro 5: Controle, indivíduos não estimulados; Estimulado Indivíduos 
estimulados mediante 20 sessões com o aplicativo de escrita para tablet. C1 a 
C5, Crianças do grupo controle; E1 a E5, crianças do grupo estimulado; X 
realizou a tarefa; “ – “ Não realizou a tarefa. 
 

Os resultados do teste inicial do grupo controle revelaram pouca 

habilidade das crianças nas tarefas deste segmento. As crianças C1 e C2 foram 

capazes de cumprir apenas três das sete tarefas possíveis. A criança C4 mostrou 

ainda um pior escore, concluindo apenas uma tarefa. Destacou-se neste 

segmento a criança C3 que foi capaz de realizar seis tarefas dentre as sete 

possíveis. Quando confrontados estes dados com os obtidos no reteste percebe-

se que a criança C3 não evoluiu, permanecendo na marca de seis tarefas 

concluídas. A criança C1 apresentou discreta melhora e, as crianças C2 e C5 

uma melhora um pouco mais significativa. Contudo, o grupo estimulado 

apresentou, já no teste inicial, uma melhor performance que o grupo controle. A 

criança E3 apresentou a maior deficiência em cumprir as tarefas propostas, 

concluindo apenas três das sete possíveis. As demais crianças foram capazes 

de realizar a maioria das tarefas do segmento. Destaca-se a criança E2 que 
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alcançou a marca de seis tarefas cumpridas no teste inicial, mas no reteste não 

apresentou evolução. As crianças E1 e E5 se mostraram capazes de realizar 

cinco das tarefas propostas. 

Um dado que deve ser ressaltado neste segmento é que no grupo 

experimento observou-se um incremento da coordenação motora fina tanto na 

criança E2, que havia obtido o melhor escore no teste inicial, quanto na criança 

E3 que havia obtido o pior escore no teste inicial. Ambas melhoraram sua 

pontuação após o período de estimulação. Este resultado não se repetiu no 

grupo controle. Neste grupo, tanto a criança de melhor resultado (C3) quanto a 

de pior resultado (C4) permaneceram com a mesma pontuação. Este fato sugere 

que a intervenção através do tablet pode ter sido eficiente tanto para incrementar 

a coordenação motora fina de crianças com menor grau de comprometimento, 

quanto daqueles que apresentam um comprometimento maior. 

Quando compararmos o reteste do grupo estimulado com o do grupo 

controle, observamos que, também neste segmento, o grupo estimulado 

apresentou um número maior de crianças com melhor desempenho do que o 

grupo controle. Isto sugere, até este nível, é possível que a estimulação com o 

aplicativo através do tablete, esteja contribuindo para o desenvolvimento da 

coordenação motora fina das crianças autistas.  

Quanto a diferença no desenvolvimento observado entre as crianças 

estimuladas Gauderer (1993), já tinha descrito uma irregularidade característica 

do desenvolvimento motor de autistas. Portanto, essa pode ser considerada 

como uma das justificativas possíveis para os resultados obtidos neste 

segmento, já que, segundo este autor, a população autista sofre de Distúrbios 

do Ritmo de Desenvolvimento. Gauderer (1993) também observou que as 

crianças autistas também demonstram grande irregularidade na idade em que 

desenvolvem as sequências motoras. Isto justificaria o fato de algumas crianças 

autistas não terem conseguido executar tarefas do primeiro segmento, mas 

conseguirem executar tarefas do segundo e do terceiro. Então, fica claro que a 

descontinuidade na sequência normal do desenvolvimento é um ritmo comum 

no autista, de modo que uma criança autista pode, por exemplo, sentar-se 

precocemente e só mais tarde desenvolver a postura bípede, revelando a 

imprevisibilidade apresentada na maturação biológica de crianças autistas, o que 

explicaria a inconstância nos resultados obtidos em nosso trabalho. 
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5.4- Quarto Segmento 

 

O quarto segmento é formado por seis tarefas motoras mais elaboradas 

que as anteriores. Até o segmento anterior as tarefas exigiam um nível de 

coordenação motora suficiente para segurar um lápis por exemplo.  

A partir deste segmento, já se avalia a capacidade operacional da criança, 

tendo em vista que estas são solicitadas a desenhar linhas verticais, horizontais 

e círculos completos. É cobrada também, neste segmento, um planejamento 

mais elaborado do movimento, como a utilização de blocos para a construção de 

casas, pontes ou carros. 

Neste segmento, percebemos que os resultados foram bastante 

discrepantes quando comparamos as crianças (Quadro 6). No grupo controle, 

três crianças foram incapazes de cumprir qualquer as terefas pertencentes ao 

segmento no “teste inicial”. Foram eles: C1, C2 e C4. Já a criança C3, obteve o 

melhor resultado no teste inicial cumprindo cinco tarefas das seis possíveis. 

Porém, ela não apresentou melhora de pontuação no reteste. A criança C5 

apresentou um desempenho regular no teste inicial e discreta melhora no 

reteste. 

O resultado apresentado pela criança C2, despertou bastante nossa 

atenção. No teste inicial, ela não foi capaz de cumprir nenhuma das tarefas 

motoras propostas no segmento em questão. Porém, no reteste esta mesma 

criança conseguiu realizar quatro. Considerando-se que se trata de uma criança 

do grupo controle, que não foi submetida à estimulação com o tablet, este 

resultado corresponde apenas a eficiência do tratamento terapêutico 

convencional da clínica.  

Cabe aqui observarmos que a construção motora se dá através da 

repetição, como descrito por Choshi (2000). Logo, qualquer tipo de estímulo 

adicional entre o período dos testes, pode tornar os resultados significativamente 

diferentes.  
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Quarto Segmento 

Tarefa 

Controle Estimulado 

C1 C2 C3 C4 C5 E1 E2 E3 E4 E5 

T R T R T R T R T R T R T R T R T R T R 

1 - - - - X X - - X X X X X X - - X X X X 

2 - - - X X X - - X X X X X X - - - X X X 

3 - X - - X X - - - - - - - X - - - - X X 

4 - - - X X X - - X X - X - X - X - X X X 

5 - - - X X X - - - - - X X X - - - X X X 

6 - - - X - - - - - X - X - X - - - - - X 

 T R T R T R T R T R T R T R T R T R T R 

Total 0 1 0 4 5 5 0 0 3 4 2 5 3 6 0 1 1 4 5 6 

Quadro 6: Controle, indivíduos não estimulados; Estimulado Indivíduos 
estimulados mediante 20 sessões com o aplicativo de escrita para tablet. De C1 
a C5, Crianças do grupo controle; De E1 a E5, crianças do grupo estimulado; X 
realizou a tarefa; “ – “ Não realizou a tarefa. 
 

Quanto aos resultados obtidos com o grupo estimulado neste segmento, 

destacamos o fato de que todos apresentaram melhor pontuação no reteste 

quando comparado ao teste inicial. Este grupo apresentou avanço que 

consideramos significativo, nos níveis de coordenação motora fina, após as 

sessões de estimulação com o tablet. A criança E1, que tinha cumpriu somente 

duas tarefas do quarto segmento no teste inicial e alcançou a marca de cinco 

tarefas no reteste após o período de estimulação. Da mesma forma, a criança 

E2 obteve um escore que chama a atenção após a fase de estimulação. Ela 

havia cumprido apenas três das seis tarefas possíveis no teste inicial e alcançou 

o valor máximo no reteste, tornando-se capaz, após estimulação, de cumprir 

todas as seis tarefas propostas. Quanto a criança E3, que tinha sido incapaz de 

cumprir qualquer das tarefas do quarto segmento no teste inicial, por ter um 

comprometimento motor acentuado, foi capaz de realizar uma tarefa após a 

estimulação. Assim sendo, consideramos relevante e significativo o incremento 

obtido após a estimulação à qual ela foi submetida. 
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A criança E4, foi a que apresentou o melhor resultado na comparação 

entre teste e reteste, neste quarto segmento. Antes da estimulação ela cumpriu 

apenas uma tarefa das seis possíveis, entretanto, após a estimulação, ela 

alcançou a marca de quatro tarefas cumpridas. Seu avanço foi significativo e 

bastante acentuado. Podemos notar, com base neste resultado, que o grau de 

autonomia motora da criança foi incrementado, possibilitando assim novos 

descobrimentos e consequentemente novas experiências para a criança em 

questão, tomando como base as pesquisas de Gorla et. al. (2008). 

A criança E5 obteve no teste inicial um resultado bastante satisfatório 

cumprindo cinco das seis tarefas possíveis. Isto nos sugere um menor grau de 

comprometimento da coordenação motora fina desta criança. Todavia, a 

despeito de seu bom escore no teste inicial, percebe-se um incremento da sua 

coordenação motora fina ao olharmos a coluna do reteste no quadro 4. Após a 

estimulação a criança E5 mostrou-se capaz de cumprir todas as tarefas do 

quarto segmento. 

Embora as crianças E4 e E5 tenham apresentado níveis de coordenação 

motora fina bastante distintos, demonstraram evidente melhora no seu 

desempenho no reteste. Este fato sinaliza que a estimulação através de 

aplicativos para tablet pode produzir contribuir para melhoria da coordenação 

motora fina de crianças autistas, independentemente do seu nível de 

comprometimento. 

 

5.5- Quinto Segmento 

 

Neste segmento, espera-se desenhos reconhecíveis, corte com tesoura, 

desenhos de pessoas completas, além da capacidade de colorir dentro das 

linhas. Verificamos (Quadro 7) que cinco crianças, C2, C4, C5, E3 e E4, não 

obtiveram nenhuma pontuação no teste inicial, nem foram capazes de cumprir 

nenhuma tarefa no reteste. Acreditamos que este resultado se deve ao fatos 

desta etapa exigir outras habilidades neurológicas além da motora fina, como 

criatividade, imaginação e subjetividade (DEGROOT, 1994).  

No grupo controle, a criança C1 demonstrou uma discreta melhora na 

coordenação motora fina. No teste inicial ela cumpriu apenas uma tarefa e, no 

reteste, foi capaz de executar duas tarefas. De modo semelhante, a criança C3 
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apresentou também uma melhora discreta, elevando seu escore de cinco para 

seis tarefas cumpridas.  

Quinto Segmento 

Tarefa 

Controle Estimulado 

C1 C2 C3 C4 C5 E1 E2 E3 E4 E5 

T R T R T R T R T R T R T R T R T R T R 

1 - X - - X X - - - - X X X X - - - - X X 

2 - - - - X X - - - - - X - X - - - - - X 

3 - - - - - X - - - - - - - X - - - - - - 

4 X X - - X X - - - - X X X X - - - - X X 

5 - - - - X X - - - - - - - X - - - - - X 

6 - - - - X X - - - - - - - X - - - - - X 

 T R T R T R T R T R T R T R T R T R T R 

Total 1 2 0 0 5 6 0 0 0 0 2 3 2 6 0 0 0 0 2 5 

Quadro 7: Controle, indivíduos não estimulados; Estimulado Indivíduos 
estimulados mediante 20 sessões com o aplicativo de escrita para tablet. De C1 
a C5, Crianças do grupo controle; De E1 a E5, crianças do grupo estimulado; X 
realizou a tarefa; “ – “ Não realizou a tarefa. 
 

Já no grupo experimento, encontramos resultados mais significativos. A 

criança E1 obteve no teste inicial a marca de duas tarefas cumpridas. No reteste, 

após a estimulação com o tablet, ela obteve êxito em três tarefas. Destacam-se 

neste segmento as crianças E2 e E5. A criança E2 obteve escore dois no teste 

inicial. Após as vinte sessões de estimulação com o tablet ela foi capaz de 

cumprir seis das seis tarefas possíveis. Seu resultado foi bastante significativo 

apontando para a eficiência da estimulação através do tablet em alcançar um 

incremento da coordenação motora fina das crianças autistas. 

Por sua vez, a criança E5 também alcançou escore dois no teste inicial. 

Após ser submetido a estimulação da coordenação motora fina através do tablet, 

atingiu cinco tarefas cumpridas no reteste. Estes dados tornam-se ainda mais 

relevantes quando confrontados com a complexidade das tarefas propostas. 
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Resumindo os dados acima expostos, podemos afirmar que, neste 

segmento, no grupo controle, apenas 2 alunos, C1 e C3, conseguiram executar 

as tarefas, contudo não houve diferença significativa entre os resultados obtidos 

nos dois testes. Os alunos C2, C4 e C5, não foram capazes de executas 

completamente nenhuma tarefa do segmento. No grupo experimental, 3 alunos 

E1, E2 e E5 conseguiram executar as tarefas, contudo, apenas 2 alunos, E2 e 

E5, conseguiram desempenho significativo quando os dois testes foram 

comparados. Dois alunos, E3 e E4, não conseguiram executar as tarefas mesmo 

após o período de estimulação.  

 

5.6- Sexto Segmento 

 

O sexto segmento difere dos demais pelo fato de ser composto por 

apenas uma tarefa: Desenho e cópia de uma forma planejada e organizada. Esta 

tarefa demonstra características mais de avaliação cognitiva (DEGROOT, 1994) 

do que motora (GALLAHUE et al., 2013), visto que demanda planejamento e 

organização mental para o seu cumprimento. Porém, este planejamento e 

organização mental devem ser transferidos para o papel a fim de concluir a 

tarefa, e é neste processo de execução que a coordenação motora fina é 

avaliada.  

 

Sexto Segmento 

Tarefa 

Controle Estimulado 

C1 C2 C3 C4 C5 E1 E2 E3 E4 E5 

T R T R T R T R T R T R T R T R T R T R 

1 - - - - X X - - - - - - - X - - - - - - 

 T R T R T R T R T R T R T R T R T R T R 

Total 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Quadro 8: Controle, indivíduos não estimulados; Estimulado Indivíduos 
estimulados mediante 20 sessões com o aplicativo de escrita para tablet. De C1 
a C5, Crianças do grupo controle; De E1 a E5, crianças do grupo estimulado; X 
realizou a tarefa; “ – “ Não realizou a tarefa. 
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Os resultados obtidos demonstraram a dificuldade que os autistas tiveram 

para desempenhar a tarefa. No grupo controle, apenas uma criança conseguiu 

êxito no teste e repetiu-se o resultado no reteste. No grupo experimental, 

nenhum dos avaliados se mostrou capaz de cumprir a tarefa no teste inicial. 

Porém, após as vinte sessões de estimulação, apenas um dos avaliados, E2, 

obteve êxito em cumpri-la. Este resultado nos permite sugerir, que a estimulação 

com o tablet, nestas crianças, não interferiu como esperado para o desempenho 

desta tarefa.  

Após serem analisados os resultados de todos os segmentos em ambos 

os grupos, conclui-se que vinte sessões de estimulação de crianças autistas 

através de um aplicativo de escrita para tablet pode influenciar positivamente a 

coordenação motora fina, trazendo benefícios como melhora da autonomia 

funcional e atuando como um facilitador no processo de grafia das letras das 

crianças em fase de alfabetização. 

Os resultados obtidos se enquadram dentro da perspectiva da área de 

novas tecnologias da informação e da comunicação de contribuir para o 

desenvolvimento de autistas, corroborando o pensamento de Pellanda (2014), 

quando trabalhando com autistas através do tablet descreveu: 

“Um dos aspectos que chamou nossa atenção, como já 
referido, foi a questão do tato. As operações cognitivas 
disparadas pelo toque da ponta dos dedos parecem levar 
a configurações neurofisiológicas, mobilizando algumas 
regiões do cérebro.” 
 

Magill (1998) insere nesta discussão uma importante contribuição. Ele 

trata da questão da transferência de aprendizagem. Para o autor a transferência 

de aprendizagem é a capacidade de aproveitar a experiência adquirida com o 

trabalho de uma habilidade para executar tarefas afins em um novo contexto, ou 

ainda no processo de desenvolvimento de outra habilidade. O sequenciamento 

das habilidades constitui-se no fator determinante para a boa execução de um 

gesto motor complexo. Assim como inicia-se o aprendizado da matemática 

através do valor dos números para depois evoluir para as operações de adição, 

subtração, multiplicação e divisão, da mesma forma os movimentos devem 

seguir um planejamento que permita o bom desempenho do gesto motor 

desejado. O movimento pode também ser desenvolvido de forma fragmentada 

ou em ambiente mais propício para o seu aprendizado e correção. Nosso 
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trabalho segue o mesmo caminho dos estudos de Magill, quando partimos da 

estimulação da coordenação motora mediante um dispositivo diferente daquele 

utilizado tradicionalmente nas salas de aula. Isto porque quando um aluno 

começa a escrever em um caderno de papel, a grafia das letras depende de um 

instrumento que a possibilite. Normalmente utiliza-se lápis ou caneta 

esferográfica para a escrita, o que demanda controle motor fino para segurar o 

objeto. O aplicativo para tablet desconstrói o conceito de um objeto intermediário 

entre a criança e o local da escrita, uma vez que a grafia ocorre com o próprio 

dedo. Entendemos que descrevemos uma forma intermediária entre a escrita 

clássica e de Magill para a construção do movimento coordenado. 

Segundo Ferreira (2015), as experiências motoras das crianças são 

decisivas na elaboração progressiva das estruturas que vão, paulatinamente, 

dando origem as formas superiores de raciocínio. Com isto podemos dizer que 

a motricidade é vital na evolução da criança, e que, se mal explorada, culminará 

em importantes limitações nas capacidades das crianças.  

 

5.7- Avaliação individual 

 

Nosso trabalho demonstra como a população de autistas varia no 

desempenho motor independentemente da idade. Isso pode estar relacionado 

muitas vezes a demora no diagnóstico e consequente início do tratamento 

(OLIVEIRA 2009). As crianças do grupo controle deste trabalho tinham idade 

que variava entre seis e oito anos e algumas delas começaram com a 

estimulação terapêutica entre cinco e seis anos. Já o grupo estimulado é 

composto por crianças com idade entre seis a nove anos, e que iniciaram as 

estimulações entre quatro e sete anos de idade. Esta variação não interferiu em 

nossos resultados tendo em vista que apenas as diferenças entre o teste e o 

reteste foram consideradas, uniformizando a amostra.  

A criança C1 tinha oito anos de idade quando participou da pesquisa. 

Deveria estar classificado na fase motora especializada, que corresponde ao 

estágio transitório do desenvolvimento motor, segundo a classificação de fases 

e estágios do desenvolvimento motor de Gallahue et al., (2013), Este estágio 

ocorre entre os sete e dez anos de idade cronológica. Porém, o seu desempenho 

não correspondeu ao esperado, visto que ele apenas cumpriu as tarefas dos dois 
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primeiros segmentos do teste motor utilizado. Os dois primeiros segmentos 

abordam um desenvolvimento previsto para crianças com até dois anos de 

idade, que corresponde a fase motora rudimentar de Gallahue. A fase motora 

rudimentar é caracterizada pelos estágios de inibição dos reflexos e pelo 

estágio de pré-controle motor. Assim, podemos afirmar que a criança C1 

apresentou severo comprometimento da coordenação motora fina, tendo em 

vista que não obteve êxito nas fases seguintes da avaliação motora realizada. 

Destacamos o fato de que esta criança iniciou seu tratamento apenas aos seis 

anos de idade. Nesta idade ele deveria estar classificado dentro do estágio 

maduro da fase motora fundamental de Gallahue, que vai de seis a sete anos 

de idade. Porém o desempenho da criança revela que ela nem sequer conseguiu 

atingir o estágio inicial da fase motora fundamental. Este atraso no início do 

tratamento pode estar relacionado com o déficit encontrado. Klin, et al., (2006), 

sugerem que, em geral, a intervenção precoce possibilita a maximização do 

desenvolvimento potencial da criança.  

A criança C2 apresentou-se de forma bastante inconstante ao longo da 

avaliação da coordenação motora fina. Ainda no segundo segmento do 

protocolo, ela demonstrou ineficiência nas tarefas propostas. Das cinco tarefas 

solicitadas no teste ela cumpriu apenas três, o que a posiciona dentro da fase 

motora rudimentar de Gallahue, entretanto sem alcançar a plenitude desta 

fase. C2 era da idade de sete anos durante a pesquisa de campo e começou a 

receber tratamento aos cinco anos de idade. Do ponto de vista cronológico esta 

criança deveria estar classificada dentro do estágio maduro da fase motora 

fundamental que se caracteriza pela exploração e experimentação de suas 

capacidades corporais. Porém ela se mostrou inapta para cumprir tarefas de 

baixa complexidade como a construção de torres com blocos. O terceiro e quarto 

segmentos solicitaram um maior número de tarefas com características de 

movimento de pinça. Nestas tarefas a criança C2 se saiu melhor, obtendo bons 

resultados, sobretudo no reteste. Uma possível explicação para este fato se 

apoia na estimulação extraclasse realizada pelos familiares durante o período da 

pesquisa. Habitualmente as fisioterapeutas envolvidas na pesquisa estimulavam 

aos pais de autistas que trabalhassem em casa as habilidades de corte com 

tesoura e desenho livre. Nos demais segmentos C2 não foi capaz de cumprir 

nenhuma tarefa. 
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A criança C3 foi o mais regular de todos os envolvidos na pesquisa. Seus 

resultados de teste e reteste demonstraram muito pouca variação e o seu 

desempenho motor pode ser considerado satisfatório. Na época da avaliação, 

C3 tinha seis anos e começou a ser estimulado com cinco anos de idade. Aos 

seis anos de idade a classificação de Gallahue o colocaria dentro do estágio 

maduro da fase motora fundamental. Sua performance no teste deixa claro 

que esta criança apresenta pouco comprometimento da coordenação motora 

fina. Ele foi o único do grupo controle que conseguiu cumprir a tarefa do sexto 

segmento do protocolo de avaliação. Embora tenha tido dificuldade com algumas 

tarefas específicas, como por exemplo a terceira tarefa do segundo segmento, 

entendemos que estes resultados isolados não desvalorizam sua capacidade 

motora. A tarefa três do segundo segmento questiona se a criança possui uma 

mão preferencial. Embora seja comum que as crianças definam um lado 

preferencial para a execução de tarefas motoras, encontramos crianças que 

utilizam aleatoriamente os dois lados com semelhante habilidade. É o caso dos 

ambidestros. 

Seu bom desempenho motor reflete os diferentes níveis de 

comprometimento que o DSM-V relata. Segundo o documento, os níveis de 

autismo variam de 01 a 03, sendo que o nível 01 engloba crianças que 

necessitam de apoio, porém desfrutam de certa independência e autonomia 

(DSM- V, 2014,). Outra observação relevante quanto ao desempenho de C3 

pode ser encontrada na análise da última tarefa do quarto segmento do protocolo 

de avaliação motora. Esta tarefa questiona sobre a habilidade da criança em 

montar um quebra-cabeças com nove peças ou mais. A criança C3 não foi capaz 

de realizar esta tarefa, porém a mesma demanda considerável capacidade 

cognitiva para sua execução. Obviamente a capacidade motora pode ser testada 

por meio desta tarefa, mas antes de executar o gesto motor necessário para a 

montagem das peças, o avaliado precisa saber onde colocar essas peças. Como 

mencionamos anteriormente, Wing & Gould (1979) descreveram que os autistas 

apresentavam dificuldades em três áreas principais, que são a comunicação, 

socialização e imaginação. Entendemos que a dificuldade de imaginação ou de 

pensamento abstrato pode se tornar um fator complicador para a montagem de 

quebra-cabeças, pois os autistas podem não compreender o desenho ou o 
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objetivo de montar essas peças. Assim, é possível especular que C3 talvez 

pudesse montar o jogo, mas que não tivesse motivação para isto. 

Contrastando com o excelente desempenho da criança C3, analisamos 

agora o fraco desempenho de C4. Esta criança apresentou os piores resultados 

na avaliação da coordenação motora fina. Tinha, na época, a idade de seis anos 

e recebia tratamento desde os cinco anos de idade. Seus números revelam um 

comprometimento motor acentuado. Sua idade cronológica o posiciona dentro 

do estágio maduro da fase motora fundamental de Gallahue. Sua estimulação 

começou a ser realizada no estágio elementar da mesma fase. Dentro da 

perspectiva de um desenvolvimento motor típico C4 deveria ter cumprido todas 

as tarefas motoras de todos os segmentos do teste de Harold Ireton. Todavia 

cumpriu apenas cinco de um total de trinta tarefas possíveis, o que evidencia sua 

enorme perda de capacidade motora, especificamente da coordenação motora 

fina. As tarefas realizadas por C4 possuem baixo grau de dificuldade, sendo duas 

tarefas no primeiro segmento. Cabe ressaltar que o primeiro segmento atesta a 

capacidade motora de crianças de um ano de idade apenas. Mesmo assim, ele 

não foi capaz de realizar três tarefas de um total de cinco. Assim, podemos 

afirmar que C4 enquadra-se dentro da classificação de desenvolvimento motor 

de Gallahue na fase motora reflexiva que é a primeira e mais elementar das 

fases do desenvolvimento humano. Esta condição extrema de comprometimento 

motor de C4 nos confronta com a realidade do problema da inclusão dos autistas 

na comunidade. Além das limitações de interação social, problemas motores 

severos se apresentam como um desafio a mais na integração do autista no 

mercado de trabalho. A literatura aborda a questão da inclusão do autista no 

sistema educacional (CAMARGO E BOSA, 2009), métodos e abordagens que 

facilitem o processo ensino aprendizagem (MARTINS, 2007) são discutidos 

exaustivamente, porém não se discute a inclusão deste público na vida 

profissional. 

Finalizando o grupo controle analisamos a participação de C5. Esta 

criança mostrou bastante desenvoltura nas tarefas dos primeiros segmentos. 

Concluiu em sua totalidade as solicitações dos três primeiros segmentos do 

protocolo de avaliação. Participou da pesquisa aos sete anos de idade 

cronológica e iniciou seu tratamento regular aos cinco anos de idade. Sua 

capacidade em cumprir os três segmentos iniciais nos permite classifica-lo 
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dentro do estágio inicial da fase motora fundamental de Gallahue. A partir do 

quarto segmento C5 demonstrou considerável declínio de habilidade atingindo 

pouco mais da metade das tarefas. Nos segmentos cinco e seis, a criança não 

conseguiu executar nenhuma das tarefas solicitadas.  

Como abordado anteriormente nesta discussão as tarefas do quarto 

segmento em diante demandam certo controle cognitivo além da capacidade 

motora. Uma vez mais este fator pode ter sido determinante para evidenciar a 

limitação do avaliado.  

O Grupo Estimulado apresentou um pouco mais de homogeneidade nos 

resultados dos avaliados, sobretudo nos três primeiros segmentos do protocolo 

utilizado. A partir do quarto segmento os resultados adquirem uma natureza mais 

diversa, apresentando respostas motoras muito boas e outras bastante 

insuficientes. Outra observação importante reside no fato de que os resultados 

de reteste mostraram-se mais eficientes que os resultados do teste inicial na 

maioria das crianças. 

A criança E1 apresentou total desenvoltura no cumprimento das tarefas 

do primeiro segmento. Este fato ocorreu tanto no teste inicial quanto no reteste. 

Porém, este segmento foi o único no qual a criança atingiu a totalidade das 

tarefas no início da pesquisa. Uma vez que este segmento representa a idade 

motora de seis meses a um ano de idade, podemos classificar E1, no teste inicial 

dentro da fase motora reflexiva de Gallahue. Portanto o resultado inicial de E1 

demonstrou uma realidade motora bem abaixo da esperada para a idade 

cronológica da criança, que era de seis anos no momento da pesquisa. Após o 

período de estimulação com o tablete, verificamos uma melhora significativa 

nesta criança. Conseguiu cumprir todas as tarefas do terceiro segmento do 

protocolo de avaliação. Este segmento solicita tarefas motoras para crianças de 

dois a três anos de idade. Assim, da perspectiva da coordenação motora fina, 

podemos sugerir que E1 saltou na classificação de Gallahue da fase motora 

reflexiva, passando pela fase motora rudimentar e atingindo o estágio inicial 

da fase motora fundamental. Uma outra informação importante sobre o 

desempenho de E1, podemos observar no quarto segmento. Este segmento é 

composto por seis tarefas. No primeiro teste, E1 conseguiu realizar apenas duas, 

sendo que no reteste, saltou para cinco tarefas realizadas. Assim, E1 deixou de 

cumprir apenas uma tarefa do segmento que poderia classifica-la no estágio 
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elementar da fase motora fundamental. No quinto e sexto segmentos seus 

resultados foram abaixo do esperado, todavia o avanço demonstrado por esta 

criança em um período pequeno de estimulação sinaliza a possibilidade de 

grandes ganhos motores em crianças autistas, desde que devidamente 

estimuladas. Os resultados obtidos concordam com a pesquisa de Silva e 

Ferreira (2001) que estimularam crianças portadoras de Síndrome de Down em 

uma unidade da APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) em 

Maringá, no estado do Paraná e obtiveram aumento significativo da coordenação 

motora dos alunos em até 78% dos casos. 

A criança E2 apresentou o melhor resultado dentro do grupo estimulado. 

Seu desempenho inicial foi bastante semelhante ao desempenho da criança 

anterior. Cumpriu todas as tarefas do primeiro segmento apenas, sendo incapaz 

de realizar completamente as tarefas dos seguimentos subsequentes. Logo, seu 

escore inicial o classificou dentro da fase motora reflexiva de Gallahue. É fato 

que seu desempenho no segundo e terceiro segmentos foi bastante elevado, 

porém sem atingir a totalidade das tarefas solicitadas no teste inicial. A criança 

E2 tinha seis anos de idade no momento da pesquisa e estava em tratamento 

desde os quatro anos de idade. Apesar do tempo considerável de estimulação 

motora a que já havia sido submetido, E2 ainda se mostrava limitado quanto a 

sua desenvoltura na coordenação motora fina. Após o período de estimulação 

com o tablet E2 foi reavaliado e demonstrou capacidade motora fina para cumprir 

todas as tarefas solicitadas pelo protocolo de avaliação. Salientamos o fato de 

que a criança saltou do primeiro segmento do protocolo para o sexto segmento, 

evidenciando uma relevante e significativa melhora dos seus padrões motores, 

sobretudo no domínio da coordenação motora fina. O sexto segmento preconiza 

tarefas motoras para crianças entre cinco e seis anos de idade. Lembramos que 

a criança em discussão possuía seis anos no momento da pesquisa, logo 

podemos afirmar que a estimulação com o tablet elevou a criança de um patamar 

bastante rudimentar para o estágio maduro da fase motora fundamental de 

Gallahue, equiparando assim, seu nível de coordenação motora fina ao nível 

desejado para esta idade. 

A possibilidade de alcançar a neuroplasticidade mediante o uso de tablet 

tem sido pesquisada nos últimos anos. Um estudo de caso realizado na 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul relatou a melhora considerável da 
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coordenação motora de uma criança que nasceu com agenesia de corpo caloso. 

A agenesia do corpo caloso leva a um quadro de perda das funções cognitivas, 

sensoriais, de linguagem e também motoras (Villemagne,2007, p. 53). A criança 

passou por intervenções pedagógicas mediante vários jogos como “Fruit Ninja e 

Subway Surf”. Observou-se também neste estudo uma melhora da atenção e 

afetividade da criança (Silva, 2015).  

Passamos agora a discutir os resultados da criança E3. Esta criança 

apresenta uma variável singular dentro do universo pesquisado. É uma criança 

de nove anos de idade, única representante do sexo feminino. O início de sua 

estimulação ocorreu apenas aos sete anos de idade. Esta idade é considerada 

tardia para iniciar a estimulação da neuroplasticidade. Segundo Piaget (1971), 

aos sete anos a criança em desenvolvimento típico, dentro dos padrões 

considerados adequados a sua idade cronológica, evidencia a capacidade de 

abstrair o pensamento a partir de situações concretas e demonstra compreensão 

de conceitos subjetivos como tempo, espaço, casualidade, entre outros. Piaget 

denomina esta fase do desenvolvimento como estágio operatório-concreto. 

Na classificação de fases motoras e estágios de desenvolvimento de Gallahue, 

a criança E3, aos nove anos de idade já deveria enquadrar-se no estágio 

transitório da fase motora especializada. Porém a criança demonstrou 

importantes alterações no seu desenvolvimento motor. Desde o primeiro 

segmento do protocolo de avaliação da coordenação motora fina a criança 

apresentou dificuldade com algumas tarefas. Neste segmento especificamente 

ela não foi capaz de segurar pequenos objetos utilizando o polegar e um outro 

dedo. Esta ineficiência sinaliza uma limitação motora nos movimentos de pinça, 

de vital importância nas tarefas cotidianas e acadêmicas e classifica a criança 

dentro da fase motora reflexa de Gallahue, visto que ela não executou todas as 

tarefas esperadas para uma criança de um ano de idade. Curiosamente seu 

desempenho foi razoável no segundo e terceiro segmentos, concluindo três 

tarefas no teste inicial. A despeito do seu comprometimento, E3 demonstrou 

evolução após a estimulação com o tablet saltando para quatro tarefas 

cumpridas. Essa aparente falta de linearidade nos resultados obtidos pela 

criança podem ser justificados pelo que a literatura chama de desenvolvimento 

neuroatípico das crianças autistas. Estes podem demonstrar um 

desenvolvimento considerado irregular quando comparado a crianças não 
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autistas, modificando a ordem normalmente observada para aquisição de 

habilidades (GAUDERER, 1993). Para Hirtz e Holtz (1987), o desenvolvimento 

de E3 aos nove anos de idade não poderia demonstrar considerável eficácia pois 

esta idade retrata o fim de um período considerado ideal para o desenvolvimento 

das capacidades coordenativas. Segundo os autores este período de rápida 

maturação do sistema nervoso central começa aos seis anos, momento em que 

E3 ainda não recebia qualquer tipo de estimulação motora especializada. 

Destacamos ainda o posicionamento da literatura especializada sobre os graus 

de comprometimento motor em autistas segundo o sexo da criança. Yeargin-

Allsopp et al. (2003), afirmam que os casos de autismo em meninas tendem a 

apresentar um comprometimento cognitivo e funcional maior. Este fato justifica 

os baixos resultados obtidos por E3, mesmo sendo a criança mais velha de toda 

a amostra. 

A criança denominada E4, durante este estudo tinha sete anos de idade 

no início da fase de estimulação e recebia atendimento especializado desde os 

cinco anos. Uma vez mais, corroborando as tendências de desenvolvimento 

irregular dos autistas, percebemos uma falta de padrão motor nesta criança. 

Após concluir as cinco tarefas do primeiro segmento do protocolo de avaliação, 

E4 demonstrou razoável performance no segundo e terceiro segmentos. Repetiu 

seus resultados do teste inicial quando submetido ao reteste, não evidenciando 

assim qualquer ganho de coordenação motora fina nestes segmentos, mesmo 

tendo sido estimulado com o tablet. Porém no quarto segmento, já destacado 

anteriormente neste estudo pela natureza das tarefas solicitadas, que 

apresentam movimentos específicos de pinça utilizando o polegar e um outro 

dedo, E4 apresentou significativo desenvolvimento da coordenação motora fina. 

No teste inicial ele realizou apenas uma das seis tarefas propostas, enquanto no 

reteste, realizado após o período de estimulação, ele alcançou a marca de quatro 

tarefas cumpridas. Podemos suscitar, baseado neste escore de E4, que talvez a 

transferência de aprendizado produzida pela estimulação com o tablet surta mais 

efeito para tarefas motoras que demandam boa coordenação do movimento de 

pinça. A transferência de aprendizagem, é a capacidade de utilizar 

conhecimentos adquiridos com experiências controladas ou não, para facilitar a 

aprendizagem de outros gestos motores. A transferência pode se manifestar de 

duas maneiras: por semelhança no gesto motor – transferência lateral; e por 
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nível de complexidade utilizando o conhecimento adquirido como base para a 

execução de movimentos mais complexos, que é a transferência vertical 

(GAGNE, 1974). Esta criança não foi capaz de cumprir nenhuma tarefa dos 

segmentos subsequentes. 

A criança E5 demonstrou excelente resposta à estimulação com o tablet. 

Aos seis anos de idade, estimulado desde os cinco, esta criança demonstrou 

domínio das tarefas dos dois primeiros segmentos do protocolo de avaliação no 

teste inicial. Esta performance o classificou dentro do estágio de pré-controle 

da fase motora rudimentar da classificação de desenvolvimento de Gallahue. 

Do terceiro segmento em diante a criança não conseguiu realizar todas as 

tarefas solicitadas no teste inicial. Alcançou cinco tarefas realizadas no terceiro 

segmento, que é composto por sete tarefas e novamente cinco tarefas no quarto 

segmento, composto por seis tarefas. Após o período de estimulação com o 

tablete, esta criança alcançou a totalidade das tarefas do terceiro e quarto 

segmentos. Este avanço motor eleva a classificação de E5 para o estágio 

elementar da fase motora fundamental de Gallahue. Cabe ainda ressaltar que, 

no quinto segmento, composto por seis tarefas, a criança saltou de duas para 

cinco tarefas realizadas. Não conseguiu cumprir a tarefa do último segmento. 

Considerando os somatórios de todas as tarefas cumpridas no teste e 

reteste por todas as crianças que compõe a amostra podemos visualizar 

importantes diferenças de performance. Analisemos primeiramente o grupo 

controle. Neste grupo, de um total possível de 150 tarefas (30 por criança), foram 

executadas no teste inicial, 73 tarefas. Este número representa menos da 

metade das tarefas possíveis, alcançando 48,67% do total de tarefas do 

protocolo. No reteste 87 tarefas foram realizadas, o que corresponde a 58,00% 

das tarefas possíveis. Em números inteiros identificamos um acréscimo de 14 

tarefas realizadas a mais no reteste. Percentualmente esse acréscimo foi de 

9,33%. Este resultado mostra que independentemente da estimulação com o 

tablet, as crianças autistas, na amostra pesquisada, estão desenvolvendo suas 

capacidades coordenativas. Lembramos que todas as crianças envolvidas na 

pesquisa receberam estímulos variados dentro de suas sessões habituais de 

tratamento, justificando assim o aumento da coordenação motora do grupo 

controle verificado no reteste. 
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No grupo estimulado pudemos observar um somatório de 84 tarefas 

realizadas no primeiro teste, o que representa 56,00% do total. Posteriormente, 

no segundo teste, após a estimulação com o tablet, 113 tarefas foram 

executadas corretamente, representando um valor percentual de 75,33% das 

tarefas possíveis. O incremento em números inteiros foi de 29 tarefas a mais 

após a estimulação da coordenação motora fina mediante a utilização do tablet. 

Percentualmente o grupo estimulado alcançou 19,33% de incremento nas 

tarefas realizadas. 

Para proporcionar uma visualização mais didática dos dados gerais da 

pesquisa, distribuímos no quadro 9 os valores obtidos nos testes inicial e reteste, 

tanto em números inteiros quanto percentuais. 

 

Resultados Gerais 

Quadro 9:  Resultados gerais dos rendimentos por grupos em números inteiros 
e percentuais. 

 

Considerando o período de estimulação relativamente pequeno – vinte 

sessões de quinze minutos, associado a falta de regularidade ocasionada pelos 

feriados e faltas ocasionais das crianças às sessões de estimulação, concluímos 

que o resultado obtido com o experimento foi significativo no sentido de 

desenvolver a coordenação motora fina de crianças autistas mediante o uso de 

aplicativo educacional para tablete. Contudo, acreditamos que um número maior 

e mais constante de sessões melhoraria consideravelmente o desempenho 

destas crianças. 

 

 

GRUPOS 

Números inteiros Números percentuais 

Teste Reteste Variação Teste Reteste Variação 

Grupo 

Controle 73 87 14 48,67% 58,00% 9,33% 

Grupo 

Estimulado 84 113 29 56,00% 75,33% 19,33% 
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CONCLUSÕES 

 

A gênese do presente estudo situou-se em torno de crianças com 

alterações neurofuncionais que os inclui dentro do TEA. Trabalhamos apenas 

com crianças diagnosticados como autistas. Sabemos que estas crianças 

apresentam diversas limitações em seu desenvolvimento, incluindo dificuldades 

importantes relacionadas à coordenação motora, quando comparados a crianças 

consideradas neurotípicas. Estudamos a coordenação motora fina de crianças 

autistas, devido à grande demanda de tarefas que irão requerer esta habilidade 

no seu cotidiano. Estas tarefas vão desde as mais simples como escovar os 

dentes, ser capaz de abotoar a própria vestimenta ou manusear pequenos 

objetos, até as mais delicadas e complexas, como por exemplo a escrita.                      

Este trabalho buscou avaliar se aplicativos em dispositivos touch screen 

podem contribuir para o desenvolvimento da coordenação motora fina de 

autistas.  

Ao final deste trabalho pudemos concluir que todas as etapas previstas e 

necessárias para a conclusão deste estudo foram desempenhadas 

adequadamente de modo que:  

A metodologia utilizada foi capaz de avaliar a coordenação motora fina 

das crianças que compuseram a amostra, já que os dois instrumentos 

metodológicos utilizados no trabalho de campo deste estudo, se mostraram 

eficientes para o fim desejado.  

O primeiro instrumento, o questionário de avaliação motora utilizado, 

aferiu adequadamente a coordenação motora fina dos autistas nos dois 

momentos, aqui chamados de teste e reteste, quantificando a coordenação 

motora fina tanto do grupo estimulado quanto do grupo controle e assim 

demonstrando os resultados positivos obtidos.  

O segundo instrumento, as sessões de estimulação utilizando o aplicativo 

para tablet, se revelou um eficiente instrumento de estimulação motora, 

mostrando-se capaz de gerar interesse e engajamento por parte das crianças 

estimuladas, permitindo assim que as vinte sessões propostas fossem 

realizadas sem maiores dificuldades permitindo assim que os objetivos gerais e 

específicos fossem alcançados.  
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Os aplicativos em dispositivos touch screen são instrumentos adequados 

para a utilização no processo de estímulo ao desenvolvimento de autistas, já que 

todos os envolvidos demonstraram acentuado interesse tanto pelo aplicativo 

quanto pelo dispositivo. 

Os resultados obtidos com a estimulação dos autistas demonstraram que 

após as 20 sessões houve um incremento da coordenação motora fina das 

crianças e que embora no primeiro segmento a população estimulada não tenha 

apresentado melhor resultado no reteste, quando comparado ao teste inicial, nos 

demais segmentos observamos melhora significativa de coordenação motora 

fina, representando quase 20% de incremento no número de tarefas concluídas 

sugerindo que tenha ocorrido a neuroplasticidade nestes casos. 

Como as tarefas que compõem o questionário de avaliação motora se 

baseiam em movimentos práticos da vida real de qualquer criança, podemos 

concluir que os resultados obtidos implicaram diretamente na melhoria da 

autonomia das crianças, trazendo benefícios motores importantes para o curso 

do seu desenvolvimento enquanto aluno e membro da comunidade.  

Devido a limitações de tempo e disponibilidade dos componentes da 

amostra, o estudo se limitou a vinte sessões de estimulação, com um tempo 

efetivo de quinze minutos por sessão. Sugerimos que novos estudos sejam 

realizados com um número maior de sessões, bem como utilizando um número 

amostral maior, onde novas descobertas e avanços poderão ser observadas. 

Por fim, ressaltamos a importância de outros estudos buscando a 

estimulação de outras valências físicas, como força, equilíbrio, coordenação 

motora geral, entre outros, visando inserir de forma mais autônoma e eficiente a 

população autista na comunidade. 
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ANEXO A – PROTOCOLO DE HAROLD IRETON 

 

ESCALA MOTORA FINA- 30 itens 

Idade 6-12m 

01. Pega objetos com uma mão. 5m  

02. Transfere objetos de uma mão para a outra. 6m  

03. Segura dois objetos ao mesmo tempo, um em cada mão. 7m  

04. Usa as duas mãos para pegar objetos grandes. 8m  

05. Pega pequenos objetos, como pedaços de cereais secos, usando polegar e um dedo. 9m 

 

Idade 1-2 
 
06. Constrói uma torre de dois ou mais blocos. 12m 
 
07. Rabisca com pincél ou lápis. Ou usa para. 15m 
 
08. Utiliza um lado, mais do que o outro; tem uma mão preferencial. 15m 
 
09. Pega dois pequenos brinquedos com uma mão. 15m 
 
10. Constrói uma torre de cinco ou mais blocos. 21m 
 
Idade 2-3 
 
11. Rabisca com um movimento circular. Ou usa para. 2-0 
 
12. Desaparafusa e parafusa nas tampas de frascos ou garrafas. 2-0 
 
13. Localiza peças únicas - formas simples ou figuras - em uma placa de quebra-cabeça. 2-0 
 
14. Vira páginas de livro infantil, uma página de cada vez. 2-3, 21m 
 
15. Tenta cortar com uma tesoura pequena. Ou corta. 2-6 
 
16. constrói uma torre de oito ou mais blocos. 2-6 
 
17. Segura um lápis com os dedos e o polegar, assim como um adulto. 3-0, 
 
Idade 3-4 
 
18. Desenha ou copia linhas verticais (|) e 
horizontais (__). 3-0 
 
19. Desenha ou copia um círculo completo. 3-3 
 
20. Constrói coisas com blocos, tais como uma simples casa, ponte, ou carro. 3-3 
 
21. Corta o papel com uma tesoura de um 
lado para o outro. 3-6 
 
22. Desenha ou copia duas linhas que se cruzam (+). 3-6 
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23. Monta quebra-cabeças com nove ou mais peças. 3-6 
 
Idade 4-5 
 
24. Desenha imagens reconhecíveis. 4-3 
 
25. Desenha ou copia um quadrado que tem quatro cantos. (). 4-3 
 
26. Corta com tesoura, sobre uma simples linha ou padrão. 4-3 
 
27. Desenha imagens de pessoas que têm pelo menos três partes, como a cabeça, olhos, nariz, 
boca, cabelo, corpo, braços ou pernas. 4-6 
 
28. Desenha a imagens de pessoas completas que têm pelo menos, cabeça, com os olhos-nariz-
boca, corpo, braços e pernas, mãos e pés. 4-9 
 
29. Colore dentro das linhas em um livro de colorir. 5-0, 
 
Idade 5-6 
 
30. Desenha e copia de uma forma organizada planejado. 5-0 
 
 
 

REFERÊNCIA: 
Child Development Inventory 

By Harold Ireton, PhD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 
 

ANEXO B - TCLE 

                                                     

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Prezado participante, 

 

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa Desenvolvimento da 

coordenação motora fina de crianças autistas: uma análise a partir do uso de 

aplicativos para tablet, desenvolvida por Márcio de Moraes Saraiva, discente de 

mestrado em Cognição e Linguagem da UENF – Universidade Estadual do Norte 

Fluminense, sob orientação da Professora Nadir Francisca Sant’Anna. 

 

Sobre o objetivo central  

 

O objetivo central do estudo é: Avaliar a eficácia do uso de aplicativos para tablet 

na melhora da coordenação motora fina de crianças autistas. 

 

Por que o participante está sendo convidado (critério de inclusão) 

 

O convite a sua participação se deve ao fato de estar enquadrado como 

responsável por um indivíduo autista, entre cinco e sete anos de idade, vinculado 

à Faculdade Redentor, em Itaperuna-RJ. 

Sua participação é voluntária, isto é, ela não é obrigatória, e você tem plena 

autonomia para decidir se quer ou não participar, bem como retirar sua 

participação a qualquer momento. Você não será penalizado de nenhuma 

maneira caso decida não consentir sua participação, ou desistir da mesma. 

Contudo, ela é muito importante para a execução da pesquisa. 
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Serão garantidas a confidencialidade e a privacidade das informações por você 

prestadas. 

Mecanismos para garantir a confidencialidade e a privacidade 

  

Qualquer dado que possa identificá-lo será omitido na divulgação dos resultados 

da pesquisa, e o material será armazenado em local seguro. 

A qualquer momento, durante a pesquisa, ou posteriormente, você poderá 

solicitar do pesquisador informações sobre sua participação e/ou sobre a 

pesquisa, o que poderá ser feito através dos meios de contato explicitados neste 

Termo. 

 

Procedimentos detalhados que serão utilizados na pesquisa  

 

A sua participação consistirá em responder perguntas de um roteiro de 

entrevista/questionário ao pesquisador do projeto. A entrevista somente será 

gravada se houver autorização do entrevistado(a). 

A criança autista poderá ser selecionada para participar do grupo estimulado. 

Será oferecido a criança um tablet com um jogo específico durante quinze 

minutos, duas vezes por semana, por um período de quatro meses. 

 

Tempo de duração da entrevista/procedimento/experimento 

 

O tempo de duração da entrevista é de aproximadamente quinze minutos. 

 

Guarda dos dados e material coletados na pesquisa 

 

Os dados das entrevistas serão transcritos e tabulados em arquivos digitais, mas 

somente terão acesso aos mesmos o pesquisador e sua orientadora.  

Ao final da pesquisa, todo material será mantido em arquivo, por pelo menos 5 

anos, conforme Resolução 466/12 e orientações do CEP/ENSP. 

 

Explicitar benefícios diretos (individuais ou coletivos) ou indiretos aos 

participantes da pesquisa 
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O benefício (direto ou indireto) relacionado com a sua colaboração nesta 

pesquisa é o de favorecer a pesquisa sobre os mecanismos de estimulação 

motora fina de crianças autistas, podendo no futuro próximo usufruir dos 

resultados alcançados. 

 

Previsão de riscos ou desconfortos  

 

A natureza da presente pesquisa minimiza os riscos eventuais. Um possível risco 

identificado é o risco de constrangimento durante uma entrevista ou uma 

observação. 

 

Sobre divulgação dos resultados da pesquisa 

 

Os resultados serão divulgados em palestras dirigidas ao público participante, 

relatórios individuais para os entrevistados, artigos científicos e na dissertação. 

 

Observações: 

 

1. Ressalta-se que os participantes da pesquisa que vierem a sofrer qualquer 

tipo de dano previsto ou não no termo de consentimento e resultante de sua 

participação no estudo, além do direito à assistência integral, têm direito à 

indenização, conforme itens III.2.0,IV.4.c, V.3, V.5 e V.6 da Resolução CNS 

466/12. 

Em caso de dúvida quanto à condução ética do estudo, entre em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade Redentor. O Comitê de Ética é a 

instância que tem por objetivo defender os interesses dos participantes da 

pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir no desenvolvimento 

da pesquisa dentro de padrões éticos. Dessa forma o comitê tem o papel de 

avaliar e monitorar o andamento do projeto de modo que a pesquisa respeite os 

princípios éticos de proteção aos direitos humanos, da dignidade, da autonomia, 

da não maleficência, da confidencialidade e da privacidade. 

 

_________________________________________________ 

      Márcio de Moraes Saraiva – (pesquisador do campo)  
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Contato com o(a) pesquisador(a) responsável: 

Nome: _________Márcio de Moraes Saraiva________________ 

Tel: _______________(22) 98813-4395________________ 

e-mail: _________moraes.ms@ig.com.br_______________ 

 

Itaperuna, 08 de Abril de 2016. 

 

Declaro que entendi os objetivos e condições de minha participação na pesquisa 

e concordo em participar. 

_________________________________________ 

         (Assinatura do participante da pesquisa) 

Nome do participante: _____________ 
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ANEXO C – PARECER CEP
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