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RESUMO 

KLEIN, V. C. Interação entre mães e crianças pré-escolares nascidas pré-termo e com 
muito baixo peso em situações estruturadas lúdica e de ensino. 2005. 192 f. Dissertação 
(Mestrado) - Pós-Graduação em Saúde Mental, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2005. 
 
O presente estudo teve por objetivo verificar a relação entre nascimento prematuro e interação 

mãe-criança aos seis anos de idade, comparando crianças nascidas prematuras com crianças 

nascidas a termo em duas situações estruturadas de observação sistemática. Além disso, visou 

verificar a associação entre variáveis maternas e da criança e os indicadores da interação nas 

díades mãe-criança ex-prematura. A amostra foi composta por 30 crianças de seis anos de 

idade e suas respectivas mães, distribuídas em dois grupos: Grupo Pré-termo (PT), constituído 

por 15 crianças nascidas pré-termo (idade gestacional <37 semanas) e com muito baixo peso 

(≤1500g) e Grupo A Termo (AT), constituído por 15 crianças nascidas a termo (idade 

gestacional ≥37 semanas) e com peso adequado (>2500g). A coleta de dados foi realizada em 

duas sessões. Na primeira sessão foi aplicado o Teste das Matrizes Progressivas Coloridas de 

Raven-Escala Especial com a criança e a Escala de Comportamento Infantil A2 de Rutter- 

ECI e o Teste das Matrizes Progressivas de Raven-Escala Geral com a mãe. Na segunda 

sessão foi realizada uma situação de observação sistemática da interação mãe-criança, em um 

contexto estruturado em Momento Lúdico (ML) e Momento de Ensino (ME), com duração 

máxima de 30 minutos. A sessão foi filmada e gravada em áudio. Os dados de observação da 

interação mãe-criança foram analisados mediante a aplicação do Procedimento de Análise de 

Interação Mãe-criança elaborado pelos próprios pesquisadores. Para análise dos dados de 

interação, foram realizadas comparações entre os grupos (PT x AT) e entre os momentos da 

situação de observação (ML x ME), assim como análises de correlação entre variáveis 

biológicas e psicológicas das crianças e as categorias de interação. Verificou-se que os grupos 

eram comparáveis quanto ao nível intelectual da criança e da mãe e quanto ao comportamento 

da criança. Com relação aos indicadores de interação mãe-criança, a análise comparativa entre 



os grupos revelou que o Grupo PT apresentou significativamente mais atividades realizadas 

pela criança com participação parcial da mãe nos dois momentos observados e mais 

atividades realizadas pela mãe sem a participação da criança no ML do que o Grupo AT. As 

comparações entre os momentos revelaram que o Grupo PT apresentou significativamente 

mais iniciativas de contato da criança sem resposta da mãe e mais solicitações maternas no 

ML do que no ME. Ambos os grupos apresentaram significativamente mais iniciativas 

maternas de contato sem resposta da criança e mais verbalizações da criança orientadas para o 

jogo simbólico no ML do que no ME. Além disso, observou-se mais atividades realizadas 

pela criança com participação parcial da mãe e mais informações maternas no ME do que no 

ML. A análise de correlação revelou que as variáveis clínicas neonatais, nível intelectual e 

comportamento da criança e as variáveis maternas de idade, escolaridade, ocupação e nível de 

qualificação profissional do Grupo PT foram associadas a indicadores de interação mãe-

criança. Os achados do presente estudo revelaram que o fator de risco do nascimento 

prematuro consiste em uma variável mediadora da interação mãe-criança no desenvolvimento 

futuro da criança aos seis anos de idade.  

Palavras-chave: interação mãe-criança; prematuridade; desenvolvimento da criança; 

observação sistemática. 

 

 

 



ABSTRACT 

KLEIN, V. C. Interaction between mothers and preschool children born preterm and 
very low birth weight during a free-play and a teaching situation. 2005. 192 p. 
Dissertation (Master Degree) – Faculty of Medicine of Ribeirão Preto, University of São 
Paulo, Ribeirão Preto, 2005. 
 
The aim of the present study was to characterize the relation between premature birth and 

mother-child interaction at six-year-of-age, comparing children born preterm with children 

born full term in two systematic observation structured situations. Moreover, the study had a 

second aim that was to identify associations between mothers’ and preterm children’s 

variables and mother-child dyads interaction indicators. Two groups of mother-child dyads 

were studied when the child was around six years old: Preterm Group (PT) included 15 

preterm (gestational age < 37 weeks) and very low birth weight (≤1500g) children and Full-

term Group (AT) included 15 full-term (gestational age ≥37 weeks) and adequate birth weigh 

(>2500g) children. Children’s and mothers’ intellectual level were evaluated by Raven Test 

(Special Scale and General Scale, respectively). Mothers completed the Rutter Scale in order 

to assess children’s behavior. Mother-child interaction was assessed through a 30-min 

systematic observation during a free- play situation (PS) and a teaching situation with a 

problem solving task (TS). The observation was videotaped and recorded. Mother-child 

interaction data were analyzed by a set of categories developed by researchers. The data 

analyses of mother-child interaction was developed between groups (PT X FT) and within 

groups (PS X TS). The analyses of correlation between children’s biological and 

psychological variables and mother-child interaction categories were done. No differences 

between groups related to mother’s and children’s intellectual level, and children’s behavior 

were found. The comparison between groups showed that PT Group presented significantly 

more activities developed by the child with maternal partial support than did FT Group, in 

both situations. During the free-play situation, the PT Group presented significantly more 

activities developed by mother without child’s participation than FT Group. The comparative 



analyses within groups showed that PT group presented significantly more child’s initiative 

for contact without maternal answer, and more maternal complaints during the PS than during 

the TS. Both groups showed more maternal initiatives for contact without child’s answer, and 

more child’s verbalizations about symbolic play during the PS than during the TS. In the TS, 

there were more activities developed by the child with maternal partial support and more 

maternal information than in PS. The correlation analysis findings revealed that children’s 

biological variables, intellectual level and behavior, as well as maternal age, educational level, 

and work qualification, were associated with mother-child interaction indicators in PT Group. 

The present study highlights that the risk factor of prematurity is a mediator variable of the 

mother-child interaction even on future development of children at six years old.  

Key-words: mother-child interaction; prematurity; child development; systematic 

observation. 
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PRÓLOGO 

 

O presente estudo de Mestrado vincula-se à linha de pesquisa “Prematuridade e peso ≤ 

1500g no nascimento como fator de risco ao desenvolvimento e aprendizagem de crianças” 

desenvolvido sob a responsabilidade da Profª. Drª. Maria Beatriz Martins Linhares (Faculdade 

de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo- FMRP-USP). Os projetos 

vinculados a essa linha de pesquisa visam responder a questões relativas ao desenvolvimento 

de crianças vulneráveis devido ao risco neonatal e, portanto, sujeitas a apresentar problemas 

de desenvolvimento e aprendizagem, através da realização de estudos que focalizam alguns 

dos grandes marcos do desenvolvimento psicológico da criança.  

O presente estudo de Mestrado consiste em um desdobramento de outros dois estudos 

realizados anteriormente: o estudo de Mestrado realizado por Iralúcia Bertini Martins, com a 

participação da presente pesquisadora como bolsista de Iniciação Científica, denominado 

“História de desenvolvimento e mediação materna de crianças pré-escolares nascidas 

prematuras e de muito baixo peso" (Martins, 2001) e o estudo de Monografia da presente 

pesquisadora denominado “Caracterização de indicadores da mediação materna e do 

comportamento de crianças pré-escolares nascidas pré-termo e com muito baixo peso 

(≤1500g) em situação lúdica estruturada” (Klein, 2002). O primeiro teve por objetivos 

principais caracterizar aspectos da história de desenvolvimento e avaliar indicadores 

cognitivos, comportamentais e de mediação materna de crianças em idade pré-escolar, 

nascidas pré-termo e com muito baixo peso (≤1500g) comparando com crianças nascidas a 

termo. A Monografia teve por objetivos desenvolver uma metodologia de análise das 

interações mãe-criança na fase pré-escolar e aplicar esta metodologia em uma amostra de 15 

díades compostas por crianças pré-escolares nascidas pré-termo (idade gestacional <37 

semanas) e muito baixo peso (≤1500g) e suas mães, focalizando a mediação materna. 
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O presente estudo de Mestrado, intitulado “Interação entre mães e crianças pré-escolares 

nascidas pré-termo e com muito baixo em situações lúdica e de ensino” foi desenvolvido a 

fim de: a) comparar, utilizando a metodologia de análise das interações previamente 

desenvolvida, os indicadores da interação mãe-criança entre díades compostas por crianças de 

seis anos de idade nascidas pré-termo (idade gestacional <37 semanas) e com muito baixo 

peso (≤1500g) e suas mães (Grupo Pré-termo) e díades compostas por crianças nascidas a 

termo (idade gestacional ≥37 semanas) e com peso adequado (>2500g) e suas mães (Grupo A 

Termo) em situação de observação estruturada em Momento Lúdico e Momento de Ensino; b) 

comparar os indicadores de interação das díades mãe-criança do Grupo Pré-termo e do Grupo 

A Termo entre o Momento Lúdico e o Momento de Ensino da situação estruturada; c) 

identificar a relação entre as variáveis biológicas e psicológicas das crianças nascidas pré-

termo e os indicadores de interação observados nos dois momentos da situação estruturada; d) 

identificar relações entre diferentes indicadores de interação mãe-criança observados no 

Grupo Pré-termo.  
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A introdução do presente estudo encontra-se organizada em cinco tópicos orientados 

para responder às seguintes questões: a) Como se pode entender a trajetória de 

desenvolvimento da criança dentro da Perspectiva da Psicopatologia do Desenvolvimento?; b) 

Em que aspectos o nascimento pré-termo e com muito baixo peso constitui-se em fator de 

risco para o desenvolvimento da criança?; c) Como se pode analisar a interação mãe-criança?; 

d) Qual é o impacto da prematuridade na interação mãe-criança?; e) Como a interação mãe-

criança pode atuar no interjogo entre fatores de risco e fatores de proteção na trajetória de 

desenvolvimento da criança ex-prematura? 

 

1.1 A Psicopatologia do Desenvolvimento e o interjogo entre mecanismos de risco e 

proteção na trajetória do desenvolvimento humano 

 

A Psicopatologia do Desenvolvimento é uma abordagem teórico-conceitual que 

incorpora parâmetros do desenvolvimento à compreensão das psicopatologias, entendendo as 

desordens de adaptação do indivíduo sob a ótica do processo e do contexto, sem predições 

deterministas ou isomórficas. Adota um modelo ecológico para a compreensão da natureza do 

processo de desenvolvimento e investiga as origens e cursos de padrões individuais de 

adaptação comportamental, assim como os fatores que influenciam estas trajetórias 

(ACHENBACH, 1992; GARBER, 1984; SAMEROFF, 2000). Preconiza os intercâmbios 

probabilísticos entre dinâmicas individuais e dinâmicas dos contextos que compreendem o 

comportamento humano, em oposição a relações de causa-efeito. Esta abordagem avança em 

comparação aos modelos tradicionais de doença mental ao incorporar funcionamentos 

biológicos e comportamentais em um modelo geral de sistemas de regulação 

desenvolvimental (SAMEROFF, 2000).  
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A denominação desta abordagem explicita uma ênfase na patologia, o que é 

considerado por Sameroff (2000) como uma importante contradição dialética, pois, ao usar 

uma abordagem desenvolvimental para o estudo da patologia, verifica-se que a doença 

desaparece quando compreendida como um dos muitos processos adaptativos entre o 

indivíduo e as experiências de vida. Além disso, quando se focaliza o estudo na saúde mental 

verifica-se que existem extremos em cada dimensão do comportamento que parecem 

patológicos, enquanto que, quando se focaliza o estudo na doença mental, verifica-se que 

existem áreas de competência que parecem saudáveis. Desta forma, o estudo do transtorno 

mental não pode ser separado do estudo da saúde mental, pois um é necessário para a 

compreensão do outro. 

 A Psicopatologia do Desenvolvimento baseia-se nos seguintes pressupostos: a) o 

julgamento de um comportamento como desviante requer a comparação com os outros 

indivíduos no mesmo nível de desenvolvimento; b) o comportamento deve ser visto em etapas 

subseqüentes do desenvolvimento; c) o comportamento deve ser visto em relação à história 

prévia de desenvolvimento do indivíduo; d) deve-se observar o enfrentamento das tarefas 

evolutivas e o progresso nas competências adaptativas; e) as intervenções precisam facilitar o 

desenvolvimento mais do que meramente aliviar desconfortos, remover sintomas ou recuperar 

níveis anteriores do funcionamento; f) os efeitos da intervenção devem ser avaliados por meio 

de comparações a longo prazo, avaliando, não só os problemas responsáveis pela intervenção, 

mas também o progresso do desenvolvimento em todas as áreas (ACHENBACH, 1992). 

As contribuições das múltiplas variáveis ambientais em múltiplos níveis de 

organização social para múltiplos domínios de desenvolvimento da criança são enfatizados 

pelo modelo sócio-ecológico proposto por Bronfenbrenner (1996). Neste modelo, a pessoa é 

considerada como uma entidade em movimento, dinâmica, que progressivamente penetra no 

meio em que reside e o reestrutura. O meio ambiente, por sua vez, também exerce sua 
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influência, o que exige um processo de acomodação mútua. Desta forma, a interação entre 

pessoa e ambiente é considerada como bidirecional, isto é, caracterizada por reciprocidade.  

O meio ambiente definido como relevante para os processos desenvolvimentais não se 

limita a um ambiente único, imediato, mas inclui as interconexões entre esses ambientes, 

assim como as influências externas oriundas de meios mais amplos. É concebido 

topologicamente como uma organização de encaixe de estruturas concêntricas, cada uma 

contida na seguinte. As estruturas do meio ambiente ecológico são: a) Microsistema, que 

consiste em um padrão de atividades, papéis e relações interpessoais experienciados pela 

pessoa em desenvolvimento num ambiente imediato, tal como o ambiente que abrange as 

relações familiares; b) Mesosistema, que inclui as inter-relações entre dois ou mais ambientes 

nos quais a pessoa em desenvolvimento participa ativamente, tais como, para uma criança, as 

relações em casa e na escola; c) Exossistema, que se refere a um ou mais ambientes que não 

envolvem a pessoa em desenvolvimento como um participante ativo, mas no qual ocorrem 

eventos que afetam, ou são afetados, por aquilo que acontece no ambiente contendo a pessoa 

em desenvolvimento, tal como, para uma criança, o local de trabalho dos pais; d) 

Macrosistema, que se refere a consistências, na forma e conteúdo de sistemas de ordem 

inferior (micro-, meso- e exo-) que existem, ou poderiam existir, no nível da subcultura ou da 

cultura como um todo, juntamente com qualquer sistema de crença ou ideologia subjacente a 

essas consistências (BRONFENBRENNER, 1996). 

 Segundo Rutter e Sroufe (2000), as pesquisas na área de Piscopatologia do 

Desenvolvimento evidenciam a importância de abordar caminhos para processos causais 

reconhecendo efeitos diretos e indiretos e admitindo que um fator pode desencadear diferentes 

conseqüências e um transtorno pode resultar de uma variedade de trajetórias. Para a 

compreensão dos processos desenvolvimentais da complexa combinação de influências que 
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dão origem à resiliência em face à adversidade surge a necessidade de considerar-se os fatores 

e mecanismos de risco e proteção. 

 Fatores de risco relacionam-se com eventos negativos de vida que, quando presentes, 

aumentam a probabilidade de o indivíduo apresentar problemas físicos, sociais e emocionais 

(YUNES; ZYMANSKI, 2001). O risco pode ser biológico, psicológico ou social (MRAZEK; 

HAGGERTY, 1994) e pode ser identificado no indivíduo, no ambiente ou na forma 

combinada de ambos (KOPP; KALER, 1989). Os fatores de risco podem ser classificados em 

fatores de risco proximais e distais, de acordo com a proximidade de influência desses fatores 

no desenvolvimento do indivíduo. Os fatores de risco proximais influenciam diretamente o 

indivíduo, enquanto que os fatores de risco distais têm efeito indireto por meio de variáveis 

mediadoras (YUNES; ZYMANSKI, 2001) predispondo a fatores que agregam o risco mais 

diretamente (RUTTER, 2000). Os fatores de risco quando presentes podem desencadear 

mecanismos de risco, que consistem em processos que provocam reações negativas em 

cadeia, o que impossibilita inferências de causa-efeito com um raciocínio linear.  

Quando se identifica o risco no indivíduo, tem-se constituída a condição de 

vulnerabilidade do organismo para o enfrentamento das tarefas evolutivas (YUNES; 

ZYMANSKI, 2001). Diversos fatores de risco presentes na vida de um mesmo indivíduo 

tendem a se multiplicar, antes que apenas se somar, revelando o efeito multiplicador dos 

fatores de risco, em que um agrava o outro aumentando a ameaça ao desenvolvimento sadio e 

adaptativo do ser humano (LINHARES; BORDIN; CARVALHO, 2004). 

Fazendo o contraponto com os fatores de risco, os fatores de proteção consistem em 

atributos disposicionais do indivíduo, aspectos do meio ambiente ou da interação entre esses, 

que podem modificar, melhorar ou alterar respostas pessoais a determinados riscos de 

desadaptação. Os fatores de proteção podem desencadear mecanismos de proteção, que 
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consistem em processos por meio dos quais diferentes fatores interagem entre si ao longo do 

tempo e alteram a trajetória do indivíduo. Desta forma, os mecanismos de proteção têm como 

característica principal a modificação catalítica da resposta do indivíduo à situação de risco 

(RUTTER,1987; WERNER, 1986). 

Considerando o interjogo entre fatores de risco e fatores de proteção, no curso do 

desenvolvimento podem ocorrer diferentes trajetórias diante das mesmas adversidades 

(WERNER, 1986; YUNES; ZYMANSKI, 2001). Nesse interjogo atuam recursos individuais 

e ambientais que podem ser ativados para neutralizar adversidades, vulnerabilidades e riscos 

ao desenvolvimento adaptativo do indivíduo. Como resultante da dinâmica entre risco e 

proteção ao longo do desenvolvimento do indivíduo pode desencadear-se o processo de 

resiliência.  

O conceito de resiliência é derivado de evidências de uma ampla variedade nas 

respostas das pessoas a todas as formas de estresses e adversidades (RUTTER, 2000) e refere-

se à relativa resistência do indivíduo, cujas bases são constitucionais e ambientais, aos efeitos 

adversos das experiências de risco. Este grau de resistência varia ao longo do tempo e de 

acordo com as circunstâncias da vida, não sendo um atributo fixo do indivíduo (RUTTER, 

1987; WERNER, 1986; YUNES; ZYMANSKI, 2001). Porém, apesar de superar as 

adversidades, o indivíduo não sai da crise ileso. 

 Sendo assim, quando o equilíbrio entre risco e proteção é favorável, a adaptação bem 

sucedida é possível. No entanto, quando os fatores de risco pesam mais do que os fatores de 

proteção, a criança pode desenvolver problemas. A intervenção deve ser concebida como uma 

tentativa de aumentar a capacidade de resiliência e reduzir a vulnerabilidade, seja através da 

diminuição da exposição a fatores de risco, seja através do aumento dos fatores de proteção 

disponíveis na vida da criança vulnerável (WERNER, 1986).  
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1.2 O nascimento pré-termo e com muito baixo peso como fator de risco                                 

ao desenvolvimento da criança 

 

O peso de nascimento acima de 2500 gramas e a idade gestacional adequada de 40 

semanas são variáveis neonatais inter-relacionadas que contribuem para o desenvolvimento 

sadio da criança devido ao papel relevante que desempenham na maturidade de vários 

sistemas do organismo. Possíveis desvios em qualquer uma delas para fora da faixa da 

normalidade podem ser preditores de complicações neonatais e de um aumento da morbidade 

e da mortalidade infantil (LUBCHENCO, 1984). 

O recém-nascido pode ser classificado quanto à idade gestacional, quanto ao peso de 

nascimento e quanto à relação entre essas duas variáveis. Com relação à idade gestacional, o 

bebê pode ser classificado em pré-termo (bebê que nasce com menos de 37 semanas de 

gestação), a termo (bebê que nasce entre 37 e 42 semanas de gestação) e pós-termo (bebê que 

nasce com mais de 42 semanas de gestação). Com relação ao peso de nascimento, o bebê 

pode ser classificado em baixo peso (bebê que nasce com peso inferior a 2500 gramas), muito 

baixo peso (bebê que nasce com peso igual ou inferior a 1500 gramas) e extremamente baixo 

peso (bebê que nasce com peso igual ou inferior a 750 gramas). Com relação às 

denominações referentes à relação entre idade gestacional e peso de nascimento, o bebê pode 

ser classificado em apropriado para idade gestacional (bebês com peso entre o percentil 10 e 

o percentil 90 para bebês de mesma idade gestacional), pequeno para a idade gestacional 

(bebês com peso abaixo do percentil 10 para bebês da mesma idade gestacional) e grande 

para idade gestacional (bebês com peso acima do percentil 90 para bebês de mesma idade 

gestacional). 

As causas do nascimento pré-termo e com baixo peso são múltiplas e seus efeitos 

sobre o feto variam de acordo com o tipo, a duração de sua ação e o estágio de 
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desenvolvimento fetal. Destacam-se como principais causas etiológicas os transtornos 

placentários, má nutrição da mãe, infecção, transtornos patológicos, fatores hereditários, 

toxemia e hipertensão materna (O’BRIEN; SOLIDAY; MCCLUSKEY-FAWCET, 1995). 

Várias outras condições estão também associadas ao retardo no crescimento intra-uterino e à 

prematuridade, como prenhez múltipla, fumo, alcoolismo materno crônico, agentes nocivos 

do tipo irradiação com raios X, uso de certos anticonvulsivantes (SWEET, 1982), mães jovens 

e condição de pobreza (GOLDBERG; VITTO, 1995).  

Dados estatísticos sobre nascimentos prematuros de baixo peso configuram o seguinte 

cenário. Segundo dados de 2000 do National Center for Health Statistics, do total de 

nascimentos nos Estados Unidos, 7,6% são menores do que 2500 gramas e 1,5% são menores 

do que 1500 gramas. Quando se consideram apenas os nascimentos de baixo peso, 20% são 

de recém-nascidos de menos de 1500 gramas. No Brasil, dados de 2002 do Sistema Único de 

Saúde apontam que, para um total de 3.059.403 nascidos vivos, 192.566 nasceram pré-termo 

(6 %), dos quais 30.298 nasceram com peso abaixo de 1500 gramas (16%). Em 2003, no 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto-USP, hospital universitário 

de nível terciário equipado com Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal (UTIN), do total 

de 1951 nascimentos anuais, 116 (6%) foi de recém-nascidos pré-termo e com menos de 1500 

gramas. 

O nascimento pré-termo e com muito baixo peso, assim como as complicações 

perinatais moderadas e graves, é considerado um fator de risco que pode comprometer os 

processos adaptativos do desenvolvimento infantil (BECKWITH; RODNING, 1991; 

LAUCHT; ESSER; SCHMIDT, 1997; MILLER, 1996). Segundo Linhares, Bordin e 

Carvalho (2004), o nascimento pré-termo e com muito baixo peso consiste em um marco de 

risco biológico que opera como uma variável proximal que constitui-se em fator de risco em 

si mesma, assim como expõe a criança a uma cadeia de adversidades decorrentes da própria 
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prematuridade, como as enfermidades crônicas (broncodisplasia, síndrome do estresse 

respiratório, hemorragia intraventricular, retinopatia ou anemia da prematuridade, problemas 

cardiovasculares, dentre outros) e as hospitalizações repetidas e/ ou prolongadas. Esses fatores 

biológicos de risco freqüentemente associam-se a fatores psicossociais de risco, como baixo 

nível sócio-econômico e educacional dos pais, constituindo-se em uma situação de múltiplo 

risco, em que um agrava o outro, aumentando a ameaça ao desenvolvimento sadio e 

adaptativo da criança (BECKWITH; RODNING, 1991). 

  Estudos que compararam crianças nascidas pré-termo e com muito baixo peso com 

crianças nascidas a termo e com peso adequado para a idade gestacional afirmam que as 

primeiras são mais propensas a apresentar: deficiências cognitivas (BRADLEY et al., 1993; 

DAMMANN et al., 1996; LAUCHT; ESSER; SCHMIDT, 1997), problemas de desempenho 

escolar (TAYLOR et al., 1995; WITHFIELD; GRUNAU, 2000), dificuldades 

comportamentais (LAUCHT; ESSER; SCHMIDT, 1997, LINHARES et al., 1999) e 

problemas de crescimento físico (WERNER, 1986).  

  Em um estudo longitudinal realizado por Landry et al. (2000) as crianças nascidas pré-

termo apresentaram mais dificuldades de linguagem e de desenvolvimento cognitivo aos dois 

anos de idade em comparação com as crianças nascidas a termo. Aos quatro anos, as crianças 

nascidas pré-termo apresentaram manipulação exploratória de brinquedos e brincadeira de 

faz-de-conta menos complexas e necessitaram de mais provas para encontrar as recompensas 

escondidas em tarefas de busca do que as crianças nascidas a termo. Um outro estudo 

verificou que, aos quatro anos, as crianças nascidas pré-termo e com muito baixo peso 

apresentaram mais problemas de socialização e déficit de atenção em comparação às crianças 

nascidas a termo (ASSEL et al., 2002). 

  Desta forma, as crianças com risco biológico neonatal da prematuridade encontram-se 

mais vulneráveis para apresentar problemas no curso de seu desenvolvimento. Ressalta-se, 

 



 30

porém, que as condições neurológicas (BRAZELTON, 1994; ROSS; LIPPER; AULD, 1996) 

e as condições ambientais familiares da criança (BRADLEY et al., 1993, 1994; LIAW; 

BROOKS-GUNN, 1993; LINHARES; MARTINS; KLEIN, 2004; WERNER, 1986) atuam de 

modo significativo a atenuar ou a agravar o desencadeamento dessas dificuldades. 

 

1.3 O estudo da interação mãe-criança: aspectos conceituais e metodológicos 

 

  Muitos estudos comprovam a importância dos aspectos proximais do ambiente 

familiar da criança, em especial da interação mãe-criança, na predição do desenvolvimento da 

criança, podendo atenuar ou agravar efeitos adversos de fatores de risco. Alguns 

comportamentos da mãe e da criança emitidos durante o processo interacional diádico são 

considerados como significativos em explicar, isoladamente ou combinados a outros fatores, 

alguns aspectos do desenvolvimento da criança em determinada idade (ASSEL et al., 2002; 

BECKWITH; COHEN; HAMILTON, 1999; LAUCHT; ESSER; SCHMIDT, 2001; SINGER 

et al., 2001). Porém, existe muito a ser estudado sobre os esforços intencionais do mediador 

que qualificam uma interação como promotora de desenvolvimento saudável e adaptativo. Os 

aspectos da interação mãe-criança avaliados são múltiplos e existe uma grande diversidade de 

definições teóricas e operacionais para cada um deles. A seguir, serão apresentadas algumas 

considerações metodológicas, teóricas e conceituais, explicitando como diversos autores 

entendem a interação mãe-criança e os aspectos ressaltados por estes como importantes para a 

compreensão do fenômeno. 

 Com relação à metodologia para o estudo da interação mãe-criança, os estudos têm 

adotado procedimentos para obtenção de relatos verbais, como entrevistas e questionários, 

procedimentos observacionais, como a observação sistemática e inventários e escalas 

avaliativas.  Segundo Barnard e Kelly (1990) a observação sistemática é uma metodologia 

 



 31

amplamente utilizada para o estudo da interação mãe-criança, sendo definida como uma 

abordagem particular na qual categorias predefinidas de comportamentos são utilizadas por 

observadores treinados.  

 As observações da interação mãe-criança podem ser realizada no próprio contexto 

natural, tal como no lar ou na escola, ou em contexto experimental seminatural, tal como na 

clínica ou no laboratório. Os comportamentos da díade mãe-criança em um contexto 

experimental seminatural refletem os processos interacionais espontâneos que ocorrem em 

casa (KLEIN, 1988, 1996; KLEIN; ALONI, 1993; TZURIEL, 1999). Os tipos de situações 

estruturadas podem compreender situações de alimentação (BROWN et al., 1975; 

BAKEMAN; BROWN, 1980), de cuidados com a criança (BECKWITH; COHEN; 

HAMILTON, 1999; HOLDITCH-DAVIS; BARTLETT; BELYEA, 2000; LANDRY et al., 

1998, 2000, 2001), de atividades diárias (BAKEMAN; ADAMSON, 1990), de brincadeira 

com brinquedos selecionados (BAKEMAN; ADAMSON, 1990; BECKWITH; COHEN; 

HAMILTON, 1999; LANDRY et al., 1998, 2000, 2001; SCHMIDT; LAWSON, 2002) ou de 

ensino e resolução de problemas (HOLDITCH-DAVIS; BARTLETT; BELYEA, 2000), 

dentre outras. Os contextos são escolhidos de acordo com a idade da criança em observação e 

de acordo com os objetivos do estudo. Os comportamentos interativos da mãe e da criança 

variam de acordo com o contexto de estruturação da observação (LANDRY et al., 1998). 

 Barnard e Kelly (1990) destacaram três considerações metodológicas importantes 

sobre o estudo da interação mãe-criança, a saber: a) o estudo das interações mãe-criança deve 

incluir a mensuração do tipo e freqüência das pistas e respostas da criança, assim como do 

tipo e freqüência das iniciativas e respostas da mãe; b) as contingências da interação devem 

ser avaliadas considerando que o sucesso da interação é determinado por uma relação 

contingente e recíproca dos comportamentos de cada membro da díade; c) as interações 
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mudam ao longo do tempo, assim, as avaliações devem mensurar adaptações e mudanças em 

intervalos de tempo regulares.  

 Diversos teóricos formulam conceitos a fim de compreender a interação mãe-criança. 

Klein (1988) baseia-se na Teoria da Modificabilidade Cognitiva através da Experiência de 

Aprendizagem Mediada de Feurstein (1980), cuja suposição é a de que os seres humanos 

possuem a capacidade de modificar suas funções cognitivas e adaptar-se às exigências das 

situações da vida. De acordo com esta concepção, os principais fatores que afetam o 

funcionamento cognitivo infantil são a quantidade e a qualidade da aprendizagem mediada 

experimentada pela criança. Uma experiência de aprendizagem mediada ocorre quando o 

ambiente é interpretado para a criança por outra pessoa que entende as necessidades, os 

interesses e as capacidades desta e assume um papel ativo em tornar os componentes do meio, 

assim como as experiências passadas e futuras da criança, compatíveis com ela, maximizando 

o seu aprendizado da experiência (LINHARES; MARTINS; KLEIN, 2004).  

A Experiência de Aprendizagem Mediada foi definida por Tzuriel e Haywood (1992) 

como um processo interacional no qual os adultos, geralmente os pais, se interpõem entre as 

crianças e o mundo e modificam uma série de estímulos de maneira a influenciar a sua 

freqüência, ordem, intensidade e contexto. Os mediadores despertam nas crianças um estado 

de alerta, curiosidade e acuidade perceptual frente aos estímulos mediados e criam com e para 

as crianças relações temporais, espaciais e de causa e efeito entre os estímulos. 

Feuerstein et al. (1980) definiram onze critérios que qualificam determinada interação 

como sendo experiência de aprendizagem mediada, os quais foram posteriormente reduzidos 

por Haywood e Tzuriel (1992) a cinco critérios necessários e suficientes. Esses critérios são 

os seguintes: 

1. Intencionalidade e reciprocidade: Caracteriza-se pelos esforços intencionais do 

adulto para despertar na criança um estado de alerta e para facilitar o registro eficiente de uma 
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informação (fase de entrada- input), um processamento adequado (fase de elaboração) e 

resposta eficiente (fase de saída- output). Considerando que uma mediação é um processo 

bidirecional, em que a criança exerce influência sobre o comportamento de mediador, a 

reciprocidade é de importância crucial para a qualidade e continuidade do processo 

mediacional. A reciprocidade permite ao mediador regular a sua mediação a fim de ajustá-la 

às respostas cognitivas, emocionais e comportamentais da criança. A reciprocidade é um 

aspecto conceituado como essencial para o desenvolvimento de sentimentos básicos de 

competência e autodeterminação da criança. As interações dotadas de uma intencionalidade 

recíproca ajudam a criança a perceber que suas ações influenciam o comportamento de outras 

pessoas e fomentam a crença de que elas podem ser agentes de mudanças.  

2. Mediação de significado: Caracteriza-se pelos esforços do mediador, na presença de 

um estímulo, de enfatizar a sua importância ao expressar seu efeito e apontar seu valor. Os 

estímulos apresentados trazem significação afetiva, motivacional e orientada a certos valores. 

O mediador não mostra uma atitude neutra em relação aos estímulos, ao contrário, demonstra 

interesse e entusiasmo. Este último pode ser expresso de forma verbal ou não-verbal. A 

mediação não-verbal do significado pode expressar-se mediante a entonação de voz, gestos 

corporais ou faciais e repetição de atividades ou rituais. A mediação verbal pode expressar-se 

ao relacionar um acontecimento momentâneo, uma atividade ou um contexto aprendido com 

experiências do passado, ou simplesmente, ao enfatizar sua importância e valor. Uma criança 

que experiencia mediação de significado internaliza esta interação e mais tarde interessa-se 

pelos significados de novas informações ao invés de passivamente esperar que estes sejam 

revelados a ela. 

3. Mediação para transcendência: Caracteriza-se pela interação em que o mediador 

transcende o contexto concreto ou as necessidades imediatas da criança e tenta alcançar 

princípios gerais, aplicações, regras e informações que não se limitam à situação presente ou a 
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aspectos específicos e concretos desta situação. Este critério de generalização depende dos 

dois primeiros e a combinação desses constituem-se em veículos poderosos para o 

desenvolvimento da modificabilidade cognitiva e da expansão dos sistemas individuais de 

necessidades da criança. 

4. Mediação de sentimento de competência: Caracteriza-se pela interação em que o 

mediador organiza o meio ambiente para assegurar o êxito da criança e a crença na sua 

capacidade de agir de maneira independente. Ele comunica à criança que ela tem capacidade 

para assim se comportar, reorganiza aspectos do ambiente, promove oportunidades de sucesso 

para a criança, recompensa-a por suas tentativas de lidar com a situação sozinha e com 

possíveis problemas e comunica a ela de forma específica a natureza de seu desempenho 

correto ou incorreto. 

5. Mediação para regulação e controle do comportamento: Caracteriza-se pela ação 

do mediador dirigida a regular as respostas da criança antes de um comportamento manifesto 

a fim de inibir o comportamento impulsivo ou acelerar a atividade da criança, de acordo com 

as demandas da tarefa. A regulação do comportamento pode ser realizada mediante a 

apresentação de um modelo, deduzindo estratégias metacognitivas, analisando os 

componentes dos problemas e despertando consciência acerca da natureza da tarefa e dos 

modelos de respostas apropriados. 

 Laucht, Esser e Schmidt (2001) compreendem a interação mãe-criança através do 

modelo transacional, em que as características da criança influenciam os comportamentos 

maternos e são, por sua vez, influenciadas por esses. Os autores avaliaram variáveis maternas 

e das crianças em interação em uma escala de cinco pontos. As variáveis maternas 

consideradas foram comportamentos emocionais maternos (desconforto versus sorriso); afeto 

físico (toque negativo versus positivo); ausência de restrições verbais; congruência (entre 

canais de comunicação); variabilidade (comportamento estereotipado versus sensível) e 
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estimulação (pouca/ excessiva estimulação versus estimulação adequada). A soma dessas 

pontuações resultava em um escore de responsividade materna. As variáveis da criança 

consideradas foram comportamentos emocionais da criança (choro versus sorriso), quantidade 

de vocalização positiva, olhar direcionado à mãe, reatividade (comportamento contingente) e 

prontidão para interagir (estado de atividade). A soma dessas pontuações resultava em um 

escore de responsividade da criança. 

 Murray e Hornbaker (1997) definiram diversos estilos parentais na interação com a 

criança. O estilo parental diretivo é aquele no qual o adulto seleciona o tema da conversa ou 

brincadeira, usa sentenças imperativas ou comandos e é algumas vezes intrusivo, a fim de 

controlar, de forma verbal ou física, o comportamento da criança. Esse estilo pode resultar em 

passividade e menos iniciativa social por parte da criança nas interações. Em contraste, o 

estilo parental facilitativo é aquele no qual o adulto segue o foco de atenção da criança, 

comenta sobre a atividade que ela está envolvida e freqüentemente explora o tema de 

conversação ou de brincadeira da criança. Este estilo combina elementos de sensibilidade e 

elaboração e promove a competência da criança e a sua eficácia nas trocas comunicativas. Os 

autores aplicaram escalas de 1 a 5 pontos para diretividade, sensibilidade e elaboração na 

interação mãe-criança aos 12 meses de idade em situação lúdica. Para diretividade, a 

pontuação 1 indicava que a mãe ocasionalmente sugeria que a criança desempenhasse uma 

atividade particular em forma de pergunta; a mãe não insistia se a criança não aceitasse. A 

pontuação 5 indicava que a mãe dirigia todos os comportamentos da criança, algumas vezes 

usando orientação física, e era insistente em solicitar a resposta desejada. Para sensibilidade, a 

pontuação 1 indicava que as iniciativas maternas eram intrusivas ou sem sincronia com o que 

a criança estava fazendo, seu ritmo era rápido demais e/ou a mãe não respondia para a criança 

de forma apropriada ao seu nível de desenvolvimento. A pontuação 5 indicava que a mãe 

entendia as pistas da criança, respondia de forma apropriada às suas iniciativas sociais e 
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estava disposta a abrir mão de sua própria pauta. Para elaboração, a pontuação 1 indicava que 

a mãe nunca complementava o comportamento da criança ou respondia a este de forma 

negativa. A pontuação 5 indicava que a mãe respondia à maioria dos comportamentos da 

criança de forma a expandí-los.  

 Landry et al. (1998, 2000, 2001) destacaram dois aspectos dos comportamentos 

maternos como importantes na interação com a criança: o direcionamento materno de atenção 

da criança e a sensibilidade/ responsividade calorosa. O direcionamento materno de atenção 

da criança foi definido como qualquer comportamento verbal materno (questões, 

comentários, direcionamentos) ou não verbal (gestos de orientação, demonstrações, 

oferecimento de objetos) dirigido à criança. Para cada evento de direcionamento materno de 

atenção da criança foram codificados dois aspectos: 1) manutenção da interação e dos 

interesses da criança, definido como um direcionamento materno, pergunta ou comentário 

relacionado ao objeto ou à atividade em que a criança estava engajada visualmente ou 

fisicamente antes de sua solicitação ou em resposta direta à tentativa da criança de atrair a 

atenção materna ao objeto ou à atividade; 2) diretividade, definido como um pedido que 

proporciona uma informação mais estruturada, porém oferece menos escolha para a criança, 

podendo ser verbal (como por exemplo, “ponha o anel aqui”) ou não-verbal (demonstrando 

como fazer determinada ação).  

 A sensibilidade/ responsividade calorosa, por sua vez, consiste na composição do 

grau de sensibilidade em que a mãe responde às pistas da criança, incluindo a prontidão e 

adequação de reações, aceitação dos interesses da criança, afeição física, afeto positivo e tom 

de voz. Foram pontuados dois comportamentos distintos: 1) aceitação calorosa, que se 

relaciona, em idades precoces, à afeição física, intimidade, ritmo apropriado e tom de voz 

positivo e em idades posteriores, também inclui uso freqüente de elogios, encorajamento e 

evitação de comentários negativos para com a criança; 2) responsividade/ flexibilidade, que se 
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relaciona, em idades precoces, à prontidão e adequação de respostas, demonstração de 

sensibilidade e contingência às pistas da criança e aceitação das necessidades e interesses da 

criança e, em idades posteriores, também inclui a sustentação materna às explorações da 

criança e à sua necessidade de independência. Landry et al (2001) também incluíram nas 

análises de interação mãe-criança o conceito de estimulação materna, definido como a 

freqüência na qual as mães usam comportamentos verbais ou não-verbais dirigidos à criança. 

 Assel et al (2002) utilizaram o conceito de responsividade calorosa, em concordância 

com a concepção de Landry et al. (1998, 2000, 2001), assim como acrescentaram o conceito 

de restrição materna, definido como qualquer comportamento verbal e não-verbal materno 

que limita ou restringe o comportamento da criança, assegurando a segurança da criança ou 

proteção de propriedade ou restringindo a habilidade da criança de explorar o ambiente. 

 Beckwith, Cohen e Hamilton (1999) utilizaram os conceitos de sensibilidade materna 

e irresponsividade materna. A sensibilidade materna foi definida operacionalmente de acordo 

com a idade da criança: no 1˚ mês consistia em atenção positiva, conversar, olhar, segurar o 

bebê, contingência à angústia da criança e prontidão em responder ao desconforto da criança; 

aos 8 meses consistia em atenção positiva, conversar com o bebê, responder de forma 

contingente a vocalizações do bebê que não são de desconforto, olhar mútuo e dar liberdade 

para o bebê no chão; aos 24 meses relacionava-se à atenção positiva, interações recíprocas 

mãe-criança, responsividade recíproca às iniciativas um do outro e ações cooperativas, a fim 

de manter a interação; aos 12 anos consistia em clareza e consistência no papel parental, dar 

explicações a respeito das decisões parentais e encorajar a independência da criança. A 

irresponsividade materna consistia em mostrar crítica, hostilidade e rejeição para com a 

criança, controlar a situação para ela e ser competitivo com a mesma. 

 



 38

 Smith, Landry e Swank (2000) utilizaram o conceito de suporte (scaffolding), para se 

referir aos comportamentos parentais de fornecimento de informação e assistência para a 

criança, a fim de estimular as habilidades de linguagem, atenção e memória que se encontram 

imaturas na criança. Foram definidos 10 critérios para que a direção de atenção da criança por 

parte da mãe seja considerada um suporte verbal materno (verbal scaffolding): 1) usar 

perguntas, direcionamentos ou sentenças que associam objetos e localizações específicas, 

como por exemplo, “Onde está a camisa que combina com aquela bermuda?”; 2) relacionar 

um objeto, atividade ou tema de conversa na qual a criança está envolvida a uma experiência 

prévia, como por exemplo, “Aquela é uma girafa. Você viu uma dessas no zoológico”; 3) usar 

conceitos ou descritores comumente aceitos sobre um objeto ou evento que inclui relacionar 

experiências sensoriais a descritores específicos objetivos de uma sensação e conceitos 

contrastantes, como por exemplo, “B tem som de ‘be’”; 4) identificar características para os 

objetos que descrevem sua singularidade, uso ou função ou características especificas que a 

criança pode usar para a resolução de problemas, como por exemplo,  “Bata no prego. É 

aquele que é redondo na ponta”; 5) especificar a função ou atividade que pode ser feita com o 

objeto, como por exemplo, “O termômetro verifica a temperatura do bebê”; 6) verbalizar com 

demonstrações físicas ou mímicas como usar um objeto, como por exemplo, “É assim que se 

empurra o carrinho”; 7) associar sentimentos e emoções com a razão da emoção. A mãe 

nomeia a emoção e a relaciona com algo que pode causá-la ou interrompê-la, como por 

exemplo, “Seu irmão está chorando porque quer a bola”; 8) ensinar causa ou efeito, ou o que 

você precisa fazer para desempenhar uma atividade, como por exemplo, “Você precisa calçar 

os sapatos para sair, porque está muito frio para sair lá fora de pés descalços”; 9) relacionar 

objetos específicos com categorias gerais, como por exemplo, “Olhe para esses animais. Um 

cachorro, um gato e um urso”; 10) ajudar a criança a entender uma atividade relacionando 

 



 39

dois aspectos da atividade, como por exemplo, “ Nós precisamos de um bolo se vamos dar 

uma festa de aniversário”.  

 St. Jonh-Seed e Weiss (2002) destacaram o constructo picológico de emoção expressa, 

que integra comportamentos específicos de cuidado materno, refletindo um ambiente de 

suporte versus um ambiente de rejeição da criança. A medida da emoção expressa diferencia 

o uso de censura, hostilidade, observações positivas, emoção-calor e superenvolvimento 

emocional. Esta pode ser classificada em: expressão de emoção positiva, expressão de 

emoção negativa e superenvolvimento emocional. A expressão de emoção positiva 

compreende os conceitos de observação positiva, definida como cada afirmação de elogio, 

aprovação ou apreciação sobre o bebê, e calorosidade, definida como cada comportamento 

não-verbal de simpatia, consideração e empatia pelo bebê, como beijar, abraçar, aconchegar 

ou sorrir para o bebê. A expressão de emoção negativa, por sua vez, compreende os conceitos 

de hostilidade, definido como cada movimento corporal ou expressão facial negativo, de 

rejeição para com o bebê, e crítica, definida como cada afirmação de desagrado, 

desaprovação ou repulsão às características ou comportamento do bebê ou sua relação com a 

mãe. O superenvolvimento emocional é evidenciado por comportamentos de auto-sacrifício 

ou superproteção, choro em consideração ao bebê, elogios exagerados ou detalhamento 

excessivo sobre o passado do bebê. 

 Adam, Gunnar e Tanaka (2004) definiram cinco aspectos importantes do 

comportamento interativo materno: 1) calorosidade, definida como o clima emocional geral 

que a mãe proporciona para a criança, incluindo sustentação de atenção, afeição e expressão 

de consideração positiva para com a criança; 2) responsividade sensível, definida como a 

qualidade da resposta materna às necessidades ou pedidos da criança, com maiores escores 

indicados por prontidão e adequação de respostas às necessidades da criança; 3) intrusividade, 

definida como a extensão na qual a mãe mostra desrespeito à autonomia da criança; isso 
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envolve intervenções desnecessárias com o objetivo de dirigir o comportamento da criança ou 

contato físico ou afetuoso excessivo que interfere com a atividade da criança; 4) qualidade 

das direções, definida como a extensão na qual a mãe promove orientação efetiva para a 

criança sem resolver o problema para ela, fornecendo à criança um senso de controle do 

problema; 5) raiva ou frustração, definida como a extensão na qual a mãe expressa raiva ou 

frustração de forma verbal ou não-verbal. 

 McGrath, Sullivan e Seifer (1998) consideraram os comportamentos maternos 

interativos adaptativos ao desenvolvimento da criança em três características específicas: 1) 

responsividade, definida como comportamentos sensíveis, contingentes e de aceitação 

demonstrados para com a criança; 2) envolvimento, definido como a qualidade e adequação de 

comportamentos de engajamento materno em interação com a criança; 3) estilo de controle, 

definido como a tendência característica materna para ser controladora ou sustentar a 

autonomia da criança. 

Desta forma, pode-se constatar que a interação mãe-criança tem sido analisada sob 

diversos ângulos, através de diferentes metodologias e referenciais teóricos. Os constructos 

relacionados à interação mãe-criança têm sido apresentados na literatura empírica com 

múltiplos significados e diferentes definições operacionais (MARFO, 1990; RIBAS et al., 

2003). 

No presente estudo, a interação mãe-criança será analisada sob os referenciais da 

Psicopatologia do Desenvolvimento e da Experiência de Aprendizagem Mediada, assim como 

sob os conceitos de responsividade, sensibilidade, suporte, estilo de controle, 

irresponsividade, diretividade e intrusividade materna definidos anteriormente.  
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1.4 O impacto do nascimento pré-termo e com muito baixo peso na interação  

mãe-criança 

 

Para a compreensão do impacto que a prematuridade exerce na interação da mãe com 

o bebê precocemente e ao longo do seu desenvolvimento faz-se necessário caracterizar o 

microsistema inicial de desenvolvimento do bebê e suas condições de resposta 

comportamental, o estado emocional materno e suas percepções acerca do desenvolvimento 

do seu filho.   

O nascimento prematuro do bebê expõe o recém-nascido à vida extra-uterina antes de 

suas funções fisiológicas estarem suficientemente amadurecidas para enfrentar o ambiente 

externo, exigindo auxílio e monitoramento artificiais de aparelhos para a sua sobrevivência, 

em um tratamento intensivo, prolongado e com procedimentos de alta complexidade. Desta 

forma, o micro-contexto inicial do desenvolvimento do bebê prematuro ocorre na Unidade de 

Tratamento Intensivo Neonatal (UTIN), experiência caracterizada por exposição a estímulos 

dolorosos advindos dos procedimentos médicos freqüentemente invasivos e excesso de 

estimulação luminosa e sonora.  

Em geral, o período de internação dos bebês que nascem nestas condições é 

relativamente longo, podendo durar em média 90 dias. Esta separação precoce mãe-bebê 

circunscreve a interação mãe-criança no contexto da UTIN, o que restringe os contatos físicos 

prazerosos, de contato pele-a-pele, de alimentação natural e cuidado proporcionado pela mãe, 

prejudicando ou até mesmo impedindo que a mãe exerça de forma independente o seu papel 

de cuidadora primária do bebê.  

Os bebês pré-termo apresentam características muito peculiares e diferentes dos bebês 

a termo. Estas características têm influência na formação do vínculo mãe-bebê, considerando 

a natureza recíproca do mesmo. Sameroff (1984) refere algumas propriedades específicas dos 
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bebês que favorecem o vínculo mãe-bebê, tais como: a) aparência física; b) respostas do bebê 

aos fornecimentos do ambiente, que consistem, inicialmente, em um repertório inicial de 

sucção, apego, olhar, choro, estado de sono e alerta, até o sorriso social e balbucio; c) 

temperamento da criança, que envolve nível de atividade, ritmo (regularidade do 

funcionamento biológico), aproximação-afastamento (resposta inicial positiva ou negativa a 

novos estímulos), adaptabilidade (a facilidade com que o comportamento é alterado quando a 

situação muda), intensidade e qualidade positiva ou negativa do humor, limiar sensorial 

(intensidade do estímulo exigido para desencadear uma resposta), distração ou tranqüilidade e 

persistência (medida de atenção). Esses comportamentos estabelecem uma relação recíproca 

com a mãe, por meio da qual cada parceiro pode iniciar uma seqüência que será completada 

pelo outro. A resposta da criança às iniciativas da mãe é muito importante, à medida que 

motiva e reforça o comportamento materno interativo e fornece à mãe um sentimento de 

eficácia no controle do comportamento da criança. 

Com o nascimento prematuro, ocorre a interrupção da comunicação intra-uterina mãe-

bebê e o bebê precisa enfrentar, como desafio substancial, as interações sociais, antes de estar 

preparado para as mesmas. Desta forma, os bebês pré-termo apresentam características 

neurobiológicas e comportamentais que os tornam mais difíceis de engajar-se na interação 

diádica mãe-bebê. Apresentam freqüentemente adaptabilidade lenta, humor negativo e de 

grande intensidade, dificuldade de reorganização comportamental, hipoatividade (LEVY-

SHIFF et al., 1994; STJERNQVIST, 1993), dificuldades na atenção seletiva, em se orientar, 

em explorar um novo estímulo, em habituar-se ao estímulo visual e em codificar informações 

(WHITFIELD, 2003). Além disso, respondem aos estímulos parentais com pistas 

comportamentais mais difíceis de serem interpretadas como responsividade. Devido à 

imaturidade de seu nascimento, diferem significativamente na aparência física de bebês a 
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termo saudáveis, o que os torna menos atrativos para seus pais e evidencia a percepção de sua 

vulnerabilidade, alterando o impacto de suas pistas comportamentais. 

 Neste micro-contexto ocorre a construção do vínculo mãe-bebê, permeada por 

percepções e sentimentos suscitados pela condição do nascimento prematuro. A percepção 

centrada na fragilidade do bebê ou na expectativa de um desenvolvimento com seqüelas pode 

desencadear, por sua vez, sentimentos maternos de superproteção. A superproteção constitui-

se em um fator de risco à medida que não instrumenta ou prepara a criança para o 

enfrentamento adaptativo das demandas e desafios da vida (LINHARES; MARTINS; KLEIN, 

2004). Os pais de crianças em risco ou com problemas de desenvolvimento freqüentemente 

tendem a dominar a interação, tornando-se demasiadamente controladores e estimuladores, 

enquanto que as crianças parecem ser menos responsivas e envolvidas e mais evitativas 

(BAKEMAN; BROWN, 1980; BARNARD; KELLY, 1990). Segundo McGrath, Sullivan e 

Seifer (1998), mães de crianças com alto risco biológico, que podem ter uma capacidade 

diminuída de responder e manter a interação, são mais ativas na interação com a criança, o 

que se constitui em uma resposta adaptativa materna. 

  Linhares et al. (1999) realizaram um estudo de análise do conteúdo temático das 

verbalizações maternas do nascimento ao primeiro ano de vida do bebê. Quando os bebês 

encontravam-se internados em UTIN, as mães revelaram preocupação com a sobrevivência do 

bebê, preocupação com a separação do bebê, impotência em relação a desempenhar o seu 

papel de mãe, alívio ou esperança em relação à sobrevivência do bebê, culpa em relação às 

condições adversas ao nascimento, alívio quanto às condições de saúde e desenvolvimento do 

bebê e frustração de suas expectativas em relação ao bebê (contraste entre o bebê real e o bebê 

imaginário). Após a alta hospitalar, as verbalizações maternas revelaram medo de doenças, de 

hospitalizações, do bebê não sobreviver e do bebê apresentar seqüelas no desenvolvimento. 
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Com a evolução do bebê, ao longo do primeiro ano de vida, as mães passaram a ter 

expectativa do desenvolvimento e fortalecimento do bebê.  

Miles, Holditch-Davis e Shepherd (1998) investigaram as percepções e sentimentos 

maternos relacionados a cuidar de crianças nascidas pré-termo e com muito baixo peso aos 

três anos. Os relatos maternos envolveram comportamentos problemáticos da criança do tipo 

teimosia, acesso de raiva e irritabilidade, dificuldades com disciplina e colocação de limites, 

preocupação com a saúde da criança e com o seu desenvolvimento posterior. As verbalizações 

relacionadas ao momento da alta hospitalar revelaram o sentimento de proteção, relacionado 

ao pequeno tamanho do bebê e à preocupação em protegê-lo contra infecções. No entanto, o 

sentimento de proteção foi evidenciado também nas verbalizações da maioria das mães 

relacionadas ao terceiro ano de vida da criança. Nesta idade, este sentimento envolvia 

preocupações sobre a saúde e ferimentos físicos, tais como violência, seqüestro, afogamento e 

acidentes comuns nesta faixa etária.  

 Laucht, Esser e Schmidt (1997) encontraram que mães de bebês nascidos pré-termo e 

com muito baixo peso demonstraram ter maior sensibilidade aos sinais comunicativos do bebê 

e apresentaram mais altos níveis de responsividade em interação com seus filhos aos três 

meses de vida do que mães de bebês nascidos a termo.  Por outro lado, Barratt, Roach e 

Leavitt (1996), ao estudar a interação mãe-criança aos 20 meses encontraram que mães de 

bebês nascidos pré-termo apresentaram menos responsividade verbal, mais comportamentos 

intrusivos e de controle e forneceram mais assistência manual e “feedback” verbal positivo e 

negativo quando comparadas às mães de bebês nascidos a termo. 

 Cho, Holditch-Davis e Belyea (2004) estudaram a interação mãe-criança ex-prematura 

aos três anos de idade e encontraram que as mães de crianças de menor idade gestacional 

tocavam menos, interagiam menos e proviam menos materiais lúdicos em situação de 
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brincadeira com seus filhos, enquanto que estes, por sua vez, brincavam menos com os 

objetos. 

  McGrath, Sullivan e Seifer (1998) avaliaram a interação mãe-criança na idade pré-

escolar em quatro grupos definidos de acordo com a vulnerabilidade biológica da criança. 

Estudaram crianças nascidas pré-termo saudáveis, pré-termo com comprometimento 

neurológico, pré-termo e pequenas para idade gestacional e a termo, a fim de identificar 

mecanismos de compensação nos comportamentos interativos de mães de crianças 

biologicamente vulneráveis. As mães das crianças com maior comprometimento biológico 

apresentaram mais envolvimento interativo com seu filho do que as mães de crianças nascidas 

pré-termo saudáveis ou a termo.  

 Tideman, Nilsson, Smith e Stjernqvist (2002) compararam a relação mãe-criança entre 

crianças nascidas pré-termo e crianças nascidas a termo aos nove e 19 anos. Em comparação 

às díades do grupo a termo, as díades mãe-criança ex-prematura apresentaram aos nove anos 

mais sentimentos de instabilidade e incerteza sobre a relação diádica e as crianças ex-

prematuras apresentaram sentimentos de medo, ansiedade e ameaça. Aos 19 anos, os 

adolescentes ex-prematuros apresentaram maior pontuação nas categorias ansiedade e 

idealização em relação ao tema “apego” e cisão e objeto transicional em relação ao tema 

“separação”. Ansiedade sugere uma sensibilidade geral relacionada às relações de apego; 

idealização sugere uma superavaliação defensiva sobre a mãe; cisão sugere dificuldades na 

integração de afeto positivo e negativo; objeto transicional sugere uma necessidade de valer-

se de objetos transicionais como uma organização adicional nas relações objetais. Ambos os 

membros das díades mãe-criança nascida pré-termo expressaram comentários críticos e 

hostilidade para com o outro mais freqüentemente do que as díades mãe-criança nascida a 

termo. No grupo de crianças nascidas pré-termo, as mães que apresentaram escores mais altos 

nas observações críticas também apresentaram escores mais altos em superenvolvimento 
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emocional, expresso em termos de sacrifício, superproteção e superidentificação com a 

criança. 

Desta forma, evidencia-se o nascimento pré-termo e com muito baixo peso atuando 

como mediador dos processos interacionais da díade mãe-criança, ora evidenciados por 

características de responsividade e sensibilidade, ora por características de diretividade, 

irresponsividade e intrusividade. 

 

1.5 O papel da interação mãe-criança no interjogo entre fatores de risco e proteção na 

trajetória de desenvolvimento da criança ex-prematura 

 

Os fatores psicossociais exercem um importante papel no interjogo entre risco e 

proteção no curso desenvolvimental da criança. Um ambiente familiar adequado, com a 

presença de fatores favorecedores, tais como, responsividade parental, aceitação do 

comportamento da criança e disponibilidade de brinquedos, pode reduzir ou compensar os 

efeitos adversos do risco perinatal, favorecendo o aparecimento de sinais precoces de 

resiliência na criança (BRADLEY et al., 1994, HOLDITCH-DAVIS; BARLETT; BELYEA, 

2000). Por outro lado, um ambiente familiar inadequado pode intensificar o risco perinatal 

(KÁLMAR; BORONKAI, 1991).  

A mãe desempenha papel especial no microsistema familiar da criança através da 

interação mãe-criança (BRONFENBRENNER, 1996). Muitos estudos identificaram a 

influência de aspectos da interação mãe-criança no desenvolvimento posterior da criança ex-

prematura em diferentes faixas etárias (BECKWITH; COHEN; HAMILTON, 1999; 

CHERKES-JULKOWSKI; MITLINA, 1999; LANDRY et al., 1998, 2000, 2001; MAGILL-
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EVANS; HARRISON, 2001; MURRAY; YINGLING, 2000; SCHMIDT; LAWSON, 2002; 

ST. JONH-SEED; WEISS, 2002).  

 Podem ser encontrados diferentes estudos sobre o efeito da interação mãe-bebê no 

primeiro ano de idade no desenvolvimento da criança aos dois anos.  

 St. Jonh-Seed e Weiss (2002) encontraram que expressão materna de emoção negativa 

para com o bebê pré-termo aos seis meses foi preditora de problemas de internalização da 

criança aos dois anos, especialmente para crianças com dificuldade em adaptar-se e com 

pouca persistência.   

 Murray e Yingling (2000) avaliaram a estimulação no lar aos nove meses, o apego aos 

21 meses e o desenvolvimento da linguagem aos 24 meses em crianças nascidas pré-termo e 

em crianças nascidas a termo. Encontraram que responsividade e sensibilidade materna aos 12 

meses de vida da criança foram preditoras significativas da linguagem receptiva e expressiva, 

enquanto que a qualidade da estimulação materna foi preditora da linguagem expressiva da 

criança aos dois anos, nos dois grupos estudados. Foi identificado efeito aditivo de 

responsividade e sensibilidade materna e estimulação em casa na predição das habilidades de 

linguagem receptiva.  

 Murray e Hornbaker (1997) estudaram a relação entre estilos interativos parentais aos 

12 meses e o desenvolvimento da criança aos dois anos em crianças nascidas pré-termo e 

crianças nascidas a termo. Foi encontrado que diretividade materna foi preditora de déficits no 

desenvolvimento da linguagem receptiva, enquanto que elaboração foi preditora de melhor 

desenvolvimento cognitivo nos dois grupos estudados. 

 Estudos mostram que características da interação mãe-criança aos dois ou três anos, 

por sua vez, são preditoras de indicadores do desenvolvimento posterior da criança. 

 Schmidt e Lawson (2002) encontraram que o comportamento do cuidador de focalizar 

a atenção da criança, especialmente através de gestos com fala descritiva, e o comportamento 
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da criança de compartilhar a atenção com o cuidador em interação aos dois anos de idade da 

criança foram preditores do desempenho verbal da criança ex-prematura aos três anos.  

 O estudo de Magill-Evans e Harrison (2001) mostrou que a responsividade e a 

sensibilidade materna em interação com a criança aos dois anos foram preditoras 

significativas da linguagem receptiva da criança aos quatro anos de idade, tanto em crianças 

nascidas pré-termo quanto em crianças nascidas a termo.  

 Cherkes-Julkowski e Mitlina (1999) identificaram que alto nível de restrição e 

intencionalidade materna, mudanças diádicas irregulares no campo da intencionalidade, 

instabilidade no sistema interativo e pouca adaptabilidade da criança à intencionalidade 

materna na interação mãe-criança ex-prematura aos dois anos foram preditores de déficit de 

atenção e hiperatividade na idade escolar. 

 Assel et al (2002) encontraram que mais altos níveis de responsividade calorosa 

materna e mais altos níveis de restrição em interação com a criança aos três anos foram 

diretamente relacionados a maiores habilidades de iniciativa social da criança aos quatro anos 

de idade. Por outro lado, baixos níveis de responsividade e flexibilidade materna foram 

relacionados a déficits nas habilidades de iniciativa social, tanto para crianças nascidas a 

termo quanto para crianças nascidas pré-termo. A relação entre altos níveis de restrição 

materna e altos níveis de iniciativa social da criança foi inesperada por parte dos autores. 

Estes interpretaram essa relação considerando que as crianças devem ter iniciado intercâmbios 

verbais após as restrições onde solicitavam explicações ou justificativas por estarem sendo 

restringidas. Esse estudo sugere que a análise da interação mãe-criança precisa levar em conta 

o conteúdo das verbalizações a fim de tornar claro o significado dos encadeamentos  da cadeia 

de interação da díade. 

 Smith, Landry e Swank (2000) encontraram que o suporte verbal materno 

(scaffolding) aos três anos foi preditor de habilidades cognitivas verbais e não-verbais de 
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crianças nascidas a termo e crianças nascidas pré-termo aos cinco anos. O suporte verbal 

materno foi mais fortemente relacionado ao desenvolvimento de habilidades não-verbais das 

crianças pré-termo quando comparadas às crianças a termo. As crianças nascidas pré-termo 

que tinham mães que usavam suporte verbal mais freqüentemente apresentaram 

desenvolvimento de habilidades cognitivas não-verbais semelhante às crianças nascidas a 

termo.  

 Um grupo de pesquisadores alemães desenvolveu pesquisas relevantes sobre o efeito 

diferencial do risco biológico e social no desenvolvimento da criança. Segundo Laucht, Esser 

e Schmidt (2001, 2002), comportamentos interativos específicos da mãe e da criança exercem 

efeito diferencial em crianças de alto risco biológico neonatal podendo modificar o impacto 

adverso do nascimento com muito baixo peso no desenvolvimento posterior da criança. Os 

autores avaliaram a interação entre mães e crianças de três meses nascidas com peso normal, 

com baixo peso e com muito baixo peso e o seu desenvolvimento aos dois, 4 ½ e oito anos. 

Aos oito anos, crianças nascidas com muito baixo peso cujas mães não eram sensíveis e 

responsivas em interação aos três meses de idade exibiram mais problemas de comportamento 

do tipo internalizante. Por outro lado, crianças nascidas com muito baixo peso que tinham 

mães sensíveis e responsivas apresentaram menos problemas de comportamento em relação a 

estas. As crianças nascidas com baixo peso e a termo, por sua vez, apresentaram menos 

problemas de comportamento do que as crianças nascidas com muito baixo peso independente 

da responsividade materna.  

 Com relação à variabilidade de estimulação materna, os autores (LAUCHT, ESSER, 

SCHMIDT, 2001, 2002) verificaram que a presença de altos níveis de variabilidade de 

interação com a criança pareceu ser especialmente importante para a inteligência verbal em 

crianças nascidas com muito baixo peso. Aos oito anos estas crianças beneficiaram-se com a 

estimulação materna diversificada, enquanto que apresentaram prejuízos quando a 

 



 50

estimulação era pobre. Por outro lado, no grupo de crianças com peso de nascimento normal, 

a variabilidade materna não mostrou o mesmo efeito. Isso significa que a diversidade de 

estimulação, sensibilidade e responsividade materna apresentaram efeito mais significativo no 

desenvolvimento das crianças nascidas pré-termo do que no desenvolvimento das crianças 

nascidas a termo. 

 Nesses estudos (LAUCHT, ESSER, SCHMIDT, 2001, 2002) o comportamento 

interativo da criança aos três meses foi identificado como tendo efeito preditivo no 

desenvolvimento da criança na idade escolar. Crianças nascidas com muito baixo peso que 

freqüentemente olhavam e sorriam para as suas mães tiveram um desenvolvimento mais 

favorável (apresentaram mais altos níveis de inteligência verbal e menos problemas de 

comportamento) do que crianças que foram menos competentes durante a interação. 

Novamente, para as crianças de peso normal de nascimento esses comportamentos pareceram 

não ter o mesmo efeito.  

 Segundo os autores os resultados desses estudos podem ser interpretados como uma 

evidência acerca do efeito transacional indicando que o comportamento da criança nascida 

com muito baixo peso é de particular importância na interação mãe-criança. Nesse grupo, o 

comportamento infantil competente pode ser especialmente recompensador para as mães e 

pode encorajá-las a engajar-se mais intensivamente com seus filhos, promovendo desta 

maneira seu desenvolvimento posteriormente. 

 Um conjunto de estudos acompanhou a interação mãe-criança em diferentes idades e 

verificou o efeito dessa no desenvolvimento posterior, identificando o poder preditivo dos 

aspectos interacionais em diferentes fases do desenvolvimento. 

 Landry et al. (1998) estudaram a interação mãe-criança em situação de atividades 

diárias e brincadeira aos seis, 12, 24 e 40 meses de idade da criança e o impacto desta no 

desenvolvimento da competência social de crianças ex-prematuras de alto risco 
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(diagnosticadas com pelo menos uma complicação médica grave no período neonatal) e baixo 

risco (diagnosticadas com pelo menos uma complicação médica moderada no período 

neonatal) e de crianças nascidas a termo. As mães que apresentaram mais altos níveis de 

manutenção da interação e dos interesses da criança tinham filhos que demonstravam maiores 

ganhos ao longo do tempo nas habilidades de iniciativa social. Esta relação foi mais forte 

durante a observação de atividades diárias do que na observação da sessão de brincadeira e 

mais aparente para as crianças nascidas pré-termo do que para as crianças nascidas a termo. 

Por outro lado, as mães que apresentaram mais diretividade tinham filhos que mostravam 

menores ganhos ao longo do tempo nas habilidades de iniciativa e responsividade social da 

criança.   

 Em um estudo posterior Landry et al. (2000) avaliaram as influências dos 

comportamentos interativos maternos aos dois e 3 ½ anos de idade da criança no 

desenvolvimento da criança aos 4 ½ anos. Manutenção materna da interação e dos interesses 

da criança aos dois anos teve influência indireta na independência cognitiva e social da 

criança aos 4 ½ anos através de uma influência direta e positiva nas habilidades da criança aos 

dois e 3 ½ anos. Além disso, foi constatado que os efeitos da diretividade materna no 

desenvolvimento da criança variavam de acordo com a sua idade. A diretividade materna aos 

dois anos influenciou positivamente as habilidades cognitivas e sociais da criança aos 3 ½ 

anos, enquanto que, aos 3 ½ anos, influenciou direta e negativamente a independência social e 

cognitiva da criança aos 4 ½ anos. Segundo os autores, apesar de estar relacionada ao 

comportamento social positivo na infância, a diretividade interfere no desenvolvimento social 

de crianças pré-escolares. Ao passo que a criança aprende a tomar mais iniciativa social, suas 

mães precisam diminuir o grau de direcionamento que proporcionam. O aumento de 

direcionamento pode ajudar crianças em risco para problemas de desenvolvimento a 

corresponder às demandas maternas, porém, pode não sustentar seu desenvolvimento nas 
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habilidades de tomar iniciativa social nos contextos interacionais. Maior decréscimo na 

diretividade materna pode ser mais necessário para crianças nascidas pré-termo em 

comparação com crianças nascidas a termo porque as primeiras precisam de mais 

oportunidades para assumir um papel ativo para desenvolver suas habilidades sociais.  

 Landry et al. (2001) investigaram a importância da consistência na sensibilidade/ 

responsividade calorosa materna na infância (aos seis, 12 e 24 meses) e na fase pré-escolar 

(aos 3 ½ e 4 ½ anos) no desenvolvimento posterior da criança. Verificaram que tanto as 

crianças nascidas a termo quanto as nascidas pré-termo aos 54 meses cujas mães foram 

consistentemente responsivas na infância e na fase pré-escolar apresentaram melhor 

desenvolvimento nas habilidades sociais do que as crianças cujas mães foram responsivas 

apenas nos dois primeiros anos. Constataram assim, a importância da qualidade da interação 

mãe-criança para o desenvolvimento da criança não só nos primeiros anos de vida, mas 

também em idades posteriores.  

 Um estudo analisou aspectos da interação mãe-criança como preditores da 

representação dessa relação posteriormente na fase da adolescência. Beckwith, Cohen e 

Hamilton (1999), ao avaliarem a interação mãe-criança ex-prematura na fase pré-escolar e 

escolar e o desenvolvimento emocional na adolescência, encontraram que sensibilidade e 

responsividade materna de forma consistente durante a infância (um, oito e 24 meses) e na 

idade escolar (12 anos) foram preditoras de representação de apego seguro aos 18 anos. 

 Desta forma, evidencia-se a importância de se considerar comportamentos interativos 

maternos específicos tais como responsividade, sensibilidade, manutenção, focalização de 

atenção, responsividade consistente, estimulação e envolvimento com a criança como 

importantes preditores de desenvolvimento positivo da criança ao longo do tempo nas áreas 

afetiva, de linguagem, cognição, comportamento e socialização. Os comportamentos 

interacionais da mãe e da criança durante a infância parecem modificar o impacto adverso da 
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morbidade decorrente do nascimento pré-termo, consistindo-se em fator moderador relevante 

para a criança nascida prematura. 

 Além dos comportamentos interativos maternos, muitos estudos investigam outras 

variáveis relacionadas à interação mãe-criança e ao desenvolvimento da criança. Dentre as 

variáveis maternas, os estudos têm avaliado nível cognitivo (BACHARACH; 

BAUMEISTER, 1998; SINGER et al., 2001) e educacional (CHO; HOLDITCH-DAVIS; 

BELYEA, 2004; KISIDA et al., 2001), história de infância (ASSEL et al., 2002), etnia (CHO; 

HOLDITCH-DAVIS; BELYEA, 2004; KISIDA et al., 2001), uso de drogas e estratégias de 

enfrentamento (SINGER et al., 2001), idade na gravidez (BACHARACH; BAUMEISTER, 

1998; MAGILL-EVANS; HARRISON, 2001), nível de estresse (ASSEL et al., 2002; 

MAGILL-EVANS; HARRISON, 2001; YOUNGBLUT et al., 1998), ansiedade e depressão 

(ASSEL et al., 2002; LAUCHT; ESSER; SCHMIDT, 2001, 2002), condição civil (KISIDA et 

al., 2001), qualidade do relacionamento conjugal (LAUCHT; ESSER; SCHMIDT, 2001, 

2002; MAGILL-EVANS; HARRISON, 2001), condição de emprego e satisfação com suas 

atividades (YOUNGBLUT et al., 1998, 2001).  

 Dentre as variáveis familiares, os estudos têm avaliado renda familiar 

(BACHARACH; BAUMEISTER, 1998; YOUNGBLUT et al., 1998, 2001), e eventos de vida 

adversos (BECKWITH; COHEN; HAMILTON, 1999; LAUCHT; ESSER; SCHMIDT, 2001, 

2002), dentre outras. O interesse por analisar ou controlar essas variáveis evidencia a 

importância de se considerar também variáveis maternas e familiares para a melhor 

compreensão dos processos interacionais mãe-criança e do desenvolvimento da criança. 

 A interação entre mães e crianças nascidas pré-termo e com muito baixo peso tem sido 

estudada com maior ênfase do nascimento ao segundo ano de vida da criança, como nos 

estudos de Bacharach e Baumeister (1998), Beckwith, Cohen e Hamilton (1999), Landry et al. 

(1998), Laucht, Esser e Schmidt (2002), Magill-Evans, Harrison (2001) e Schmidt e Lawson 
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(2002), e do segundo ao quarto ano de vida da criança, como nos estudos de Assel et al. 

(2002), Beckwith, Cohen e Hamilton (1999), Cherkes-Julkowski e Mitlina (1999), Holditch-

Davis, Bartlett e Belyea (2000), Kisida et al. (2001), Kleberg, Westrup e Stjernqvist (2000), 

Landry et al. (2001), Schmidt e Lawson (2002) e McGrath, Sullivan e Seifer (1998). Poucos 

estudos investigam a interação mãe-criança no período de quatro a seis anos de idade da 

criança, como nos estudos de Landry et al. (2001) e McGrath, Sullivan e Seifer (1998). 

 Esta idade, que no Brasil coincide com a transição da educação infantil para a escola 

fundamental, consiste em um marco evolutivo importante no desenvolvimento da criança. 

Nesta fase a criança já deve ter ultrapassado o período de aquisição e de domínio de 

habilidades verbais e motoras, deparando-se com novas tarefas e desafios desenvolvimentais. 

A criança passa a ter uma demanda por ampliação do seu mundo social para além do meio 

familiar, maior independência em relação aos seus pais e preparação para o aprendizado 

formal (COLL; PALACIOS; MARCHESI, 1995). Para tarefas cognitivas isto inclui 

desenvolver metas independentemente e usar estratégias de modo flexível. No domínio social, 

inclui controlar seu comportamento, fornecer informação aos outros a respeito de suas 

necessidades e interesses e interagir de forma independente com seu mundo sem um alto grau 

de estrutura e suporte dos pais (LANDRY et al., 2000). 

 Devido à escassez dos estudos sobre interação mãe-criança nesta faixa etária 

realizados com este grupo de crianças nascidas prematuras, pouco se conhece a respeito dos 

mecanismos interacionais das díades mãe-criança ex-prematura aos seis anos de idade. 

Considerando que as características da interação mãe-criança variam de acordo com a idade 

da criança e o contexto observado, não se deve partir de idéias preconcebidas.  Necessita-se 

analisar adequadamente como se processa a interação diádica mãe-criança ex-prematura na 

idade que precede ou permeia a entrada da criança na escola, visto que a interação mãe-
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criança é uma relevante variável moderadora do risco biológico no desenvolvimento da 

criança.  

 Os indicadores de interação mãe-criança nesta faixa etária contribuirão para a 

compreensão do interjogo entre risco e proteção na trajetória de desenvolvimento da criança 

ex-prematura, assim como poderão trazer subsídios para orientações de intervenção 

preventiva. 
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O presente estudo teve por objetivo geral: verificar a relação entre nascimento 

prematuro e interação mãe-criança aos seis anos de idade, assim como verificar a associação 

entre indicadores de interação da díade e variáveis das crianças e das mães, respectivamente. 

Para tanto, foram atendidos os seguintes objetivos específicos: 

a. Comparar os indicadores da interação mãe-criança entre um grupo de mães e crianças de 

seis anos de idade nascidas pré-termo e com muito baixo peso e um grupo de mães e 

crianças nascidas a termo e com peso adequado, em contexto experimental de 

observação sistemática estruturada lúdica e de ensino; 

b. Comparar os indicadores de interação das díades mãe-criança entre momento lúdico e 

momento de ensino; 

c. Identificar associações entre indicadores de risco biológico, cognitivos, 

comportamentais e sócio-demográficos das crianças ex-prematuras e suas mães e 

indicadores da interação mãe-criança observados nos dois momentos da situação 

estruturada de observação; 

d. Identificar associações entre os diferentes indicadores de interação mãe-criança ex-

prematura nos momentos lúdico e de ensino. 

 



 58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MÉTODO 

 



 59

3.1 Participantes 

 

3.1.1 Caracterização dos participantes 

 A amostra de participantes do presente estudo foi composta por 30 crianças em torno 

de seis anos de idade nascidas em um hospital público universitário (Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, HC-FMRP-USP) 

conveniado ao Sistema Único de Saúde, entre os anos de 1992 e 1993, e suas respectivas 

mães, distribuídas em dois grupos: 

 Grupo Pré-termo (PT): 15 crianças nascidas pré-termo (idade gestacional < 37 

semanas) e com muito baixo peso (≤1500g) e suas respectivas mães.  

 Grupo A Termo (AT): 15 crianças nascidas a termo (idade gestacional ≥ 37 semanas) 

e com peso adequado (>2500g) e suas respectivas mães.  

Os grupos foram emparelhados quanto ao sexo e à idade cronológica da criança. 

3.1.2 Processo de seleção dos participantes 

O procedimento de seleção dos participantes foi realizado em duas etapas. 

Primeiramente, foi realizada uma consulta aos livros de registro anual de nascimentos do 

Serviço de Neonatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto-USP, referente ao período de 1992 a 1994, a fim de proceder à seleção prévia de 

crianças que nasceram com peso igual ou inferior a 1500 gramas e com idade gestacional 

inferior a 37 semanas para a composição do Grupo Pré-termo (PT). Concomitantemente, foi 

iniciada a composição do Grupo A Termo (AT), que consistiu na seleção pareada de crianças 

nascidas com peso superior a 2500 gramas e com idade gestacional igual ou superior a 37 

semanas. No livro de nascimentos, para cada criança elegível para o Grupo PT foram 
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selecionadas duas crianças elegíveis para o Grupo AT, emparelhadas quanto ao sexo e à idade 

cronológica. 

 Posteriormente, foram realizadas consultas ao Setor de Controle de Pacientes do 

Hospital das Clínicas da FMRP-USP a fim de obter informações acerca dos endereços 

residenciais dos participantes elegíveis. A partir deste levantamento, foram selecionados os 

casos que residiam em Ribeirão Preto e região administrativa e excluídos os casos de óbito. 

Foram enviadas cartas às famílias e realizados contatos telefônicos a fim de convidar as mães 

a participar do estudo, agendando uma entrevista quando estas concordavam. Nesta entrevista 

eram explicados os objetivos do estudo, o tipo de participação requerida e o compromisso 

com o sigilo em relação aos dados individuais obtidos na pesquisa. Foi assegurado que os 

participantes poderiam desistir do estudo a qualquer momento, sem que isso lhes acarretasse 

prejuízos. Mediante a aceitação em participar do estudo, as mães assinavam um termo de 

consentimento. 

 A seleção dos participantes foi iniciada através da identificação e convocação das 

crianças que cumpriam os critérios para participar do Grupo PT, uma vez que, para a 

composição do Grupo AT, fazia-se necessário a conclusão do primeiro grupo, a fim de 

possibilitar o emparelhamento.  

 A Tabela 1 apresenta o percurso de seleção de participantes e composição dos grupos 

Pré-termo e A Termo. 
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Tabela 1- Percurso de seleção dos participantes e composição dos grupos Pré-termo (PT) e A 

Termo (AT). 

Percurso de seleção dos participantes Grupo PT Grupo AT 

Nascimentos com peso ≤1500g e idade gestacional <37 

semanas entre os anos de 1992 e 1993 

219 NA 

Seleção de nascimentos com peso ≥ 2500g e idade 

gestacional ≥ 37 semanas emparelhados aos nascimentos 

pré-termo e com muito baixo peso selecionados quanto à 

idade cronológica e gênero 

NA 416 

Residentes em Ribeirão Preto* 71 319 

Localizados por telefone ou carta 35 48 

Compareceram ao local de coleta de dados 18 21 

Aceitaram participar do estudo 17 17 

Concluíram a coleta de dados 15 15 

*De acordo com endereço conforme constava no registro do HC, que poderia estar ou não atualizado 

NA= Não se aplica 

Para a composição do Grupo Pré-termo foram identificadas 219 crianças nascidas com 

peso igual ou inferior a 1500 gramas e com idade gestacional inferior a 37 semanas. De 

acordo com os endereços residenciais fornecidos pelo Setor de Controle de Pacientes do 

HCFMRP-USP, os quais poderiam ou não estar atualizados, 71 destas crianças residiam em 

Ribeirão Preto. Iniciou-se a localização dos participantes que possuíam linha telefônica 

através de contatos telefônicos, porém a maioria dos números havia mudado. Assim, foram 

localizadas apenas 11 crianças. Em seguida, com o objetivo de completar a amostra foram 

encaminhadas 27 cartas para os primeiros endereços que estavam completos na listagem 

fornecida pelo Setor de Controle de Pacientes. Foram localizadas 24 crianças e sete mães 

compareceram à primeira entrevista. Desta forma, compareceram ao local de coleta de dados 
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18 participantes. Uma mãe não quis participar devido a problemas de saúde da filha e duas 

mães desistiram na segunda sessão porque acharam difícil ir até o local das entrevistas. 

Portanto, de 17 díades mãe-criança que aceitaram participar do estudo houve uma perda 

amostral de 12%, finalizando a amostra com 15 crianças no Grupo PT. 

Para a composição do Grupo AT foi estabelecido como referência o grupo de crianças 

PT, selecionando-se para cada criança deste grupo, os dois registros do livro de nascimento 

mais próximos que atendiam aos critérios de peso de nascimento superior a 2500 gramas, 

idade gestacional igual ou superior a 37 semanas e emparelhamento quanto à idade 

cronológica e quanto ao sexo. Obteve-se um total de 416 crianças elegíveis para integrar o 

Grupo AT. De acordo com os endereços residenciais fornecidos pelo Setor de Controle de 

Pacientes do HCFMRP-USP, 319 destas crianças residiam em Ribeirão Preto. Iniciou-se a 

localização dos participantes que possuíam linha telefônica através de contatos telefônicos, 

porém, semelhante ao ocorrido na localização do Grupo PT, a maioria dos números havia 

mudado. Assim, foram localizadas apenas 15 crianças. Em seguida, foram encaminhadas 38 

cartas para os primeiros endereços que estavam completos na listagem fornecida pelo Setor 

de Controle de Pacientes. Foram localizadas 33 crianças. Participaram da primeira entrevista 

21 participantes. Quatro mães não aceitaram participar alegando pouca disponibilidade de 

tempo ou dificuldades de locomoção até o local das entrevistas, uma criança havia nascido 

com peso abaixo de 2500 gramas (anotação errada no livro de nascimento) e uma mãe foi 

dispensada, pois a amostra já estava completa. Desta forma foi concluída a coleta de dados 

deste grupo totalizando 15 participantes.  

A seleção dos participantes e as avaliações psicológicas das mães e das crianças, assim 

como a coleta de dados da interação mãe-criança, foram realizadas pela pesquisadora Iralúcia 

Bertini Martins (Pesquisadora A) como parte do projeto de Mestrado já concluído 

denominado “Crianças nascidas pré-termo e muito baixo peso, na fase pré-escolar: história de 
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desenvolvimento, comportamento e mediação materna” (Martins, 2001). A pesquisadora do 

presente estudo (Pesquisadora B) trabalhou na coleta e análise do índice de risco clínico 

neonatal, na elaboração da metodologia de análise de interação mãe-criança e na preparação e 

análise dos dados de interação mãe-criança. 

 

3.2 Aspectos éticos 

 

O presente estudo contou com a autorização do Chefe do Serviço de Neonatologia do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São 

Paulo-HCFMRP-USP (Anexo A). O projeto de pesquisa e o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Anexo B) foram apreciados e aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

HCFMRP-USP (Anexo C). As mães foram contatadas e convidadas a comparecer a uma 

entrevista com a Pesquisadora A. As mães que compareceram receberam informações sobre 

os objetivos do estudo e como iriam proceder as sessões de coleta de dados.  Foi assegurado o 

sigilo da identificação dos participantes, o ressarcimento dos gastos com transporte para o 

comparecimento ao local de coleta de dados e a possibilidade de desistência da participação 

do estudo a qualquer momento, se assim desejassem. As mães que concederam a anuência de 

participação no estudo assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, no qual 

constavam informações necessárias acerca do objetivo do estudo, da clientela alvo e do 

procedimento de coleta de dados. 

Foram realizadas devolutivas às mães e quando detectada dificuldade maior com 

relação a alguma criança, a Pesquisadora A colocou-se à disposição para o encaminhamento. 
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3.3 Instrumentos e materiais 

 

 3.3.1 Instrumentos de medida: 

a. Ficha de caracterização dos participantes. Formada por itens referentes à idade e 

escolaridade da criança, idade da mãe no nascimento da criança, escolaridade, tipo de 

ocupação e nível de qualificação profissional materno. 

b. Teste das Matrizes Progressivas de Raven- Escala Geral (RAVEN, 1983), com tradução 

e adaptação de Campos (1997). Teste de inteligência não verbal para adolescentes e 

adultos. Apresentado sob forma de caderno é subdividido em cinco séries (A, B, C, D, 

E), cada uma composta por 12 itens. Avalia a capacidade geral da inteligência, através 

da comparação de formas e raciocínio por analogia independentemente dos 

conhecimentos adquiridos. São obtidos os escores totais e classificados em termos de 

percentil e de nível intelectual.  

c. Teste das Matrizes Progressivas Coloridas de Raven- Escala Especial  (RAVEN et al., 

1984), com padronização brasileira de Angelini et al. (1988). Teste de inteligência não-

verbal para crianças. Apresentado sob forma de caderno é composto por 36 itens, 

subdivididos em três séries (A, AB, B). Avalia a capacidade geral de inteligência, 

através da comparação de formas e raciocínio por analogia independentemente dos 

conhecimentos adquiridos. São obtidos os escores totais e classificados em termos de 

percentil e de nível intelectual.  

d. Escala Comportamental Infantil A2 de Rutter (ECI) (RUTTER et al., 1981) traduzida, 

adaptada e padronizada por Graminha (1998). Instrumento que visa a avaliação de 

problemas emocionais e comportamentais da criança, através da percepção dos pais. A 

ECI inclui 36 itens, fornecendo escore global e escores parciais relativos a problemas de 

saúde (oito itens), hábitos (sete itens) e comportamento (21 itens). O escore total acima 
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de 16 indica necessidade de acompanhamento psicológico ou psiquiátrico. 

e. Clinical Risk Index for Babies (CRIB) (COCKBURN, 1993). Instrumento que avalia a 

morbidade do bebê nas primeiras doze horas de vida. O CRIB considera os seguintes 

indicadores: peso de nascimento, idade gestacional, fração mínima e máxima de 

oxigênio inspirado, acidose sangüínea e malformações congênitas avaliadas nas 

primeiras doze horas de vida. É atribuído um valor específico para cada subdivisão 

referente a cada um desses fatores. Os escores destes fatores são somados para obtenção 

de um escore total. O escore acima de seis indica risco clínico neonatal grave. 

3.3.2 Materiais 

Foram utilizados para a realização deste estudo os seguintes materiais: 

a. Material lúdico e pedagógico: lápis grafite, borracha, folhas sulfite, almaço e dobradura, 

canetas hidrocor, lápis de cor, giz de cera, cola colorida, cola em bastão, massinha de 

modelar, tesoura, livro de história, balde de peças de encaixe e caixa contendo 

brinquedos (carrinhos, bichos de borracha, bonecos e mobiliário em miniaturas).  

b. Jogo Cada coisa em seu lugar (Toyster®). Este jogo contém quatro quebra-cabeças para 

montar. Cada quebra-cabeça é de uma cor diferente e é formado por sete partes, sendo a 

parte central maior do que as outras e traz desenhado o compartimento no qual 

determinados objetos devem ser guardados: a geladeira, o guarda-roupa, a mochila da 

escola e o baú de brinquedos. As seis peças menores de cada quebra-cabeça trazem 

desenhos de objetos usualmente guardados dentro de determinado compartimento, por 

exemplo: No quebra-cabeça de material escolar, a peça central contém o desenho de 

uma mochila, enquanto que as peças menores contêm os desenhos de caderno, livro, 

lápis, apontador, borracha, lápis de cera, prancheta, pincéis, tintas, régua e tesoura. A 

Figura 1 apresenta os quatro quebra-cabeças do jogo Cada coisa em seu lugar. 
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 Figura 1. Quebra-cabeças do jogo Cada coisa em seu lugar (Toyster®) 

 O jogo continha na capa as seguintes informações: 

“Vestir, ir à escola, comer e brincar são atividades do dia-a-dia das crianças. Cada 

coisa em seu lugar é um divertido jogo de associação e encaixe, que brinca com o 

conceito de ordem, usando brinquedos, coisas da escola, roupas e coisas de comer, 

cada coisa em seu lugar. Pode ser jogado em grupo ou individualmente”. 

 Formulou-se uma instrução, que foi colada na contra-capa, contendo as seguintes 

informações: 

“Cada coisa em seu lugar. Vamos ver se você consegue. É fácil! Cada objeto tem o 

seu lugar certo para ser guardado. Arrume para que nada fique fora do lugar. 

Procure as partes centrais para poder encaixar os objetos”. 

c. Equipamento para filmagem: Tripé, filmadora (JVC Compact VHS, Digital Signal 

Processing Pro-cision 5 Head System), fitas de vídeo; 
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d. Equipamento para áudio-gravação: gravador (Panasonic, Mini Cassette Recorder, 

modelo RQ-L10) e fitas cassete; 

e. Protocolos específicos para o registro cursivo das videogravações e áudio-gravações 

(Apêndice A). 

f. Prontuários médicos das crianças do HCFMRP-USP. 

 

3.4 Local 

 

 A coleta de dados foi realizada em uma sala de consultório mobiliada com duas mesas, 

três cadeiras, uma lousa e um armário.  

 

3.5 Procedimento 

 

 3.5.1 Coleta de dados 

A coleta de dados foi realizada pela Pesquisadora A em duas sessões com a mãe e com 

a criança. 

Primeira sessão com a mãe e com a criança 

Após um rapport, foi aplicado com a criança o Teste das Matrizes Coloridas de 

Raven-Escala Especial. Em seguida, foi aplicado com a mãe o Teste das Matrizes 

Progressivas de Raven-Escala Geral e a Escala Comportamental Infantil A2 de Rutter. 
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Segunda sessão com a mãe e a criança 

A segunda sessão, realizada em laboratório, foi estruturada da seguinte forma: 

Inicialmente, era pedido que a mãe e a criança sentassem a uma mesa em que estavam 

dispostos materiais lúdicos e pedagógicos apropriados à faixa etária da criança e um gravador 

para registro do comportamento verbal da mãe e da criança, conforme a Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2. Disposição dos materiais sobre a mesa no Momento Lúdico. 

A Pesquisadora A sentava a dois metros de distância observando a díade mãe-criança 

e controlando a filmadora, disposta em frente à mesa, com um controle remoto. 

A duração da sessão de observação era de, no máximo, 30 minutos, dividida em dois 

momentos: Lúdico e de Ensino. 

a) Momento Lúdico 

Instrução: “Eu gostaria que vocês brincassem como fariam em seu tempo livre  em 

casa. Vocês têm todo esse material para usar como quiserem. Eu vou sentar ali e ficar vendo 

vocês. Alguma pergunta?”. 
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Objetivo: Este momento foi estruturado para que a díade mãe-criança pudesse 

interagir livremente entre si e com os diversos tipos de brinquedos propostos, a fim de criar 

contingências que permitissem que a díade se comportasse o mais próximo possível de uma 

situação natural de brincadeira. Se este tipo de interação não ocorresse freqüentemente entre a 

díade mãe-criança, a suposição era de que a situação eliciaria os recursos potenciais da mãe e 

da criança para interagir de forma lúdica.  

Duração: 15 minutos. 

Finalizados os primeiros 15 minutos da sessão, a pesquisadora pedia que a díade mãe-

criança parasse o que estava fazendo e recolhia os materiais dispostos sobre a mesa, deixando 

apenas o gravador. O Momento de Ensino, por sua vez, iniciava-se em seguida ao Momento 

Lúdico, com o oferecimento do jogo de quebra-cabeças “Cada coisa em seu lugar”, 

apropriado à faixa etária da criança e com instrução na contra-capa, e a apresentação da 

instrução verbal. 

b) Momento de Ensino: 

Instrução: “Agora eu gostaria que você (dirigindo-se para a mãe e entregando o jogo 

de quebra-cabeças) ensinasse este jogo a seu (sua) filho(a)”. 

Objetivos: Este momento foi estruturado a fim de criar contingências para que a mãe 

se comportasse como mediadora da aprendizagem da criança em uma situação específica de 

resolução de problemas, idêntica para todos os participantes. Assim como no Momento 

Lúdico, esperava-se que a díade se comportasse o mais próximo possível do que costumava 

ocorrer em situações de ensino-aprendizagem; Caso estas situações raramente ocorressem 

entre a díade mãe-criança, esperava-se identificar recursos potenciais da mãe e da criança 

nesse tipo de interação. 
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Duração: O tempo de duração do Momento de Ensino era variável, tendo como limite 

máximo 15 minutos. A sessão era finalizada mediante a conclusão da montagem do jogo, a 

desistência da realização da atividade proposta antes do término do tempo máximo ou o 

esgotamento do tempo limite. 

 3.5.2 Análise de dados 

  3.5.2.1  Preparação dos dados 

Teste das Matrizes Progressivas de Raven-Escala Geral 

 Os protocolos foram codificados conforme as recomendações técnicas contidas no 

manual do teste. Foram obtidos os escores totais individuais e foram utilizadas as 

classificações contidas existentes em termos de percentil e de nível intelectual.  

Teste das Matrizes Progressivas Coloridas de Raven- Escala Especial 

 Os protocolos foram codificados conforme as recomendações técnicas contidas no 

manual do teste, utilizando-se as classificações existentes em termos de percentil e de nível 

intelectual. 

Escala Comportamental Infantil A2 de Rutter (ECI) 

 Os dados da ECI foram pontuados de acordo com as normas propostas por Graminha 

(1998). Foi atribuída a cada item da ECI uma pontuação de zero a dois, considerando-se: 

valor zero (ausente) os itens que, na avaliação da mãe, nunca se aplicavam ao seu filho; valor 

um (moderado), os itens que se aplicavam ocasionalmente e valor dois (severo), os itens que 

se aplicavam com certeza. O escore total de cada criança era calculado e comparado ao índice 

sugestivo de necessidade de acompanhamento psicológico ou psiquiátrico (escore >16). 

Clinical Risk Index for Babies (CRIB) 

 Foi atribuído um valor específico para cada subdivisão referente a cada um dos fatores 

de risco neonatal registrados no prontuário médico da criança, a saber: “peso de nascimento”, 

foram atribuídos escores zero, um, quatro e sete para os seguintes valores de peso, 
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respectivamente: >1350g, 851-1350g, 701-850g e <700g; “idade gestacional”, foi atribuído 

escore zero para idade gestacional maior que 24 semanas e escore um para idade gestacional 

menor ou igual a 24 semanas; “malformações congênitas”, foram pontuadas com escores 

zero, um e três, respectivamente, para nenhuma malformação, malformação não grave e 

malformação grave; “oxigenação mínima”, foram pontuados com os escores zero, dois, três e 

quatro, respectivamente, para os seguintes valores de FiO2: <0,40, 0,41 a 0,60, 0,61 a 0,90 e 

0,91 a 1,00; “oxigenação máxima”, foram pontuados com os escores zero, um, três e cinco 

respectivamente, para os seguintes valores de FiO2: <0,40, 0,41 a 0,80, 0,81 a 0,90, 0,91 a 

1,00; “acidose sangüínea”, foram pontuados com escores zero, um, dois e três, 

respectivamente, para os seguintes valores: >-7,0, -7,0 a –9,9, -10,0 a -14,9 e <-15,0. O 

conjunto desses fatores de risco neonatal foram somados para obtenção de um escore total.  

Observação sistemática da interação mãe-criança 

Primeiramente foram transcritas as fitas de videogravação da observação sistemática 

com tempo máximo de duração de 30 minutos das 30 díades mãe-criança observadas em 

interação. Foi realizado o registro cursivo e sincronizado dos seguintes componentes da 

interação: comportamento verbal materno, comportamento verbal da criança, comportamento 

motor materno, comportamento motor da criança, materiais utilizados e atividades 

desenvolvidas. Este registro foi realizado em protocolo apropriado para a transcrição dos 

componentes da interação em cada minuto da sessão de observação (vide Apêndice A). 

Em segundo lugar, foi realizada a transcrição das audiogravações da observação 

sistemática da interação sob forma de registro cursivo das verbalizações da mãe e da criança, 

a fim de maximizar a fidedignidade do registro dos comportamentos verbais realizado a partir 

das videogravações.  

Os dados de observação sistemática da interação mãe-criança foram analisados de 

acordo com o Procedimento de Análise de Interação Mãe-criança elaborado e descrito por 
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Martins (2001); Klein (2002) e Linhares, Martins e Klein (2004). Este procedimento é 

constituído por cinco sistemas de categorias de análise que focalizam diferentes aspectos da 

interação mãe-criança. Os sistemas foram aplicados por dois juízes treinados 

independentemente em 20% da amostra e foram obtidos índices de concordância, que foram 

de 91% para o Sistema de Categorias de Análise de Episódios de Contato Mãe-criança, 85% 

para o Sistema de Categorias de Análise de Dinâmica de Realização das Atividades 

Desenvolvidas pela Díade Mãe-criança, 100% para o Sistema de Categorias de Análise do 

Desempenho da Díade Mãe-criança em Resolução de Problema, 90% para o Sistema de 

Categorias de Análise do Conteúdo Verbal Materno e 94% para o Sistema de Categorias de 

Análise do Conteúdo Verbal da Criança.  

A descrição de cada sistema de categorias de análise, bem como de suas respectivas 

categorias e sub-categorias, encontra-se a seguir: 

Sistema de Categorias de Análise de Episódios de Contato Mãe-Criança 

 Consiste em sete categorias que identificam na díade mãe-criança: a) quem inicia o 

contato e como ocorre o primeiro desencadeamento a partir desta iniciativa; b) episódios de 

observação de um membro da díade pelo outro; c) episódios de ausência de contato.  

 O Quadro 1 apresenta as Categorias de Análise de Episódios de Contato Mãe- Criança. 
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Quadro 1- Categorias de Análise de Episódios de Contato Mãe-Criança. 

Categorias de Análise de Episódios de Contato Mãe-Criança 

Intercâmbio Iniciado pela Criança 

Intercâmbio Iniciado pela Mãe 

Iniciativa da Criança de Intercâmbio Sem Resposta da Mãe 

Iniciativa da Mãe de Intercâmbio Sem Resposta da Criança 

Observação da Criança pela Mãe 

Observação da Mãe pela Criança 

Ausência de Contato 

 

As definições de cada categoria encontram-se a seguir: 

Intercâmbio Iniciado pela Criança 

Criança procura comunicação com a mãe e esta responde à comunicação, entende-se 

por comunicação ou resposta qualquer verbalização ou atividade motora (exclui-se como 

resposta o relance de olhar); 

Intercâmbio Iniciado pela Mãe 

Mãe procura comunicação com a criança e esta responde à comunicação, entende-se 

por comunicação ou resposta qualquer verbalização ou atividade motora (exclui-se como 

resposta o relance de olhar); 

Iniciativa da Criança de Intercâmbio Sem Resposta da Mãe 

Criança procura estabelecer comunicação por meio de verbalização e/ou atividade 

motora com a mãe e esta não responde; 
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Iniciativa da Mãe de Intercâmbio Sem Resposta da Criança 

Mãe procura estabelecer comunicação por meio de verbalização e/ou atividade 

motora com a criança e esta não responde; 

Observação da Criança pela Mãe 

Mãe direciona o olhar para a criança, observando-a por tempo mínimo de cinco 

segundos (exclui-se desta categoria o relance de olhar); 

Observação da Mãe pela Criança 

Criança direciona o olhar para a mãe, observando-a por tempo mínimo de cinco 

segundos (exclui-se desta categoria o relance de olhar); 

Ausência de Contato 

Mãe e criança sem interação verbal ou motora por tempo mínimo de cinco segundos.  

Sistema de Categorias de Análise das Atividades Desenvolvidas pela Díade Mãe-criança 

 Consiste em categorias que visam caracterizar as atividades desenvolvidas pela díade 

mãe-criança quanto à sua natureza e dinâmica de realização. 

 Com relação à natureza das atividades, compreende nove categorias que focalizam os 

materiais com os quais os comportamentos verbais e motores de cada um dos membros da 

díade estão relacionados. Com relação à dinâmica de realização das atividades, compreende 

cinco categorias que focalizam a relação entre os comportamentos verbais e motores da mãe e 

os comportamentos verbais e motores da criança sem considerar os materiais envolvidos. 

 O Quadro 2 apresenta as Categorias de Análise das Atividades Desenvolvidas pela 

Díade Mãe-criança. 
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Quadro 2- Categorias de Análise das Atividades Desenvolvidas pela Díade Mãe-criança. 

Categorias de Análise das Atividades Desenvolvidas pela Díade Mãe-criança 

Natureza Dinâmica de Realização 

Brinquedo com Miniaturas 

Compreensão de Leitura 

Construção com Peças de Encaixe 

Desenho 

Jogo de “Faz-de-conta” 

Leitura de Livro 

Massa de Modelar 

Recorte e Colagem 

Atividade Compartilhada pela Díade 

Atividade Realizada pela Criança com 

Participação Parcial da Mãe 

Atividade Realizada pela Criança de 

Forma Independente da Mãe 

Atividade Realizada pela Mãe de Forma 

Independente da Criança 

Atividade Paralela da Díade 

 

 As definições de cada categoria encontram-se a seguir: 

Categorias de Análise da Natureza das Atividades 

Brinquedo com Miniaturas 

 A díade mãe-criança ou um de seus membros manipula as peças de miniaturas e/ ou 

verbaliza sobre elas. 

Compreensão de Leitura 

 A díade mãe-criança conversa sobre o conteúdo expresso no livro que está sendo lido. 

Construção com Peças de Encaixe 

 A díade mãe-criança ou um de seus membros manipula e/ ou verbaliza sobre as peças 

de encaixe para construção. 

Desenho 

 A díade mãe-criança ou um de seus membros manipula e/ ou verbaliza sobre os 

materiais para desenhar ou sobre o desenho que está sendo realizado. 
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Jogo de “Faz-de-conta” 

 A díade mãe-criança ou um de seus membros manipula os objetos atribuindo-lhes 

novas funções e significados e/ou verbaliza assumindo novos papéis. 

Leitura de Livro 

 A díade mãe-criança ou um de seus membros lê em voz alta ou para si mesmo um 

livro. 

Massa de Modelar 

 A díade mãe-criança ou um de seus membros manipula a massa de modelar e/ ou 

verbaliza sobre o que está modelando. 

Recorte e Colagem 

 A díade mãe-criança ou um de seus membros recorta papéis, cola-os e/ ou verbaliza 

sobre o que está recortando e colando. 

Categorias de Análise da Dinâmica de Realização das Atividades Desenvolvidas pela 

Díade Mãe-criança 

Atividade Compartilhada pela Díade Mãe-criança 

 Mãe e criança realizam em conjunto ações sincronizadas em um mesmo intervalo de 

tempo e sintonizadas com a natureza da tarefa.  Esta categoria pressupõe sincronia temporal e 

sintonia temática nas relações estabelecidas entre a díade mãe-criança. 

Atividade Realizada pela Criança com Participação Parcial da Mãe 

 Criança realiza ações vinculadas a uma atividade e a mãe a observa e tem participação 

verbal e/ou motora na atividade parcialmente de forma sincronizada e sintonizada. Esta 

categoria pressupõe sincronia temporal e sintonia temática nas relações estabelecidas entre a 

díade mãe-criança. 
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Atividade Realizada pela Criança de Forma Independente da Mãe 

 Criança realiza ações vinculadas a uma atividade enquanto a mãe não se envolve em 

nenhuma atividade realizada pela criança. 

Atividade Realizada pela Mãe de Forma Independente da Criança 

 Mãe realiza ações vinculadas a uma atividade enquanto a criança não se envolve em 

nenhuma atividade realizada pela mãe. 

Atividade Paralela da Díade Mãe-criança 

 Mãe e criança realizam, independentemente uma da outra e em um mesmo intervalo 

de tempo, ações vinculadas a atividades que podem ser similares ou diferentes. 

Sistema de Categorias de Análise do Desempenho da Díade Mãe-Criança em     

Resolução de Problema 

 Consiste em quatro categorias que caracterizam o desempenho das díades mãe-criança 

na resolução dos quebra-cabeças no Momento de Ensino, considerando o comportamento 

verbal e motor desta emitido durante a consecução de cada um dos quebra-cabeças propostos.  

O desempenho da díade em cada um dos quebra-cabeças é categorizado de acordo com este 

conjunto de categorias. 

 O Quadro 3 apresenta as Categorias de Análise do Desempenho da Díade Mãe-

Criança em Resolução de Problema. 
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Quadro 3- Categorias de Análise do Desempenho da Díade Mãe-criança em Resolução de 

Problema 

Categorias de Análise do Desempenho da Díade Mãe-criança em 

Resolução de Problema 

Sucesso da Criança Mediado pela Mãe 

Sucesso da Criança Independente da Mãe 

Sucesso da Mãe Independente da Criança 

Fracasso da Díade Mãe-criança 

 

As definições de cada categoria encontram-se a seguir: 

Sucesso da Criança Mediado pela Mãe 

 Refere-se à consecução da montagem de um quebra-cabeça por conseqüência da ação 

continuada da criança em realizar ações compatíveis com a execução da tarefa e da mãe em 

auxiliar a criança quando necessário. 

Sucesso da Criança Independente da Mãe  

 Refere-se à consecução da montagem de um quebra-cabeça por conseqüência da ação 

continuada da criança em realizar ações compatíveis com a execução da tarefa sem o auxílio 

da mãe. 

Sucesso da Mãe Independente da Criança 

 Refere-se à consecução da montagem de um quebra-cabeça por conseqüência da ação 

continuada da mãe em realizar ações compatíveis com a execução da tarefa sem a 

participação da criança. 
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Fracasso da Díade 

 A díade mãe-criança não conclui a montagem do quebra-cabeça devido à falta de 

tempo, dificuldade na execução da tarefa ou desistência. 

Sistema de Categorias de Análise dos Conteúdos das Verbalizações Maternas 

 Composto por 14 categorias e 19 sub-categorias que visam analisar os conteúdos das 

verbalizações expressadas pelas mães em situação de interação com seu (sua) filho (a).  

O Quadro 4 apresenta as Categorias e Sub-categorias de Análise dos Conteúdos das 

Verbalizações Maternas. 
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Quadro 4- Categorias e Sub-categorias de Análise de Conteúdo das Verbalizações Maternas 

Categorias e Sub-categorias de Análise de Conteúdo das Verbalizações Maternas 

Apreciação Positiva 

Aprovação/ Ênfase na Capacidade da Criança 

Apreciação Negativa 
 Desaprovação/ Repreensão 

Atribuição de Responsabilidade de Ação 

Comentário sobre Demonstração de Ação 
 Comentário Específico/ Inespecífico 

Concordância 

Discordância 

Dúvida 

Estabelecimento de Relações 

Informação 
Específica: Atividade; Estímulo; Material Simbólico/ Inespecífica 

Manutenção de Contato 

Oferecimento de Ajuda à Criança 

Solicitação 
 Atenção/ Controle de Impulso/ Esclarecimento 

Sugestão Materna de Participação da Criança 

Estímulo à Participação/ Exigência de Desempenho: Específica; Inespecífica 

Categoria Residual 
Conversa com a Psicóloga/ Fala Ininteligível/ Outras Verbalizações 

 

As definições e os exemplos das categorias de conteúdo das verbalizações maternas 

encontram-se a seguir. As observações entre parênteses referem-se ao comportamento verbal 

ou não-verbal antecedente ou subseqüente à emissão verbal analisada que contribuiu para sua 

categorização de conteúdo. A abreviação "C" corresponde à criança e "M" à mãe. 
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Apreciação Positiva 

  Aprovação 

 A mãe expressa “feedback” de aprovação referente ao desempenho da criança. 

Exemplos: 

M: Acertou! 

M: Legal! 

M: Assim mesmo! 

  Ênfase na Capacidade da Criança 

 A mãe faz afirmações sobre a capacidade da criança, enfatizando o fato de ela saber ou 

entender como solucionar a tarefa. 

Exemplos: 

(C: Eu não sei!) M: Sabe! 

M: Na escola você sabe fazer! 

M: Eu sei que você consegue! 

Apreciação Negativa 

  Desaprovação  

 A mãe expressa desaprovação referente ao desempenho da criança. 

Exemplos: 

(criança começa a desmontar peças) M: Não, deixa assim. 

M: Ah não, pintar aqui fica feio. 

M: Ih, tá ruim! 

M: Tá errado. 

  Repreensão 

 A mãe reprova o comportamento da criança incompatível com a realização da tarefa 

ou a ausência de iniciativa de ação da criança voltada para a realização da tarefa. 
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Exemplos: 

M: Larga a mão de ser preguiçoso! 

M: É feio ser assim! 

M: Como você é chato! 

Atribuição de Responsabilidade de Ação 

 Inclui as verbalizações nas quais a mãe oferece oportunidade de escolha ou exige a 

autonomia de ação da criança. 

Exemplos: 

M: Escolhe o que você vai ser. 

M: O que você quer fazer então? 

(C: De que cor eu pinto?) M: A cor que você quiser. 

Comentário sobre Demonstração de Ação 

 A mãe procura descrever como realizar uma ação ou tarefa enquanto a executa. 

  Comentário Específico 

Exemplos: 

(Mãe pintando com lápis de cor) M: Agora vai pintando aqui. 

(Mãe desenhando) M: É só passar por cima. 

(Mãe brincando com peças de montar) M: Vou fazer a parte de trás da casa. 

  Comentário Inespecífico 

Exemplos: 

(Mãe fazendo bolinhas com massinha de modelar) M: Desse jeito. 

(Mãe pintando com lápis de cor) M: É só fazer igual eu to fazendo. 

(Mãe montando um quarto com miniaturas) M: É assim, aqui! 

Concordância 

 A mãe confirma ou concorda com a ação ou verbalização da criança. 
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Exemplos: 

(C: Vou desenhar aqui.) M: Hum, hum.

(C: Esse também é daqui?) M: Também. 

(C: Vou pintar de verde.) M: Tá bom. 

Discordância 

 A mãe expressa discordância em relação a uma pergunta ou afirmação da criança. 

  Discordância Específica 

Exemplos: 

(C: É laranja.) M: Que laranja, é vermelho. 

(C: Pega a borracha.) M: Não, isso aí não apaga. 

(C: Deixa eu colar nesse livrinho) M: Não, o livrinho é de história. 

  Discordância Inespecífica 

Exemplos: 

(C: Mãe segura isso.) M: Não precisa. 

(C: É preto.) M: Não é. 

(C: Vermelho não tem.) M: Tem sim. 

Dúvida 

A mãe expressa incerteza diante de uma afirmação ou questionamento da criança ou 

incapacidade diante da natureza ou demanda da tarefa. 

Exemplos: 

(C: É de encaixar aqui?) M: Não sei. 

M: Acho que eu não vou saber fazer isso. 

M: A mãe sabe menos que você. 

Estabelecimento de Relações 

 A mãe verbaliza fazendo relações entre o assunto envolvendo a atividade presente do 
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contexto imediato e outras situações já vivenciadas pela criança em outros contextos, 

estabelecendo uma transcendência de significado do contexto imediato para contextos 

ampliados. 

Exemplos: 

M: Quando você estiver na escola você vai usar canetinha. 

M: Desenha aquilo que você fez para mim aquele dia. 

M: Lembra quando a professora lhe ensinou a ver as horas? 

Informação 

  Informação Específica 

 A mãe fornece uma pista ou uma explicação à criança, discriminando ou descrevendo 

as características da atividade, estímulo/atributo do estímulo ou material simbólico. A 

atividade refere-se a ações, o estímulo ou atributo do estímulo refere-se a materiais concretos 

e material simbólico refere-se à dotação de sentido simbólico a materiais com a função de 

brincar de “faz-de-conta”. 

a) Atividade 

Exemplos: 

M: Tem que pintar aqui dentro de verde e aqui de marrom. 

M: Tem que encaixar uma peça na outra, sem sobrar nenhum espacinho. 

M: A gente pega o lápis com a mão mais em cima. 

b) Estímulo/ Atributo do Estímulo 

Exemplos: 

(C: O que é isso?) M: Giz de cera. 

(C: O que é que tem ali?) M: Papel.

M: Geladeira abre. 

c) Material Simbólico 
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Exemplos: 

M: Aqui vai ser o banheiro. 

M: Vamos brincar que a nossa casa tinha uma piscina, uma mesa bem grande e uma 

churrasqueira. 

M: Quantos carros na garagem!  

  Informação Inespecífica 

A mãe fornece uma pista verbal ou explicação inespecífica à criança usando pronomes 

indefinidos, contendo informações vagas, sem descrever características da atividade ou 

material.  

Exemplos: 

(C: Cadê o telhado?) M: Aqui. 

M: Aqui deixa. 

(C: E aqui?) M: Também. 

Manutenção de Contato 

A mãe verbaliza expressões usuais buscando dar continuidade ao intercâmbio verbal. 

Exemplos: 

M: Hum. 

M: Hã... 

M: Sei... 

Oferecimento de Ajuda à Criança 

A mãe se coloca à disposição da criança para auxiliá-la na realização de uma 

atividade, propondo-se a participar da execução parcial ou total da ação ou facilitando a 

manutenção dos materiais necessários. 

Exemplos: 

M: Quer que eu te ajude? 
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M: Vou pegar para você. 

M: Deixa a mãe fazer para você.  

Solicitação 

  Solicitação de Atenção 

A mãe procura direcionar a atenção da criança para um determinado foco. 

Exemplos: 

M: Aqui, ó. 

M: Tá vendo. 

M: Aí o cor-de-rosa. 

  Solicitação de Controle de Impulso 

A mãe verbaliza visando interromper, conter ou adiar a ação verbal ou motora da 

criança. 

Exemplos: 

M: Cuidado que isso daí quebra. 

M: Calma. 

M: Solta. 

  Solicitação de Esclarecimento 

A mãe faz interrogações à criança a fim de obter compreensão ou especificação 

relacionada ao comportamento verbal ou motor da criança. 

Exemplos: 

M: Qual lápis? 

M: O quê? 

M: Essa ou aquelas ali? 
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Sugestão Materna de Participação da Criança 

  Estímulo à Participação 

A mãe incentiva a participação da criança mediante interrogações ou exclamações 

requerendo resposta verbal ou motora da criança. 

Exemplos: 

M: Você não vai terminar o desenho? 

(C: Terminei.) M: Terminou de pintar tudo? E a árvore, você não vai pintar? 

M: Vamos ver o que tem aqui? 

  Exigência de Desempenho 

A mãe induz a criança a realizar a tarefa por meio de afirmações de instrução ou 

orientação mediante sentenças imperativas. 

a)Exigência de Desempenho de Forma Específica  

Exemplos: 

M: Faz um carro. 

M: Usa canetinha. 

M: Pinta de vermelho. 

b)Exigência de Desempenho de Forma Inespecífica 

Exemplos: 

M: Então vai. 

M: Pega alguma coisa para fazer. 

M: Começa! 

Categoria Residual 

  Conversa com a Psicóloga 

 A mãe dirige-se verbalmente à psicóloga fazendo comentários pessoais, comentários 

sobre a tarefa ou sobre a atividade. 
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Exemplos: 

M: O pior é que eu sou uma negação para desenho. 

M: É o que eu faço em casa sempre. 

M: Ainda demora muito? 

  Fala Ininteligível 

Inclui todas as verbalizações que não foram compreendidas, ao serem transcritas, por 

problemas relacionados à gravação. 

  Outras Verbalizações 

Inclui todas as verbalizações que não puderam ser classificadas nas demais categorias. 

Exemplos: 

M: Que calor está aqui. 

M: Que sono. 

M: A mãe ta cansada. 

Sistema de Categorias de Análise de Conteúdos das Verbalizações da Criança 

 Composto por 17 categorias e 20 sub-categorias que visam analisar os conteúdos das 

verbalizações expressadas pelas crianças em situação de interação com suas mães. 

 O Quadro 5 apresenta as Categorias e Sub-categorias de Análise de Conteúdo das 

Verbalizações da Criança. 
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Quadro 5- Categorias e Sub-categorias de Análise de Conteúdo das Verbalizações da Criança 

Categorias e Sub-categorias de Análise de Conteúdo das Verbalizações da Criança

Aceitação à Participação 

Apreciação sobre Atividade/ Material 
Apreciação Negativa/ Positiva 

Apreciação referente à Mãe 
 Apreciação Negativa/ Positiva 

Auto-Apreciação 
Apreciação Negativa/ Positiva 

Comentário 
Comentário sobre a Ação/ sobre o Estímulo 

Concordância 

Discordância 

Dúvida 

Estabelecimento de Relações 

Expressão de Conclusão da Tarefa 

Manutenção de Contato 

Reclamação 

Recusa à Participação 
Recusa em Continuar a Atividade/ Proposta da Mãe 

Representação de Jogo Simbólico 

Solicitação 
Solicitação de Aprovação, Orientação ou Esclarecimento/ Atenção/ Material/ Participação na Atividade 

Sugestão da Criança de Participação Materna 
Compartilhamento de Decisão na Atividade / Envolvimento da Mãe na Brincadeira/ Transferência de 

Responsabilidade de Ação para a Mãe 

Categoria Residual 
Conversa com a Psicóloga/ Fala Ininteligível/ Outras Verbalizações 

 

As definições e os exemplos das Categorias de Análise de Conteúdo das Verbalizações 

da Criança encontram-se a seguir. As observações entre parênteses referem-se ao 

 



 90

comportamento verbal ou não-verbal antecedente ou subseqüente à emissão verbal analisada 

que contribuiu para sua categorização de conteúdo. A abreviação "C" corresponde à criança e 

"M" à mãe. 

Aceitação à Participação 

A criança concorda com pergunta ou proposta da mãe para realização de uma 

ação/atividade. 

Exemplos: 

(M: Pinta aqui!) C: Tá! 

(M: Faz!) C: Vou fazer a casinha. 

(M: Você não vai terminar?) C: Eu vou fazer. 

Apreciação sobre Atividade ou Material 

  Apreciação Negativa  

A criança realiza comentários que expressam insatisfação ou apreciação negativa 

referentes à atividade ou ao material.  

Exemplos: 

C: De preto é feio! 

C: Brincar de desenhar é muito chato. 

C: Esse lápis só quebra a ponta! 

  Apreciação Positiva  

A criança tece comentários que expressam satisfação ou apreciação positiva referentes 

à atividade ou ao material.  

Exemplos: 

(C: Uma tininha) que bonitinho! 

C: Que coisa engraçada! 

C: Legal! 
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Apreciação referente à Mãe 

  Apreciação Negativa  

A criança expressa apreciação negativa ou desaprovação referente à ação ou afirmação da 

mãe.  

Exemplos: 

C: Não é de assim. 

C: Ta errado! 

C: Assim não. 

  Apreciação Positiva  

A criança expressa apreciação positiva ou aprovação referente à ação ou afirmação da 

mãe.  

Exemplos: 

C: Boa idéia! 

C: Ta certo! 

C: Agora sim! 

Auto-apreciação 

  Apreciação Negativa 

A criança expressa apreciação negativa referente ao seu desempenho ou incapacidade 

frente à execução de uma ação ou resolução de um problema. 

Exemplos: 

(A criança termina de pintar) C: Ficou feio! 

C: Eu não sei fazer este. 

C: A árvore eu não sei desenhar. 

  Apreciação Positiva 
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A criança expressa apreciação positiva referente ao seu desempenho ou capacidade 

frente à execução de uma ação ou à resolução de um problema. 

Exemplos: 

C: Eu sei fazer na creche! 

C: Oba, esse jogo eu sei. 

C: Eu acho que eu descobri. 

Comentário 

 A criança verbaliza de forma específica ou inespecífica informações referentes aos 

estímulos e seus atributos ou às suas ações. 

  Comentário sobre a Ação 

 A criança verbaliza de forma específica ou inespecífica informações envolvendo plano 

de ação ou demonstração de ação que realiza. 

C: Depois eu vou brincar com esse. 

C: Vou colocar a estrelinha em cima do abajur. 

C: Eu vou usar canetinha. 

  Comentário sobre o Estímulo 

A criança verbaliza de forma específica ou inespecífica informações referentes aos 

estímulos ou a seus atributos. Considera-se como estímulo materiais concretos envolvidos na 

atividade. 

Exemplos:  

C: Tem uma privadinha. 

C: Quebrou (o giz). 

C: Já vem com copinho! 
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Concordância 

A criança expressa concordância ou confirmação em relação à afirmação anterior da 

mãe sobre o material. 

Exemplos: 

(M: Um sofá.) C: Hum hum. 

(M: Isso aqui é um relógio.) C: Hã hã! 

(M: Vou pegar mais peças.) C: Tá. 

Discordância 

A criança expressa discordância com relação à afirmação anterior fornecida pela mãe 

sobre o material. 

Exemplos: 

(M: Tem azul sim!) C: Não tem! 

(M: É vermelho!) C: Vermelho não tem! 

(M: Não é preto!) C: É! 

Dúvida 

 A criança expressa dúvida referente à orientação de sua ação ou realização de uma 

atividade. 

Exemplos: 

(M: Que mais?) C: Não sei... 

C: Será que ta certo? 

C: Não sei se é assim. 

Estabelecimento de Relações 

A criança verbaliza fazendo relações entre o assunto envolvendo a atividade presente 

do contexto imediato e outras situações já vivenciadas por ela em outros contextos, 
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estabelecendo uma transcendência de significado do contexto imediato para contextos 

ampliados. 

Exemplos: 

C: Na minha escola tem um relógio. 

C: Lá na escola, no pré, a gente brincava disso. 

C: Livro quase igual ao da escola. 

Expressão de Conclusão da Tarefa 

A criança faz comentários que expressam a conclusão de uma ação realizada por ela. 

Exemplos: 

(A criança finaliza a tarefa) C: Eu já montei. 

(A criança finaliza a tarefa) C: Acabou! 

(A criança finaliza a tarefa) C: Pronto! 

Manutenção de Contato 

A criança verbaliza expressões usuais ou repete a fala da mãe buscando dar 

continuidade ao intercâmbio verbal. 

Exemplos: 

C: Hum... 

C: Hã... 

C: Tá... 

Reclamação 

A criança expressa, por meio de exclamações, desagrado diante de uma proposta ou 

afirmação da mãe sobre a atividade ou diante de um material. 

Exemplos: 

 (M: Pinta bonitinho!) C: Ai mãe!/ Eu tô pintando! 

(M: Eu não vou terminar para você!) C: Ai mãe! 
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(M: Precisa montar direito.) C: Que saco, mãe! 

Recusa à participação 

  Recusa em Continuar a Atividade 

A criança recusa-se a permanecer na atividade que está sendo realizada, sem finalizá-

la, interrompendo-a. 

Exemplos:  

C: Não quero fazer mais! 

C: Eu não quero desenhar mais. 

C: Chega! 

  Recusa Proposta/ Iniciativa da mãe 

A criança recusa um convite, proposta ou ajuda da mãe para realização de uma 

ação/atividade. 

Exemplos: 

(M: Você gosta tanto de desenhar!) C: Não quero! 

(M: Deixa eu ver seu desenho?) C: Não quero. 

 (M: Quer que eu te ajude?) C: Não quero. 

Representação de Jogo Simbólico 

A criança pode expressar: a) representação simbólica através de comentário sobre o 

jogo simbólico; b) verbalização sobre a representação de papéis durante o jogo simbólico 

(“faz-de-conta”) ou c) verbalização que revela atribuição de funções a objetos, dotando-os de 

significado simbólico. 

Exemplos: 

C: Eu vou ser esse daqui. 

 (M: Pede emprestado!) C: Me empresta essa cadeira? 

C: A casinha tem que ter uma chaminé. 
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Solicitação 

  Solicitação de Aprovação/ Orientação/ Esclarecimento  

A criança faz interrogações buscando confirmação ou aprovação referente a seu 

próprio desempenho, orientação a seu plano de ação ou esclarecimentos. 

Exemplos: 

C: Este brinquedo é para nós brincar? 

C: Pode pintar a casinha? 

C: Que cor eu pinto? 

  Solicitação de Atenção 

  A criança procura direcionar a atenção da mãe para um determinado foco, podendo ser 

este específico ou inespecífico. 

Exemplos: 

C: Olha aqui. 

C: Olha o triângulo. 

C: Olha aqui mãe. 

  Solicitação de Material 

 A criança verbaliza solicitando material para a mãe. 

Exemplos: 

C: Me dá canetinha! 

C: Dá a borracha! 

C: Eu quero o grafite. 

  Solicitação de Participação na Atividade 

 A criança verbaliza de forma afirmativa, interrogativa ou exclamativa expressando 

desejo de engajar-se em uma atividade em curso ou  em nova atividade. 

Exemplos: 
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(Mãe mexendo nos brinquedos) C: Eu também quero! 

C: Deixa ver esse telhado. 

C: Deixa eu ver! 

Sugestão da Criança de Participação Materna 

  Compartilhamento de Decisão na Atividade 

 A criança procura dividir com a mãe a responsabilidade de decidir sobre o 

desenvolvimento da atividade. 

Exemplos: 

C: E o sofá? (onde colocar) 

C: A sala aqui? 

C: O que que a gente pode fazer com essas duas coisas? 

  Envolvimento da Mãe na Brincadeira 

 A criança procura envolver a mãe na atividade por meio de convite ou  proposta. 

Exemplos: 

C: O que você quer fazer mãe? 

C: Tá precisando de mais alguma coisa? 

C: Você quer ler? 

  Transferência de Responsabilidade de Ação para a Mãe 

 A criança transfere a responsabilidade de ação para a mãe ao solicitar que esta a 

realize. 

Exemplos: 

C: Mãe, escreve aí! 

C: Mãe, você pode terminar para mim? 

C: Mãe, pega a cor que você acha que fica bom! 
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Categoria Residual 

  Conversa com a Psicóloga 

A criança dirige-se verbalmente à psicóloga fazendo comentários pessoais, sobre a tarefa 

ou sobre a atividade. 

Exemplos: 

C: Só ela mesmo. 

C: Montamos uma casa. 

C: O que dá pra colar aqui, tia? 

  Fala Ininteligível 

Inclui todas as verbalizações que não foram compreendidas, ao serem transcritas, por 

problemas relacionados à gravação. 

  Outras Verbalizações 

Inclui todas as verbalizações que não que não se relacionam com a atividade e/ ou não 

puderam ser classificadas nas demais categorias.  

Os diferentes sistemas de categorias de análise foram aplicados separadamente, um de 

cada vez, nas 30 díades mãe-criança estudadas, revendo as videogravações simultaneamente 

ao acompanhamento das transcrições nos protocolos de registro. A aplicação deste 

procedimento de análise respeitou a seguinte ordem: 

Momento Lúdico 

1º) Identificação e categorização do início e desencadeamento de episódios de contato mãe-

criança em unidades de análise de um minuto.  

2º) Divisão das verbalizações da mãe e da criança em unidades verbais de análise. De acordo 

com Linhares e Marturano (1984), considerou-se uma unidade verbal os períodos simples, 

formados por uma só oração; os períodos compostos por subordinação; as orações 
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coordenadas em períodos compostos por coordenação e as emissões verbais interrompidas por 

pausas maiores que dois segundos. 

3º.) Categorização das unidades verbais de análise de acordo com o Sistema de Categorias de 

Análise de Conteúdo Verbal Materno e com o Sistema de Categorias de Análise de Conteúdo 

Verbal da Criança.  

4º) Aplicação do Sistema de Categorias de Análise das Atividades Desenvolvidas pelas 

Díades Mãe-criança, quanto à natureza e à dinâmica de realização das atividades em unidades 

de análise de um minuto. 

Momento de Ensino 

1º) Identificação e categorização do início e desencadeamento dos episódios de contato mãe-

criança em unidades de análise de um minuto.  

2º) Divisão das verbalizações da mãe e da criança em unidades verbais de análise, tal como no 

Momento Lúdico.  

3º.) Categorização das unidades verbais de análise de acordo com o Sistema de Categorias de 

Análise de Conteúdo Verbal Materno e com o Sistema de Categorias de Análise de Conteúdo 

Verbal da Criança.  

4º) Aplicação do Sistema de Categorias de Análise das Atividades Desenvolvidas pelas 

Díades Mãe-criança quanto à dinâmica de realização das atividades em unidades de análise de 

um minuto. 

5º) Aplicação do Sistema de Categorias de Análise do Desempenho da Díade Mãe-Criança 

em Resolução de Problema. As videogravações foram revistas mediante o acompanhamento 

das transcrições nos protocolos de registro e as categorias de análise de desempenho da díade 

mãe-criança foram aplicadas após a execução e finalização, realizada pela díade ou por um de 

seus membros, da montagem de cada um dos quatro quebra-cabeças.  
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 3.5.2.2 Análise estatística descritiva 

Testes de avaliação de nível intelectual da mãe e da criança, comportamento da criança 

e risco clínico neonatal 

 Obteve-se as medidas de tendência central (medianas) dos escores e percentis dos 

grupos Pré-termo e A Termo nos testes de avaliação de nível intelectual da mãe e da criança e 

na escala de comportamento da criança. Obteve-se a medida de tendência central (medianas) 

dos escores do Grupo Pré-termo no CRIB. 

Sistema de Categorias de Análise de Episódio de Contato Mãe-criança e Sistema de 

Categorias de Análise de Dinâmica de Realização das Atividades 

 Verificou-se a incidência de ocorrência das categorias em cada minuto da sessão de 

observação no Momento Lúdico e no Momento de Ensino. 

Sistema de Categorias de Análise do Desempenho da Díade Mãe-criança em Resolução 

de Problemas. 

 Verificou-se a freqüência de cada categoria e dividiu-se por quatro, que era o número 

total de quebra-cabeças que compunham o jogo, obtendo-se as proporções das categorias de 

análise de desempenho das díades mãe-criança. 

Sistema de Categorias de Análise dos Conteúdos das Verbalizações da Mãe e da Criança 

Calculou-se a freqüência de cada categoria e sub-categoria, respectivamente, nos 

momentos Lúdico e de Ensino. Foram somadas as freqüências de cada categoria das 15 díades 

mãe-criança do Grupo Pré-termo e das 15 díades mãe-criança do Grupo A Termo. Para cada 

grupo obteve-se um total de unidades verbais emitidas durante cada momento da observação 

sistemática. A partir de então, foram calculadas para cada grupo as respectivas porcentagens 

de ocorrência de cada categoria e sub-categoria, dividindo o total de ocorrência de unidades 

verbais de cada categoria e sub-categoria em cada um dos momentos da situação de 

observação pelo total de ocorrência de unidades verbais no Momento Lúdico e no Momento 
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de Ensino. 

Desta forma, identificou-se em cada grupo as categorias que apresentaram 

porcentagem de ocorrência acima de 10% em cada momento da situação de observação 

sistemática. 

As porcentagens destas categorias foram calculadas para cada díade mãe-criança dos 

grupos Pré-termo e A Termo nos dois momentos da situação de observação sistemática, 

dividindo a freqüência da categoria pelo total de unidades verbais da díade mãe-criança em 

um determinado momento da situação de observação. Foram obtidas as medidas de tendência 

central em cada grupo para essas categorias de conteúdo verbal com freqüência acima de 

10%. 

 3.5.2.3 Análise estatística inferencial 

Inicialmente, as variáveis contínuas e as variáveis categóricas ordinais dos grupos 

Pré-termo e A Termo foram submetidas ao Teste de Normalidade de Kolmogorov-Smirnov 

para subsidiar a tomada de decisão sobre o tratamento estatístico inferencial dos dados. Como 

nem todas as variáveis estudadas apresentaram distribuição Normal, optou-se pelo uso da 

Estatística Não Paramétrica para análise dos dados. 

Para o tratamento estatístico dos dados utilizou-se o Statistical Package for Social 

Sciences (SPSS) na versão 10.1 e adotou-se o nível de significância de p   0,05.  

 As variáveis contínuas e as variáveis categóricas ordinais foram comparadas entre 

grupos através do Teste Não Paramétrico de Mann-Whitney para amostras independentes e 

intra-grupo através do Teste Não Paramétrico de Wilcoxon para duas amostras relacionadas. 

 As variáveis categóricas nominais foram comparadas entre os grupos através do Teste 

Não-Paramétrico Qui-quadrado (X2) e Teste Exato de Fischer. 

 Para verificar a existência de associação entre variáveis, calculou-se o Coeficiente de 

Correlação de Spearman.  
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 Primeiramente serão apresentados os dados relativos à caracterização da amostra do 

estudo, bem como serão apresentados os coeficientes de correlação entre as variáveis clínicas 

neonatais e as variáveis de nível intelectual e comportamento das crianças do Grupo Pré-

termo. Em segundo lugar, serão apresentados os dados descritivos de natureza das atividades 

realizadas no Momento Lúdico. Em terceiro lugar, serão apresentados os dados de 

comparação do Sistema de Categorias de Análise de Episódios de Contato Mãe-criança. Em 

quarto lugar, serão apresentados os dados de comparação do Sistema de Categorias de Análise 

de Dinâmica de Realização das Atividades Desenvolvidas pela Díade Mãe-criança. Em quinto 

lugar, serão apresentados os dados descritivos e de comparação do Sistema de Categorias de 

Análise das Verbalizações da Mãe e da Criança. Em sexto lugar, serão apresentados os dados 

de comparação do Sistema de Categorias de Análise de Desempenho da Díade Mãe-criança 

em Resolução de Problema. Em sétimo lugar, serão apresentados os dados de correlação entre 

as variáveis da amostra de mães e crianças do Grupo Pré-termo e as categorias de análise da 

interação mãe-criança. Por fim, serão apresentados os dados de correlação entre as categorias 

dos diferentes conjuntos de categorias de análise dos componentes de interação nos momentos 

Lúdico e de Ensino no Grupo Pré-termo. 

 

4.1 Caracterização da amostra do estudo 

 

 4.1.1 Características das crianças 

 A Tabela 2 apresenta as características das crianças dos grupos Pré-termo e A Termo 

no período neonatal e no momento das avaliações. 

Os dados individuais relacionadas às características das crianças encontram-se nas 

tabelas I e II do Apêndice B. 
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Tabela 2- Características da amostra de crianças do Grupo Pré-termo (PT) e do Grupo A 

Termo (AT) . 

Variáveis das Crianças  Grupo PT 

(n=15) 

Grupo AT 

(n=15) 

Valor 

de p 

Sexo (proporção) (1)                                

Masculino  

Feminino 

 

0,40 

0,60 

 

0,40 

0,60 

 

NS 

Peso de Nascimento (gramas) (2)

Med  

(mín- máx) 

 

1300  

(980-1500) 

 

3250  

(2610-4080) 

 

0,0001 

Idade Gestacional (semanas) (2)

Med  

(mín- máx) 

 

28  

(24-32) 

 

38  

(37- 41) 

 

0,0001 

Idade cronológica (anos e meses) (2)

Med  

(mín- máx) 

 

6 a, 8m  

(5a, 11m -6a, 11m)

 

6 a, 11m  

(6 a, 4m -6a, 11m) 

 

NS 

Nível de escolaridade (2) (3)

Med  

(mín- máx) 

 

1  

(0-2)  

 

1  

(0-2)  

 

NS 

Nível intelectual- Raven (percentil) (2)  

Med  

(mín- máx) 

 

50  

(10-95) 

 

75  

(10-95) 

 

NS 

Comportamento- ECI (escore) (2)  

Med  

(mín- máx) 

 

19  

(12-31) 

 

20  

(7- 32) 

 

NS 

(1) Teste Exato de Fisher; (2) Mann- Whitney; (3)  0= Nunca freqüentou a escola; 1= Educação Infantil; 2=Primeira 
Série; NS= Não significativo 
 

 Os grupos foram compostos por nove meninas e seis meninos, com idades variando de 

cinco anos e onze meses a seis anos e onze meses no Grupo Pré-termo e seis anos e quatro 

meses a seis anos e onze meses no Grupo A Termo.  
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 Os grupos diferiram em relação a peso de nascimento e idade gestacional, em função 

dos critérios de composição da amostra. Não houve diferença significativa entre os grupos 

com relação à escolaridade, nível intelectual e comportamento da criança.  

 Com relação ao nível de escolaridade, as crianças de ambos os grupos mostraram 

distribuição eqüitativa. A maioria das crianças (0,93) freqüentava a escola, sendo que, em 

ambos os grupos, nove crianças cursavam a educação infantil, cinco crianças cursavam a 

primeira série e apenas uma criança não freqüentava a escola no período das avaliações.  

 Com relação ao desempenho das crianças na avaliação do nível intelectual (Raven), a 

maioria das crianças do Grupo Pré-termo classificaram-se no percentil 50, indicador de 

inteligência média, enquanto que a maioria das crianças do Grupo A Termo classificaram-se 

no percentil 75, indicador de inteligência acima da média.  

 Com relação ao comportamento, a maioria das crianças dos dois grupos apresentou 

escore total na Escala Rutter- ECI acima de 16; este índice, segundo a padronização da escala 

realizada com escolares de Ribeirão Preto, constitui-se em índice sugestivo de necessidade de 

acompanhamento psicológico ou psiquiátrico para problemas comportamentais. 

 A Tabela 3 apresenta as variáveis relacionadas a intercorrências clínicas neonatais da 

amostra de crianças do Grupo Pré-termo, ou seja, índice de risco neonatal avaliado nas 

primeiras doze horas de vida, tempo de ventilação mecânica e intubação na Unidade de 

Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), tempo de hospitalização e ocorrência de displasia 

broncopulmonar. Apenas uma (tempo de hospitalização) destas cinco variáveis pôde ser 

comparada com a amostra de crianças do Grupo A Termo, considerando que estas, devido a 

sua condição de nascimento, encontravam-se menos vulneráveis a intercorrências clínicas 

neonatais. 

 Os dados individuais relacionados ao estado clínico neonatal encontram-se na Tabela 

III do Apêndice B . 
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Tabela 3- Características do estado clínico neonatal da amostra de crianças do Grupo Pré-

termo (PT).  

Variáveis relativas ao estado clínico neonatal do Grupo PT (n=15)  

Índice de Risco Clínico Neonatal (CRIB) (escore)- Med (mín-máx) 1 (0- 7) 

Tempo de Ventilação Mecânica na UTIN (dias)- Med (mín-máx) 2 (0- 63) 

Tempo de Intubação na UTIN (dias)- Med (mín-máx) 0 (0- 41) 

Ocorrência de Displasia Broncopulmonar-(Proporção) 0,20 

Tempo de Hospitalização (dias)- Med (mín-máx) 45 (28- 100) 

 

 Verifica-se na Tabela 3 que as crianças do Grupo Pré-termo apresentaram índice de 

risco clínico neonatal leve (Med escore CRIB=1), com variação no grupo de zero a sete, o que 

revela que algumas crianças do grupo apresentaram risco grave para morbidade. Da mesma 

forma ocorreu com as intercorrências clínicas neonatais tempo de ventilação mecânica e de 

intubação, sendo que o grupo apresentou medianas baixas de dias de ventilação mecânica e 

intubação, embora algumas crianças apresentaram valores mais altos. Apenas três crianças 

apresentaram displasia broncopulmonar. 

 Com relação ao tempo de internação no hospital no Grupo Pré-termo, este variou de 

28 a 100 dias, tendo como mediana 45 dias. Pode-se complementar que, no Grupo A Termo, o 

tempo de internação variou de um a nove dias, tendo como mediana dois dias. Foi encontrada 

diferença estatisticamente significativa entre os grupos (p = 0,0001) tendo o Grupo Pré-termo 

apresentado maiores valores do que o Grupo A Termo, como era de se esperar. 

 A Tabela 4 mostra os dados da análise de correlação entre as variáveis neonatais e as 

variáveis gênero (1= masculino; 2= feminino), nível intelectual e comportamento da criança 

aos seis anos no Grupo Pré-termo . 
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 A Tabela 4 revela que, no Grupo Pré-termo, as variáveis neonatais apresentaram 

correlação significativa entre si. Quanto menor o peso de nascimento, maior o índice de risco 

clínico neonatal, maior o número de dias de ventilação mecânica, maior a ocorrência de 

displasia broncopulmonar, maior o número de dias de intubação na UTIN e de permanência 

no hospital. 

 A variável idade gestacional apresentou correlação estatística significativa negativa 

com problema de comportamento da criança; quanto menor a idade gestacional, mais 

problemas de comportamento aos seis anos de idade da criança. 

 Tempo de intubação na UTIN apresentou correlação positiva significativa com gênero 

masculino. 

4.1.2 Características das mães 

 A Tabela 5 apresenta as características da amostra de mães dos grupos Pré-termo e A 

Termo.  

 Os dados individuais das características maternas encontram-se na Tabela IV do 

Apêndice D. 
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Tabela 5- Características da amostra de mães dos grupos Pré-termo (PT) e A Termo (AT). 

Variáveis Maternas Grupo PT 

(n=15) 

Grupo AT 

(n=15) 

Valor de 

p 

Idade materna no nascimento da criança (anos) (1) 

   Med  

(mín-máx) 

 

27  

(16-41) 

 

28  

(21- 38) 

 

NS 

Nível de escolaridade (1) (3) 

   Med 

(mín-máx) 

 

1  

(1-2) 

 

1  

(1-2)  

 

NS 

Ocupação (2)   Proporção 

    Do Lar 

    Empregada 

 

0,67  

0,33 

 

0,33 

0,67 

 

0,0001 

Nível de Qualificação (1) (4)

   Med  

(mín-máx) 

 

2  

(1-2) 

 

0  

(0-2) 

 

NS 

Nível intelectual- Raven (1) (percentil)  

   Med  

(mín-máx) 

 

30  

(5-50) 

 

40  

(10- 75) 

 

NS 

(1) Teste de Mann- Whitney  (2) Teste Qui- Quadrado; (3) 0= Nunca freqüentou a escola; 1= Primeiro Grau; 2= 
Segundo Grau; 3= Terceiro grau; (4) 0= Não qualificada; 1= Qualificação inferior; 2= Qualificação média 
(Classificação de Soares e Fernandes, 1989); NS= Não significativo 
 
 Pode-se observar na Tabela 5 que, com relação à idade das mães no nascimento da 

criança, a mediana foi de 27 anos para as mães do Grupo Pré-termo, variando de 16 a 41 anos 

e de 28 anos para as mães do Grupo A Termo, variando de 21 a 38 anos.  

 Com relação à escolaridade, observa-se que ambos os grupos apresentaram 

predomínio de Primeiro Grau.  Quanto à ocupação, grande parte das mães do Grupo Pré-

termo trabalhava no lar, enquanto que o restante das mães trabalhava fora, ao contrário das 

mães do Grupo A Termo, que predominantemente trabalhavam fora de casa. Das mães do 

Grupo A Termo que trabalhavam fora de casa, uma estava desempregada. Houve uma 

tendência (p=0,068) das mães do Grupo Pré-termo permanecerem mais no lar do que 

trabalharem fora do que as mães do Grupo A Termo. 
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 Com relação ao nível de qualificação profissional das mães que trabalhavam fora de 

casa, houve uma diferença significativa entre os grupos, tendo grande parte das mães do 

Grupo Pré-termo ocupações de nível de qualificação médio, enquanto que grande parte das 

mães do Grupo A Termo tinha ocupações não qualificadas. Cabe acrescentar às informações 

da tabela, que no Grupo Pré-termo, três mães foram classificadas em nível de qualificação 

profissional médio enquanto duas foram classificadas em nível de qualificação profissional 

inferior.  No Grupo A Termo, oito mães foram classificadas como profissionalmente não 

qualificadas enquanto que uma mãe classificou-se em qualificação profissional inferior e uma 

em qualificação profissional média. 

 Quanto ao nível intelectual, as medianas dos dois grupos indicaram inteligência média, 

embora o Grupo A Termo tenha apresentado mediana superior ao Grupo Pré-termo. Não 

houve diferença significativa entre os grupos. 

 A amostra de crianças do Grupo Pré-termo e do Grupo A Termo são comparáveis 

quanto à idade, escolaridade, nível intelectual e comportamento aos seis anos, enquanto que a 

amostra de mães dos Grupos Pré-termo e A termo são comparáveis em relação à idade, 

escolaridade, ocupação e nível intelectual. Os grupos diferem-se significativamente em 

relação a peso ao nascimento, idade gestacional, tempo de hospitalização após o nascimento, 

risco clínico e intercorrências neonatais e nível de qualificação profissional materno. 

 

4.2 Caracterização da natureza das atividades realizadas pela díade mãe-criança no 

Momento Lúdico 

 

A Figura 3 mostra as categorias de natureza das atividades desenvolvidas pelas díades 

mãe-criança no Momento Lúdico, em termos de proporção de díades. Foram aqui 

consideradas apenas as categorias que apresentaram incidências iguais ou acima de 0,60. A 
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figura inclui apenas o Momento Lúdico, pois o Momento de Ensino envolveu exclusivamente 

a tarefa de resolução do jogo Cada coisa em seu lugar ®. 
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 Os dados individuais relacionados às atividades realizadas pelas díades mãe-criança no 

Momento Lúdico encontram-se na Tabela V do Apêndice E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Categorias de natureza das atividades desenvolvidas pelas díades mãe-criança dos 

grupos Pré-termo (PT) e A Termo (AT) no Momento Lúdico: proporção de díades mãe-

criança. 

 Pode-se observar que, cerca de metade das díades mãe-criança do Grupo Pré-termo 

(n=7) predominantemente desenhou no momento Lúdico, enquanto que o restante das díades 

mãe-criança brincou com miniaturas (n= 4) ou com peças de encaixe para construção (n=4). 

Assim como no Grupo Pré-termo, cerca de metade das díades mãe-criança do Grupo A Termo 

(n=7) predominantemente desenhou no momento Lúdico. Grande parte das díades (n=6) 

brincou com miniaturas. Duas díades brincaram de recorte e colagem. 
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4.3 Comparação entre grupos (PT X AT) e intra-grupo (ML X ME) do Sistema de 

Categorias de Análise de Episódio de Contato Mãe-Criança 

 A Tabela 6 ilustra as medianas e os valores mínimos e máximos das incidências das 

Categorias de Análise de Episódio de Contato Mãe-Criança em intervalos de tempo de tempo 

de um minuto nos momentos Lúdico (ML) e de Ensino (ME) nos Grupos Pré-termo (PT) e A 

Termo (AT). Além disso, mostra os resultados de comparação entre grupos e intra-grupo. 

Os dados individuais relacionados às categorias de episódio de contato encontram-se 

nas Tabelas VI e VII do Apêndice F. 
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 Pode-se observar na Tabela 6 que, no Momento Lúdico, no Grupo Pré-termo, a 

categoria de episódio de contato que mais incidiu foi intercâmbio bidirecional iniciado pela 

mãe e em segundo lugar intercâmbio bidirecional iniciado pela criança. Estas são categorias 

que revelam a ocorrência de episódios de iniciativas de contato que desencadeiam interações 

bidirecionais. Em terceiro lugar, incidiram episódios em que a mãe observava a criança e em 

quarto lugar episódios de ausência de contato. 

 No Grupo A Termo, assim como no Grupo Pré-termo, a categoria de episódio de 

contato que mais incidiu no Momento Lúdico foi intercâmbio bidirecional iniciado pela mãe 

e em segundo lugar intercâmbio bidirecional iniciado pela criança e ausência de contato. 

Esta última categoria revela episódios sem interação entre os membros das díades mãe-

criança. Em terceiro lugar, incidiram episódios em que a mãe observava a criança. 

 No Momento de Ensino, no Grupo Pré-termo e no Grupo A Termo, a categoria de 

episódio de contato que mais incidiu foi intercâmbio bidirecional iniciado pela mãe e em 

segundo lugar intercâmbio bidirecional iniciado pela criança. As demais categorias tiveram 

medianas de incidência inferiores a 0,20 em ambos os grupos. 

 Não foi detectada diferença significativa entre os grupos nos dois momentos de 

observação nas categorias de episódio de contato mãe-criança. Houve diferença significativa 

na comparação intra-grupo nos dois grupos estudados, sendo que as categorias iniciativa 

materna de intercâmbio sem resposta da criança e observação materna da criança tiveram 

maiores incidências no Momento Lúdico do que no Momento de Ensino. No Grupo Pré-

termo, houve diferença estatisticamente significativa entre os momentos na categoria 

iniciativa de intercâmbio da criança sem resposta da mãe, tendo o Momento Lúdico 

incidências superiores ao Momento de Ensino.  
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4.4 Comparação entre grupos (PT X AT) e intra-grupo (ML X ME) do Sistema de 

Categorias de Análise de Dinâmica de Realização das Atividades Desenvolvidas pela 

Díade Mãe-criança 

 

 A Tabela 7 mostra as medianas das incidências e os valores mínimos e máximos das 

Categorias de Análise de Dinâmica de Realização das Atividades Desenvolvidas pela Díade 

Mãe-criança em intervalos de tempo de um minuto nos momentos Lúdico (ML) e de Ensino 

(ME) nos Grupos Pré-termo (PT) e A Termo (AT). Além disso, apresenta os resultados de 

comparação dos valores entre grupos e intra-grupo.  

 Os dados individuais relacionados às categorias de dinâmica de realização das 

atividades encontram-se nas Tabelas VIII e IX do Apêndice G. 
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 No Momento Lúdico, nos dois grupos estudados, as dinâmicas de realização das 

atividades eram caracterizadas, predominantemente, por atividades realizadas pela criança 

com auxílio parcial da mãe e em segundo lugar por atividades compartilhadas pela díade mãe-

criança, com a participação ativa de cada um dos membros da díade na realização de uma 

atividade em comum. 

 No Momento de Ensino, as dinâmicas de realização das díades do Grupo Pré-termo 

foram semelhantes às do Momento Lúdico. No Grupo A Termo, por sua vez, a categoria de 

dinâmica de realização que mais incidiu no Momento de Ensino foi atividade compartilhada 

pela díade mãe-criança. A categoria atividade realizada pela criança com participação 

parcial da mãe incidiu menos no Momento de Ensino do que no Momento Lúdico.

 Houve diferença significativa entre os grupos Pré-termo e A Termo na categoria 

atividade realizada pela criança com participação parcial da mãe nos dois momentos da 

situação de observação e na categoria atividade realizada pela mãe de forma independente da 

criança no Momento Lúdico; essas categorias apresentaram incidências superiores no Grupo 

Pré-termo em relação ao Grupo A Termo. 

 Houve diferença significativa entre os momentos Lúdico e de Ensino na categoria 

atividade realizada pela criança com participação parcial da mãe, tanto no Grupo Pré-termo 

quanto no Grupo A Termo; as incidências nesta categoria foram superiores no Momento de 

Ensino em comparação ao Momento Lúdico. 
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4.5 Caracterização e comparação entre grupos (PT X AT) e intra-grupo (ML X ME) do 

Sistema de Categorias de Análise de Conteúdo das Verbalizações da Díade Mãe-criança  

 

Serão apresentados os dados descritivos obtidos na categorização das verbalizações 

das mães e das crianças dos grupos Pré-termo e A Termo emitidas durante o Momento Lúdico 

e o Momento de Ensino. Quanto às sub-categorias, serão apresentados apenas os dados 

relativos a ocorrências iguais ou acima de 10%. 

As porcentagens das categorias de conteúdo das verbalizações da mãe e da criança 

foram calculadas dividindo-se o total de ocorrência de cada categoria pelo total de ocorrência 

das unidades verbais da mãe e da criança em cada momento. As porcentagens das sub-

categorias de conteúdo das verbalizações da mãe foram calculadas dividindo-se o total de 

ocorrência de cada sub-categoria pelos respectivos totais de cada categoria.  

A Tabela 8 reúne os dados descritivos obtidos na categorização quanto ao conteúdo 

das verbalizações maternas dos grupos Pré-termo e A Termo emitidas durante o Momento 

Lúdico.  
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Tabela 8- Categorias de Análise de Conteúdo Verbal Materno nos grupos Pré-termo (PT) e A 

Termo (AT) emitidas no Momento Lúdico - freqüência (f) e porcentagem (%) 

Grupo PT Grupo AT Categorias de Análise de Conteúdo Verbal 

Materno no Momento Lúdico       f          %      f           % 

Sugestão de participação  

Estímulo à participação 

Exigência de desempenho- atividade 

Exigência de desempenho- genérico  

281 

140 

115 

26 

28 

50 

41 

9 

348 

192 

128 

28 

22 

55 

37 

8 

Informação 

Informação específica-estímulo 

Informação específica- material simbólico 

Informação inespecífica 

Informação específica- atividade 

197 

113 

35 

31 

18 

19 

57 

18 

16 

9 

516 

228 

191 

51 

46 

33 

44 

37 

10 

9 

Solicitação 

Solicitação de atenção 

Solicitação de esclarecimento 

Solicitação de controle de impulso 

Solicitação de “feedback” de confirmação 

173 

66 

49 

32 

26 

17 

38 

28 

19 

15 

205 

56 

81 

26 

42 

13 

27 

39 

13 

21 

Apreciação Negativa 54 5 35 3 

Discordância 54 5 48 3 

Concordância 50 5 82 5 

Comentário sobre demonstração de ação 48 5 85 5 

Manutenção de contato 40 4 45 3 

Apreciação positiva 36 3 38 2 

Atribuição de responsabilidade da ação 25 3 55 4 

Estabelecimento de Relações 22 2 54 3 

Oferecimento de ajuda 18 2 20 1 

Dúvida 15 1 30 2 

Total 1013 100 1561 100 

A Tabela 8 revela que, tanto no Grupo Pré-termo quanto no Grupo A Termo, as mães 

predominantemente envolviam a criança para participação, informavam e faziam solicitações 
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à criança. As sub-categorias permitem diferenciar especificamente como elas verbalizavam 

esses conteúdos. Pode-se constatar que as mães de ambos os grupos envolviam as crianças nas 

atividades estimulando-as a participar através de convite, perguntas ou exclamações ou 

exigindo-lhes desempenho, através de instruções ou sentenças imperativas, de  forma 

específica, ou seja, direcionado a criança à ação.  

Ao informar à criança, as mães do Grupo Pré-termo e do Grupo A Termo forneciam 

mais informações específicas do que inespecíficas, sendo que as informações específicas eram 

predominantemente relacionadas aos estímulos da situação presente e às conversas simbólicas 

durante o brincar de “faz-de-conta”.  

Com relação às solicitações, as mães do Grupo Pré-termo solicitaram 

predominantemente a atenção da criança.  Além disso, solicitaram, em ordem de maior 

ocorrência, esclarecimento, controle de impulso e “feedback” de confirmação. As mães do 

Grupo A Termo, por sua vez, solicitaram predominantemente esclarecimentos sobre as 

atividades que a criança realizava. Além disso, solicitaram, em ordem de maior ocorrência, 

atenção, “feedback” de confirmação e controle de impulso. 

No Grupo Pré-termo as demais categorias de conteúdos de verbalizações maternas que 

ocorreram foram, em ordem de maior ocorrência, apreciação negativa, discordância, 

concordância, comentário sobre demonstração de ação, manutenção de contato, apreciação 

positiva, atribuição de responsabilidade de ação, estabelecimento de relações, oferecimento 

de ajuda à criança e dúvida. 

  No Grupo A Termo as demais categorias de conteúdos de verbalizações maternas que 

ocorreram foram, em ordem de maior ocorrência, comentário sobre demonstração de ação, 

concordância, atribuição de responsabilidade de ação, estabelecimento de relações, 

discordância, manutenção de contato, apreciação positiva, apreciação negativa, dúvida e 

oferecimento de ajuda à criança. 
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A Tabela 9 reúne os dados descritivos obtidos na categorização quanto ao conteúdo 

das verbalizações das crianças dos grupos Pré-termo e A Termo emitidas durante o Momento 

Lúdico.  

Tabela 9- Categorias de Análise de Conteúdo Verbal da Criança nos grupos Pré-termo (PT) e 

A Termo (AT) emitidas no Momento Lúdico- freqüência (f) e porcentagem (%) 

Grupo PT Grupo AT Categorias de Análise de Conteúdo Verbal da 

Criança no Momento Lúdico       f             %    f           % 

Comentário 

Comentário envolvendo a ação 

Comentário sobre o estímulo 

237 

120 

117 

32 

51 

49 

429 

127 

302 

38 

30 

70 

Solicitação 

Solicitação de esclarecimento /aprovação 

Solicitação de atenção 

Solicitação de material 

Solicitação de participação 

227 

147 

32 

25 

23 

30 

65 

14 

11 

10 

196 

138 

33 

15 

10 

18 

70 

18 

7 

5 

Envolvimento à participação 45 6 57 5 

Auto-apreciação 37 5 21 2 

Recusa à participação 32 4 20 2 

Representação de jogo simbólico 31 4 163 15 

Manutenção de contato 29 4 44 4 

Concordância 28 4 52 5 

Discordância 19 3 15 1 

Apreciação sobre atividade/ material 11 2 12 1 

Estabelecimento de relações 10 1 39 3 

Reclamação 9 1 2 0 

Apreciação sobre o desempenho da mãe 7 1 15 1 

Expressão de conclusão da tarefa 6 1 22 3 

Aceitação à participação 5 1 6 1 

Dúvida 4 1 15 1 

Total 737 100 1116 100 
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Pode-se verificar na Tabela 9 que, tanto no Grupo Pré-termo quanto no Grupo A 

Termo, as verbalizações das crianças no Momento Lúdico envolviam predominantemente, em 

ordem de maior ocorrência, comentários e solicitações. No Grupo Pré-termo, esses 

comentários relacionavam-se às ações, tanto no plano mental quanto no plano concreto e aos 

estímulos presente na situação, diferentemente do Grupo A Termo, em que os comentários 

envolviam predominantemente os estímulos da situação e, em segundo lugar, as ações 

realizadas. Com relação às solicitações, as crianças de ambos os grupos pediam 

predominantemente esclarecimento ou aprovação materna, seguida de atenção, material e 

participação na atividade.  

No Grupo A Termo predominaram, em terceiro lugar, com freqüência acima de 10%, 

as verbalizações envolvendo representações de jogo simbólico, somando 15% do total de 

verbalizações das crianças deste grupo. No Grupo Pré-termo, essas verbalizações totalizaram 

apenas 4% das verbalizações das crianças. 

No Grupo Pré-termo as demais categorias de conteúdos de verbalizações das crianças 

que ocorreram foram, em ordem de maior ocorrência, sugestão de participação, auto-

apreciação, recusa à participação, representação de jogo simbólico, manutenção de contato, 

concordância, discordância, apreciação sobre a atividade ou material, estabelecimento de 

relações, reclamações, apreciação sobre o desempenho da mãe, expressão de conclusão da 

tarefa, aceitação à participação e dúvida. 

  No Grupo A Termo as demais categorias de conteúdos de verbalizações das crianças 

que ocorreram foram, em ordem de maior ocorrência, sugestão de participação, 

concordância, manutenção de contato, estabelecimento de relações, expressão de conclusão 

da tarefa, auto-apreciação, recusa à participação, discordância, apreciação sobre o 

desempenho da mãe, dúvida, apreciação sobre a atividade ou material, aceitação à 

participação e reclamações.  
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A Tabela 10 reúne os dados descritivos obtidos na categorização de conteúdo das 

verbalizações maternas nos grupos Pré-termo e A Termo emitidas durante o Momento de 

Ensino. 
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Tabela 10- Categorias de Análise de Conteúdo Verbal Materno nos grupos Pré-termo (PT) e 

A Termo (AT) emitidas no Momento de Ensino (ME)-freqüência (f) e porcentagem (%) 

Grupo PT Grupo AT Categorias de Análise de Conteúdo Verbal 

Materno no Momento de Ensino       f          %      f           % 

Informação 

Informação específica- atividade  

Informação inespecífica  

Informação específica-estímulo 

463 

186 

208 

69 

33 

40 

45 

15 

679 

204 

301 

174 

38 

30 

44 

26 

Sugestão de participação da criança 

Estímulo à participação 

Exigência de desempenho- atividade 

Exigência de desempenho- genérico 

350 

265 

55 

30 

25 

76 

16 

8 

385 

248 

110 

27 

21 

64 

29 

7 

Solicitação 

Solicitação de atenção 

Solicitação de controle de impulso 

Solicitação de esclarecimento 

Solicitação de “feedback” de confirmação 

198 

130 

39 

20 

9 

14 

65 

20 

10 

5 

237 

54 

22 

41 

120 

13 

23 

9 

17 

51 

Comentário sobre demonstração de ação 121 9 60 3 

Apreciação positiva 74 5 105 7 

Manutenção de contato 45 3 68 4 

Concordância 36 3 35 2 

Dúvida 32 2 80 5 

Apreciação Negativa 28 2 21 1 

Discordância 21 1 34 2 

Estabelecimento de Relações  21 1 39 2 

Atribuição de responsabilidade da ação 14 1 20 1 

Oferecimento de ajuda 13 1 24 1 

Total 1416 100 1787 100 

A Tabela 10 revela que, tanto no Grupo Pré-termo quanto no Grupo A Termo, as mães 

predominantemente informavam, envolviam a participação da criança e faziam solicitações à 

criança no Momento de Ensino.  
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Pode-se constatar que, no Grupo Pré-termo, ao informar à criança, as mães forneciam, 

em primeiro lugar, informações específicas relacionadas à atividade em curso, em segundo 

lugar, informações inespecíficas e em terceiro lugar, informações específicas referentes aos 

estímulos da situação.  No Grupo A Termo, as mães forneciam, em primeiro lugar, 

informações inespecíficas, em segundo lugar, específicas relacionadas à atividade em curso e, 

em terceiro lugar, informações específicas referentes aos estímulos da situação. 

Com relação à categoria sugestão materna de participação da criança, as mães de 

ambos os grupos envolviam as crianças nas atividades predominantemente estimulando-as a 

participar através de convite, perguntas ou exclamações e, em segundo lugar, exigindo-lhes 

desempenho, através de instruções ou sentenças imperativas de forma específica relacionada à 

atividade em curso ou de forma inespecífica.  

Com relação às solicitações maternas, as mães do Grupo Pré-termo solicitavam 

predominantemente a atenção das crianças. Em segundo lugar, solicitavam controle de 

impulso, em terceiro lugar, esclarecimentos e, em quarto lugar, “feedback” de confirmação. 

As mães do Grupo A Termo solicitavam predominantemente “feedback” de confirmação, 

seguido de atenção, esclarecimentos e controle de impulso.  

No Grupo Pré-termo, as demais categorias de conteúdos de verbalizações maternas 

que ocorreram no Momento de Ensino foram, em ordem de maior ocorrência, comentário 

sobre demonstração de ação, apreciação positiva, manutenção de contato, concordância, 

dúvida, apreciação negativa, discordância, estabelecimento de relações, atribuição de 

responsabilidade de ação e oferecimento de ajuda à criança.  

  No Grupo A Termo, as demais categorias de conteúdos de verbalizações maternas 

que ocorreram foram, em ordem de maior ocorrência, apreciação positiva, dúvida, 

manutenção de contato, comentário sobre demonstração de ação, estabelecimento de 
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relações, concordância, discordância, apreciação negativa, atribuição de responsabilidade 

de ação e oferecimento de ajuda à criança.  

A Tabela 11 reúne os dados descritivos obtidos na categorização de conteúdo das 

verbalizações das crianças dos grupos Pré-termo e A Termo emitidas durante o Momento de 

Ensino.   
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Tabela 11- Categorias de Análise de Conteúdo Verbal da Criança nos grupos Pré-termo (PT) 

e A Termo (AT) emitidas no Momento de Ensino - freqüência (f) e porcentagem (%) 

Grupo PT Grupo AT Categorias de Análise de Conteúdo Verbal da 

Criança no Momento de Ensino     f             %     f           % 

Comentário 

Comentário envolvendo a ação 

Comentário sobre o estímulo 

333 

277 

56 

42 

83 

17 

494 

181 

313 

46 

37 

63 

Solicitação 

Solicitação de esclarecimento /orientação 

Solicitação de atenção 

Solicitação de participação 

Solicitação de material 

184 

113 

32 

28 

11 

24 

61 

17 

15 

7 

235 

142 

79 

13 

1 

22 

60 

34 

5 

1 

Auto-apreciação 54 7 65 6 

Concordância 42 6 28 3 

Discordância 33 4 23 2 

Envolvimento à participação 35 4 36 3 

Recusa à participação 20 3 9 1 

Apreciação sobre atividade / material 15 2 16 1 

Expressão de conclusão da tarefa 13 1 19 2 

Reclamação 12 1 4 0 

Manutenção de contato 9 1 57 5 

Aceitação à participação 9 1 0 0 

Apreciação sobre o desempenho da mãe 7 1 23 2 

Dúvida 6 1 15 1 

Estabelecimento de relações 4 1 40 4 

Representação de jogo simbólico 1 1 18 2 

Total 777 100 1082 100 

 
Pode-se observar na Tabela 11 que, nos dois grupos estudados, as verbalizações das 

crianças no Momento de Ensino envolviam predominantemente, em ordem de maior 

ocorrência, comentários e solicitações. No Grupo Pré-termo, estes comentários relacionavam-
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se predominantemente às ações e, em segundo lugar, aos estímulos da situação presente. No 

Grupo A Termo, os comentários envolviam predominantemente os estímulos da situação e em 

segundo lugar, as ações. Com relação às solicitações, as crianças de ambos os grupos pediam 

predominantemente esclarecimento ou aprovação materna, seguido de atenção, participação 

na atividade e material.  

No Grupo Pré-termo, as demais categorias de conteúdos de verbalizações das crianças 

que ocorreram foram, em ordem de maior ocorrência, auto-apreciação, concordância, 

discordância, sugestão de participação, recusa à participação, apreciação sobre a atividade 

ou material, expressão de conclusão da tarefa, reclamações, manutenção de contato, 

aceitação à participação, apreciação sobre o desempenho da mãe, dúvida,  estabelecimento 

de relações e representação de jogo simbólico. 

  No Grupo A Termo, as demais categorias de conteúdos de verbalizações das crianças 

que ocorreram foram, em ordem de maior ocorrência, auto-apreciação, manutenção de 

contato, estabelecimento de relações, sugestão de participação, concordância, discordância, 

apreciação sobre o desempenho da mãe, expressão de conclusão da tarefa, representação de 

jogo simbólico, apreciação sobre a atividade ou material, dúvida, recusa à participação, 

reclamações e aceitação à participação. 

Serão apresentados os valores medianos de unidades verbais de análise das 

verbalizações das mães e das crianças nos dois grupos e nos dois momentos estudados, bem 

como os resultados da análise estatística de comparação entre grupos e intra-grupo.  

 Os dados individuais relacionados ao número total das unidades verbais de análise 

encontram-se na Tabela X do Apêndice H. 

 

 

 



 129

 



 130

A Tabela 12 revela que não houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos no 

total de verbalizações emitidas pelas mães e pelas crianças. Apenas no Grupo Pré-termo, 

houve diferença significativa no total de verbalizações maternas entre os momentos 

observados, sendo que as mães verbalizaram mais no Momento de Ensino do que no 

Momento Lúdico. 

 Serão apresentados os valores de tendência central das categorias de análise de 

conteúdo verbal da mãe e da criança nos momentos Lúdico e de Ensino nos grupos Pré-termo 

e A Termo e os resultados de comparação entre grupos e intra-grupo. Serão apresentadas 

apenas as categorias de conteúdo verbal que obtiveram porcentagem de ocorrência acima de 

10% do total de verbalizações de cada grupo. 

 Os dados individuais relacionados às categorias de análise de conteúdo verbal da mãe 

e da criança encontram-se nas tabela XI e XII do Apêndice I. 
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Com relação às verbalizações maternas, pode-se observar na Tabela 13 que, no Grupo Pré-

termo, a categoria que mais ocorreu no Momento Lúdico foi sugestão materna de 

participação, em segundo lugar solicitação e em terceiro lugar informação. No Grupo A 

Termo, as categorias informação e sugestão materna de participação da criança tiveram 

medianas de porcentagem iguais, seguidas da categoria solicitação no Momento Lúdico. 

 No Momento de Ensino, tanto as mães do Grupo Pré-termo quanto as mães do Grupo 

A Termo verbalizaram predominantemente sobre informações, sugestão de participação e 

solicitações. 

 O resultado da análise de comparação das categorias de conteúdo verbal materno entre 

os grupos Pré-termo e A Termo no Momento Lúdico e no Momento de Ensino não revelou 

diferença significativa entre os grupos. A análise de comparação intra-grupo revelou que, 

tanto no Grupo Pré-termo quanto no Grupo A Termo, houve diferença significativa entre os 

momentos Lúdico e de Ensino para a categoria informação materna, tendo apresentado 

medianas de porcentagem de ocorrência superiores no Momento de Ensino do que no 

Momento Lúdico. No Grupo Pré-termo houve diferença significativa entre os momentos na 

categoria solicitação materna; as medianas de porcentagem de ocorrência foram superiores no 

Momento Lúdico em relação ao Momento de Ensino. 

 Com relação às verbalizações da criança, pode-se observar que, tanto no Grupo Pré-

termo quanto no Grupo A Termo, nos dois momentos de observação, a categoria que mais 

ocorreu foi comentário, em segundo lugar solicitação e em terceiro lugar representação de 

jogo simbólico. 

 Não houve diferença significativa entre os grupos Pré-termo e A Termo nos dois 

momentos de observação. A comparação intra-grupo revelou que, tanto no Grupo Pré-termo 

quanto no Grupo A Termo, houve diferença significativa entre os momentos Lúdico e de 

Ensino na categoria representação de jogo simbólico; as medianas de porcentagem de 
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ocorrência desta categoria foram superiores no Momento Lúdico em comparação ao Momento 

de Ensino.  

 

4.6 Comparação entre grupos (PT X AT) e intra-grupo (ML X ME) do Sistema de 

Categorias de Análise de Desempenho da Díade Mãe-criança em Resolução de Problema 

 

 A Tabela 14 apresenta as medianas e os valores mínimos e máximos das porcentagens 

de ocorrência das Categorias de Análise de Desempenho das Díades Mãe-criança em 

Resolução de Problema nos grupos Pré-termo (PT) e A Termo (AT).  

Os dados individuais relacionados às categorias de desempenho das díades mãe-

criança em resolução de problema encontram-se na Tabela XIII do Apêndice J. 

Tabela 14- Porcentagem de ocorrência das Categorias de Análise de Desempenho da Díade 

Mãe-criança em Resolução de Problema nos grupos Pré-termo e A Termo no Momento de 

Ensino- Mediana (Med) e valores mínimo e máximo (mín -máx). 

Categorias de Desempenho da Díade Mãe-

Criança em Resolução de Problema 

Grupo PT 

Med  

(mín- máx) 

Grupo AT 

Med 

(mín- máx) 

Sucesso da criança mediado pela mãe 25 

(0- 100) 

50 

(0-100) 

Sucesso da criança independente da mãe 0 

(0- 70) 

0 

(0-50) 

Sucesso da mãe independente da criança 0 

(0-100) 

25 

(0- 100) 

Fracasso da díade 0 

(0- 100) 

0 

(0- 75) 

Teste de Mann- Whitney 

 Pode-se observar na Tabela 14 que, tanto no Grupo Pré-termo quanto no Grupo A 

Termo, houve um nítido predomínio de sucesso da criança mediado pela mãe em relação às 
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demais categorias de desempenho. Não houve diferença significativa entre os grupos. Nota-se 

grande amplitude de variação dos valores em ambos os grupos. 

  

4.7 Correlação entre características da mãe e da criança e indicadores de interação mãe-

criança no Grupo Pré-termo 

 

 A Tabela 15 apresenta as correlações estatisticamente significativas entre as 

características das crianças do Grupo Pré-termo e as categorias dos sistemas de análise da 

interação mãe-criança. Serão apresentados os valores dos coeficientes de correlação (r) e 

indicados os valores do nível de significância (p). 
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Tabela 15- Correlações estatisticamente significativas entre características das crianças do 

Grupo Pré-termo e categorias de interação mãe-criança- coeficientes de correlação (r)  

Variáveis das 
crianças do 
Grupo PT 

Categorias de interação mãe-criança observadas no Grupo 
PT 

r 

Sexo 
(masculino) 

Momento Lúdico 
- Intercâmbio bidirecional iniciado pela mãe 
 

 
 0,52* 

Idade gestacional Momento Lúdico 
- Iniciativa da mãe de contato sem resposta da criança 
- Informação materna 
- Solicitação materna 
Momento de Ensino 
- Comentário da criança 
 

 
 0,52* 
-0,70* 
 0,55* 
 
 0,57* 

Índice de Risco 
Neonatal (CRIB) 

Momento Lúdico 
- Informação materna 
 

 
 0,53* 

Tempo de 
permanência no 
hospital 
 

Momento de Ensino 
- Número de unidades verbais emitidas pela mãe 
- Número de unidades verbais emitidas pela criança 

 
0,77** 
0,53* 

Tempo de 
intubação 
 

Momento de Ensino 
- Número de unidades verbais emitidas pela mãe 

 
0,60* 

Tempo de 
ventilação 
mecânica na 
UTIN 
 

Momento de Ensino 
- Atividade compartilhada 
 

 
-0,54* 

 
Escolaridade 

Momento de Ensino 
- Solicitação materna 
- Fracasso da díade 
 

 
-0,66* 
-0,58* 

Nível intelectual 
(Raven) 

Momento de Ensino 
- Iniciativa da criança de contato sem resposta da mãe 
- Sucesso da criança independente da mãe 
 

 
-0,68** 
  0,60* 

Comportamento 
(ECI) 

Momento Lúdico 
- Número de unidades verbais emitidas pela criança 
- Ausência de contato 
- Solicitação da criança 
Momento de Ensino 
- Intercâmbio iniciado pela mãe 
- Observação da mãe pela criança 
- Sugestão materna de participação 

 
  0,53 
-0,59* 
  0,52* 
 
  0,52* 
-0,52* 
-0,55* 

Correlação de Spearman; * p ≤ 0,05   ** p ≤ 0,001 
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 Pode-se verificar na Tabela 15 que variáveis da criança apresentaram correlação 

significativa com os indicadores de interação mãe-criança no grupo de crianças nascidas pré-

termo. 

 Com relação ao sexo da criança, no Momento Lúdico, a criança ser do sexo masculino 

apresentou correlação significativa positiva com maior incidência de intercâmbios 

bidirecionais iniciados pela mãe. 

 Com relação à idade gestacional, no Momento Lúdico, quanto menor a idade 

gestacional, menor a incidência de iniciativas maternas de intercâmbio sem resposta da 

criança e de solicitações maternas e maior a incidência de informações maternas. No 

Momento de Ensino, quanto menor a idade gestacional, menor a incidência de comentários 

emitidos pela criança. 

 Com relação ao índice de risco clínico neonatal, quanto maior o risco neonatal maior a 

incidência de informações materna no Momento Lúdico. 

 Quanto maior o tempo de internação no hospital, mais alto o número de unidades 

verbais emitidas pela mãe e pela criança no Momento de Ensino. Quanto maior o tempo de 

intubação, mais alto o número de unidades verbais emitidas pela mãe. 

 Com relação ao tempo de ventilação mecânica, quanto maior o número de dias em que 

a criança foi submetida à ventilação mecânica, menor a incidência de atividades 

compartilhadas pela díade mãe-criança no Momento de Ensino. 

 Com relação às variáveis da fase pré-escolar, quanto menor o nível de escolaridade da 

criança, maior a incidência de solicitações maternas e de fracasso da díade mãe-criança na 

resolução do quebra-cabeça no Momento de Ensino. 

 Quanto melhor o desempenho cognitivo da criança, menor a incidência de episódios 

em que a criança iniciava contato com a mãe sem obtenção de resposta e maior a incidência 
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de desempenhos bem sucedidos da criança sem auxílio da mãe na resolução do quebra-

cabeças no Momento de Ensino. 

 No Momento Lúdico, quanto mais alto o nível de problema de comportamento da 

criança, maior o número de unidades verbais emitidas pela criança, maior a incidência de 

verbalizações da criança solicitando à mãe e menor a incidência de episódios em que a díade 

mãe-criança não estabelecia contato. No Momento de Ensino, quanto mais alto o nível de 

problema de comportamento da criança, maior a incidência de intercâmbios iniciados pela 

mãe e menor a incidência de episódios em que a criança observa a mãe em atividade e de 

verbalizações maternas estimulando a participação da criança ou o engajamento desta em uma 

atividade.  

 A Tabela 16 apresenta as correlações estatisticamente significativas entre 

características das mães do Grupo Pré-termo e as categorias dos sistemas de análise de 

interação mãe-criança. Serão apresentados os valores dos coeficientes de correlação (r) e 

indicados os valores do nível de significância (p). 
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Tabela 16- Correlações significativas entre características das mães das crianças do Grupo 

Pré-termo e categorias de interação mãe-criança- coeficientes de correlação (r)  

Variáveis 
maternas do 
Grupo PT 

Categorias de interação mãe-criança observadas no 
Grupo PT 

Valor de 
r 

Idade materna no 
nascimento da 
criança 

Momento de Ensino 
- Informação materna 
- Solicitação materna 
- Sugestão materna de participação da criança 

 
 0,52* 
-0,52* 
-0,53* 
  

Escolaridade 
materna 

Momento Lúdico 
- Iniciativa da mãe de intercâmbio sem resposta da criança 
- Solicitação materna 
Momento de Ensino 
- Intercâmbio iniciado pela mãe 
- Informação materna 
- Solicitação materna 
- Sucesso da mãe independente da criança 
- Fracasso da díade 
 

 
-0,81** 
-0,51* 
 
 0,50* 
 0,65** 
-0,61** 
 0,52* 
-0,70** 

Ocupação 
materna 
(Trabalho  
fora de casa) 
 

Momento Lúdico 
- Iniciativa da mãe de contato sem resposta da criança 
- Observação da criança pela mãe 
- Observação da mãe pela criança 
-Atividade realizada pela mãe independente da criança 
-Solicitação materna 
Momento de Ensino 
- Atividade realizada pela criança com participação da mãe 

 
-0,53* 
-0,55* 
 0,62* 
 0,60* 
-0,82** 
 
-0,62* 
 

Nível de 
qualificação 
profissional 
materna 

Momento Lúdico 
- Iniciativa da mãe de contato sem resposta da criança 
- Ausência de contato 
-Atividade realizada pela criança com participação da mãe 
-Atividade realizada pela mãe independente da criança 
- Atividade paralela da díade 
Momento de Ensino 
- Intercâmbio iniciado pela mãe 
- Ausência de intercâmbio 
- Atividade realizada pela criança com participação da mãe 
- Atividade realizada pela mãe independente da criança 
- Sucesso da criança mediado pela mãe 
- Fracasso da díade 
 

 
-0,97** 
-0,90* 
  0,87* 
 0,87* 
 -0,87* 
 
0,87* 
-0,97** 
0,87* 
0,87* 
0,92* 
-0,97** 

Nível intelectual 
materno (Raven) 

Momento Lúdico 
- Observação da criança pela mãe 
 

 
-0,70** 

Correlação de Spearman; * p≤ 0,05   ** p≤ 0,001 
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 Pode-se verificar na Tabela 16 que variáveis maternas apresentaram correlação 

significativa com indicadores de interação mãe-criança no grupo de crianças nascidas pré-

termo. 

 Quanto maior a idade da mãe por ocasião do nascimento da criança, maior a incidência 

de verbalizações maternas de informação e menor a incidência de verbalizações de solicitação 

e de incentivo à participação da criança na tarefa no Momento de Ensino. 

 Com relação à escolaridade, no Momento Lúdico, quanto maior o nível de 

escolaridade da mãe, menor a incidência de iniciativas maternas de intercâmbio sem resposta 

da criança e de solicitações maternas.  No Momento de Ensino, quanto maior o nível de 

escolaridade da mãe, maior a incidência de intercâmbios bidirecionais iniciados pela mãe, de 

verbalizações maternas informativas e de desempenho materno bem-sucedido na resolução do 

quebra-cabeça sem a participação da criança e menor a incidência de solicitações à criança e 

de fracasso da díade mãe-criança na montagem do quebra-cabeça.  

 Com relação à ocupação materna, no Momento Lúdico, trabalhar fora de casa foi 

correlacionado a menores incidências de episódios em que a mãe iniciava contato e a criança 

não respondia e de episódios em que a mãe observava a criança em atividade, menores 

freqüências de verbalizações maternas de solicitação, maiores incidências de episódios em 

que a criança observava a mãe e de dinâmica de realização da díade mãe-criança caracterizada 

pela atividade da mãe sem a participação da criança. No Momento de Ensino, trabalhar fora 

de casa foi correlacionado a menores incidências de dinâmica de realização das díades mãe-

criança caracterizadas por atividades realizadas pelas crianças com ajuda parcial da mãe. 

 Com relação ao nível de qualificação profissional materno, no Momento Lúdico, 

quanto maior o nível de qualificação profissional menor a incidência de episódios em que a 

mãe iniciava contato sem resposta da criança, de episódios de ausência de contato da díade 

mãe-criança e de dinâmicas de realização de atividades de forma paralela e maior a incidência 
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de atividades realizadas pela criança com ajuda parcial da mãe e de atividades realizadas pela 

mãe sem a participação da criança. No Momento de Ensino, quanto maior o nível de 

qualificação profissional materno, maiores incidências de intercâmbios bidirecionais iniciados 

pela mãe, de atividades realizadas pela criança com participação parcial da mãe, de atividades 

realizadas pela mãe sem a participação da criança e de desempenho da criança bem sucedido 

na montagem do quebra-cabeça com auxílio da mãe. Por outro lado, quanto maior o nível de 

qualificação profissional materno, menores incidências de episódios de ausência de contato da 

díade mãe-criança e de fracasso da díade na resolução do quebra-cabeça no Momento de 

Ensino.  

 Por fim, quanto maior o nível intelectual materno, menor a incidência de episódios em 

que a mãe observava a criança em atividade no Momento Lúdico.  

 

4.8 Correlação entre as categorias dos sistemas de análise de interação mãe-criança no 

Grupo Pré-termo 

 

 A Tabela 17 apresenta as correlações estatisticamente significativas entre as categorias 

do Sistema de Análise de Dinâmica de Realização das Atividades e do Sistema de Análise de 

Desempenho da Díade Mãe-criança em Resolução de Problema e as categorias dos demais 

sistemas de análise no Grupo Pré-termo. 
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Tabela 17- Coeficientes de correlação de Spearman estatisticamente significativos entre as 

categorias de análise de Dinâmica de Realização das Atividades e de Desempenho da Díade 

Mãe-criança em Resolução de Problema e as categorias dos demais sistemas de análise da 

interação mãe-criança no Grupo Pré-termo nos momentos Lúdico e de Ensino. 

Categorias de Dinâmica de Realização das 

Atividades e de Desempenho da Díade 

Mãe-criança em Resolução de Problema 

Categorias dos demais sistemas de 

análise 

r 

Momento Lúdico   

   

Atividade realizada pela criança com 

participação da mãe 

-Observação da criança pela mãe 0,67* 

   

Atividade compartilhada pela díade -Informação materna 0,52* 

   

Atividade realizada pela mãe de forma 

independente da criança 

-Solicitação materna -0,69** 

  
Momento de Ensino  
   
Atividade compartilhada pela díade -Atividade realizada pela criança 

com participação parcial da mãe 
-0,57* 

 -Informação materna -0,56* 
   
Atividade paralela da díade -Observação da mãe pela criança 0,56* 
 -Sugestão materna de participação da 

criança 
-0,56* 

   
Sucesso da criança mediado pela mãe -Ausência de contato -0,80** 
 -Atividade compartilhada pela díade -0,72** 
 -Fracasso da díade -0,55* 
   
Sucesso da criança independente da mãe -Verbalização da criança de jogo 

simbólico 
-0,54* 

 - Atividade compartilhada pela díade 0,58* 
 - Atividade paralela da díade -0,60* 
   
Fracasso da díade - Ausência de contato 0,56* 
 -Atividade realizada pela mãe 

independente da criança 
-0,63* 

Correlação de Spearman; * p≤ 0,05   ** p≤ 0,001 

 



 142

 A Tabela 17 revela que, na interação mãe-criança observada no Grupo Pré-termo no 

Momento Lúdico, quanto maior a incidência de atividade realizada pela criança com 

participação parcial da mãe, maior a incidência de episódios de observação da criança pela 

mãe. Quanto maior a incidência de atividade compartilhada pela díade, maior a freqüência de 

informações maternas. Quanto maior a incidência de atividade realizada pela mãe 

independente da criança, menor a freqüência de solicitações maternas.  

 No Momento de Ensino, quanto maior a incidência de atividade compartilhada pela 

díade, menor a incidência de atividade realizada pela criança com participação parcial da 

mãe e menor a freqüência de informações maternas. Quanto maior a incidência de atividade 

paralela da díade, maior a incidência de episódios de observação da mãe pela criança e 

menor a freqüência de verbalizações maternas sugerindo a participação da criança.  

 Com relação ao desempenho da díade mãe-criança na resolução do quebra-cabeça, 

quanto maior a freqüência de sucesso da criança mediado pela mãe, menor a freqüência de 

fracasso da díade e menores incidências de ausência de contato e de atividades 

compartilhadas pela díade. Quanto maior a freqüência de sucesso da criança independente da 

mãe, maior a incidência de atividades compartilhadas pela díade, menor a incidência de 

atividades paralelas e menor a freqüência de verbalizações da criança sobre jogo simbólico. 

Quanto maior a freqüência de fracasso da díade, maior a incidência de episódios de ausência 

de contato e menor a incidência de atividade realizada pela mãe de forma independente da 

criança. 
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 O presente estudo teve por objetivo verificar a relação entre o nascimento prematuro e 

a interação entre mães e crianças pré-escolares de seis anos de idade. Para isso, foi observado 

em situação de interação um grupo de díades mãe-criança nascida pré-termo (idade 

gestacional <37 semanas) com muito baixo peso (≤1500g) e um grupo de díades mãe-criança 

nascida a termo (idade gestacional ≥ 37 semanas) com peso de nascimento adequado 

(>2500g). Os grupos foram pareados quanto ao sexo da criança, hospital de nascimento e 

idade cronológica e eram comparáveis quanto à idade, escolaridade, nível intelectual e 

comportamento da criança aos seis anos e quanto à escolaridade, ocupação e nível intelectual 

materno. 

 

5.1 O nascimento pré-termo e com muito baixo peso e o múltiplo risco 

 

 Analisando-se as características da amostra do Grupo Pré-termo, foram identificadas 

correlações significativas entre as variáveis indicadoras de risco biológico neonatal de peso ao 

nascimento, índice de risco clínico neonatal, número de dias de ventilação mecânica, de 

intubação e de permanência no hospital e displasia broncopulmonar. Isso evidencia o efeito 

desencadeado pelo fator de risco da prematuridade, o múltiplo risco, como salientado por 

Linhares, Bordin e Carvalho (2004) e Yunes e Zymanski (2001). Além disso, foi identificada 

no Grupo Pré-termo associação entre idade gestacional e comportamento da criança aos seis 

anos, mostrando que quanto menor a idade gestacional, mais problemas de comportamento. 

Esta relação foi encontrada anteriormente nos estudos de Laucht, Esser e Schmidt (2001, 

2002). 
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5.2 Semelhanças e diferenças encontradas nos indicadores de interação mãe-criança 

entre os grupos Pré-termo e A Termo 

 

 Com relação aos indicadores de interação mãe-criança, os grupos estudados foram 

semelhantes quanto às características dos episódios de contato mãe-criança. No Grupo Pré-

termo evidenciou-se a presença marcante do desencadeamento de episódios de contato 

caracterizados por intercâmbios bidirecionais, ou seja, iniciativas de contato de um membro 

da díade com resposta do outro, revelando eficácia nas trocas comunicativas. Entre os 

intercâmbios bidirecionais, predominaram os intercâmbios iniciados pela mãe, revelando o 

papel ativo da mãe em iniciar contextos interativos que desencadeiam respostas da criança, ou 

seja, estabelecendo a sincronia da interação mãe-criança.   

 Os intercâmbios iniciados pela mãe podem ser considerados como indicadores de 

estimulação materna, segundo a concepção de Landry (2001). Além disso, a predominância 

da bidirecionalidade nos dois momentos observados atende a um dos cinco critérios 

destacados por Tzuriel e Haywood (1992) como relevantes para a definição da qualidade dos 

processos interativos e mediacionais, denominado intencionalidade e reciprocidade. Este 

critério refere-se aos esforços intencionais do mediador em obter uma mudança na percepção, 

processamento ou resposta da criança. A alta incidência de intercâmbios bidirecionais 

iniciados pela criança revela habilidade de iniciativa social da criança, aspecto importante e 

favorável ao seu desenvolvimento (LANDRY, 1998).  

 Como não houve diferença entre os grupos nesta categoria, pode-se concluir que as 

crianças nascidas pré-termo foram semelhantes às crianças nascidas a termo no 

desenvolvimento dessa habilidade social. Este resultado está de acordo com os resultados de 

Assel et al. (2002) e Landry et al. (2000) que não identificaram diferenças nas habilidades de 

 



 146

iniciativa social entre crianças nascidas pré-termo e crianças nascidas a termo aos quatro e 4 

½  anos, respectivamente. 

 A comparação intra-grupo dos episódios de contato mãe-criança revelou que, nos dois 

grupos estudados, ocorreram significativamente mais observações maternas da criança e 

iniciativas maternas de contato sem resposta da criança no Momento Lúdico, no qual 

predominantemente as atividades realizadas foram desenho, brinquedo com miniaturas e com 

peças de encaixe, do que no Momento de Ensino, no qual a atividade desenvolvida foi a 

montagem de quebra-cabeças. Esses achados revelam que em um contexto em que a mãe foi 

instruída a brincar com a criança, a mãe assumiu uma postura mais passiva na realização das 

atividades, observando mais a criança, do que no contexto em que a mãe foi instruída a 

ensinar a criança. Além disso, no contexto lúdico sem direcionamento de atividade, houve 

uma dificuldade maior em estabelecer a intencionalidade e reciprocidade por parte da díade, 

ou seja, evidenciou-se o papel ativo da mãe em iniciar os contextos interativos, porém, muitas 

vezes, não se estabeleceu a sincronia temporal e a sintonia de tema das atividades como 

respostas por parte da criança.  

 Exclusivamente no Grupo Pré-termo, no Momento Lúdico, ocorreram 

significativamente mais iniciativas da criança de contato sem resposta por parte da mãe do 

que no momento de Ensino. Esses achados, em combinação com os anteriormente 

mencionados, revelam que no Grupo Pré-termo houve maior dificuldade em estabelecer a 

intencionalidade e reciprocidade da díade mãe-criança no Momento Lúdico em comparação 

ao Momento de Ensino. Pode-se supor que as mães das crianças ex-prematuras assumiram 

uma postura mais passiva no primeiro momento do que no segundo, observando mais, 

sugerindo que seu comportamento esteve sob controle das instruções e dos estímulos 

apresentados. As iniciativas de interação sem resposta, tanto por parte da mãe quanto por 

parte da criança, podem ter ocorrido mais no Momento Lúdico do que no Momento de Ensino 
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devido à diversidade de estímulos apresentados que competiam com a atenção dedicada ao 

parceiro diádico.  

  Com relação à dinâmica de realização das atividades, as dinâmicas que mais 

ocorreram nos dois momentos de observação no Grupo Pré-termo foram, em primeiro lugar, 

atividades realizadas pela criança com participação parcial da mãe, observando, auxiliando 

quando necessário e fornecendo informações, e, em segundo lugar, atividades compartilhadas 

pela díade mãe-criança. Em comparação ao Grupo A Termo, tanto no contexto lúdico quanto 

no contexto de ensino, o Grupo Pré-termo apresentou significativamente mais atividades 

realizadas pela criança com participação parcial da mãe.  

  Esta dinâmica de realização diádica consiste em um indicador importante de mediação 

materna, no sentido de revelar aspectos de sensibilidade e responsividade materna aos sinais 

da criança, combinados a um nível de ação materna menos ativo que permite que a criança 

possa realizar as atividades contando com o auxílio materno. Esta dinâmica também remete ao 

conceito de qualidade das direções maternas descrito por Adam, Gunnar e Tanaka (2004) 

como a extensão na qual a mãe promove orientação efetiva para a criança sem resolver o 

problema por ela, fornecendo à criança um senso de controle do problema. Estes indicadores 

atendem ao critério de intencionalidade e reciprocidade e mediação de sentimento de 

competência (TZURIEL; HAYWOOD, 1992).  

  O encorajamento da independência da criança na resolução de problemas nesta faixa 

etária, oferecendo auxílio quando necessário, indica sensibilidade materna, de acordo com a 

concepção de Beckwith, Cohen e Hamilton (1999), responsividade/ flexibilidade, de acordo 

com a concepção de Landry et al. (1998, 200, 2001), suporte materno (scaffolding) de acordo 

com a concepção de Smith, Landry e Swank (2000) e estilo de controle materno que sustenta 

a autonomia da criança, de acordo com a concepção de McGrath, Sullivan e Seifer (1998).  

 



 148

  Muitos estudos evidenciam que responsividade e sensibilidade materna em interação 

com a criança ex-prematura nos primeiros anos e na fase pré-escolar são preditores de melhor 

desenvolvimento cognitivo e das habilidades sociais da criança e de menos problemas de 

comportamento em idades posteriores (LANDRY et al., 2001; LAUCHT; ESSER; 

SCHMIDT, 2001, 2002). Murray e Yingling (2000) encontraram que responsividade e 

sensibilidade materna aos 12 meses de vida da criança foram preditores significativos da 

linguagem receptiva e expressiva aos dois anos. Beckwith et al. (1999) encontraram que 

sensibilidade e responsividade materna de forma consistente durante a infância (aos um, oito e 

24 meses) e idade escolar (aos 12 anos) foram preditores de representação de apego seguro 

aos 18 anos. A adaptação materna do suporte oferecido à criança ao longo do seu 

desenvolvimento permite que a criança assuma mais responsabilidade na resolução de 

problemas até que as suas estratégias de resolução de problemas se tornem internalizadas e a 

criança possa utilizar essas habilidades de forma independente (SMITH; LANDRY; SWANK, 

2000).  

  O fato do Grupo Pré-termo ter apresentado mais esse tipo de dinâmica de realização 

do que o Grupo A Termo revela um esforço materno dotado de características interacionais 

qualitativamente positivas para promover o desenvolvimento da criança ex-prematura e pode 

ser entendido, segundo a concepção de McGrath, Sullivan e Seifer (1998), como um 

mecanismo de compensação materno à vulnerabilidade biológica da criança. 

 Apesar de ter apresentado baixas incidências no Grupo Pré-termo nos dois momentos 

observados, a categoria atividade realizada pela mãe independente da criança apresentou 

diferença estatisticamente significativa entre os grupos no Momento Lúdico, com maiores 

incidências no Grupo Pré-termo. Esta dinâmica de interação revela a ação materna voltada 

para a realização de uma atividade sem considerar a participação da criança, não promovendo 

a mediação de aprendizagem através da interação, visto que esta categoria exclui 
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comportamentos de fornecimento de modelos para a criança sobre como desenvolver 

determinada atividade. A dinâmica de realização diádica com estas características é 

considerada contra-producente, pois a mãe, ao realizar a atividade pela criança, tira a 

oportunidade desta para o desenvolvimento da atividade. Esta dinâmica de realização indica 

irresponsividade materna, segundo a concepção de Beckwith, Cohen e Hamilton (1999), 

estilo controlador, segundo a concepção de McGrath, Sullivan e Seifer (1998) e intrusividade, 

segundo a concepção de Adam, Gunnar e Tanaka (2004).  O fato de as mães do Grupo Pré-

termo terem apresentado mais dinâmicas de realização com essas características do que as 

mães do Grupo A Termo no Momento Lúdico revela que as mães desse grupo apesar de, na 

maior parte do tempo, mediarem a atividade da criança e/ou compartilharem a atividade com 

a mesma, em alguns momentos se comportam de forma a realizar a atividade pela criança, o 

que é um tipo de comportamento identificado em mães de crianças vulneráveis por Bakeman 

e Brown (1980) e Barnard e Kelly (1990).  

 Pode-se dizer que essas duas dinâmicas de realização que se destacaram no Grupo Pré-

termo são antagônicas, uma oposta à outra, variando de uma dinâmica em que o foco de 

atenção materno está voltado para a realização de uma atividade sem considerar a participação 

da criança, bem como sem considerar suas demandas e pistas sociais, a uma dinâmica em que 

o foco de atenção materno está voltado para a criança e a mãe faz a mediação da atividade que 

a criança está desenvolvendo, promovendo senso de competência e controle do problema. 

Considerando as incidências dos dois tipos de dinâmica de realização, pode-se dizer que as 

mães do Grupo Pré-termo demonstraram no contexto lúdico predominantemente 

comportamentos qualitativamente positivos para a promoção do desenvolvimento da criança, 

mesclados, em menores incidências, por comportamentos qualitativamente negativos.  

 A comparação intra-grupo das dinâmicas de realização das atividades revelou que, nos 

dois grupos estudados, ocorreram mais atividades realizadas pela mãe de forma independente 
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da criança no Momento de Ensino do que no Momento Lúdico. Pode-se supor que esta 

dinâmica tenha ocorrido mais no Momento de Ensino devido à condição de estruturação dos 

dois momentos, ou seja, às instruções fornecidas e aos materiais disponibilizados, de forma 

que, quando a instrução era relacionada ao brincar, a mãe adotou uma postura mais passiva na 

realização das atividades, como se a responsabilidade maior estivesse com a criança, ao passo 

que, quando a instrução era relacionada ao ensinar, a mãe assumiu a responsabilidade da 

realização das atividades. A mãe pode ter se envolvido com a resolução do quebra-cabeça e 

focalizado sua atenção para a tarefa mais do que para a criança ou também pode ter entendido 

que ensinar a criança a desenvolver uma atividade significava realizar uma atividade por ela. 

 Com relação às verbalizações maternas, no contexto lúdico, no Grupo Pré-termo 

predominaram as verbalizações de sugestão materna de participação da criança, que eram, 

eqüitativamente, sob forma de estímulo à participação, através de comentários, perguntas ou 

exclamações, e sob exigência de desempenho através de sentenças imperativas. Essas 

verbalizações maternas apresentam caráter de estimulação materna (LANDRY, 2001) e, sob a 

forma de estímulo à participação, indicam manutenção materna da interação e dos interesses 

da criança (LANDRY et al., 1998, 2000, 2001) enquanto que, sob a forma de exigência de 

desempenho, indicam diretividade (MURRAY; HORNBAKER, 1997; LANDRY et al., 1998, 

2000, 2001). Ambas apresentavam a função de iniciar e manter a interação e estimular o 

engajamento da criança na atividade, atendendo aos critérios de intencionalidade e 

reciprocidade (TZURIEL; HAYWOOD, 1992).  

 Em segundo lugar, predominaram as informações maternas, em ordem de maior 

ocorrência, sobre os estímulos da situação, sobre material simbólico no brincar de “faz-de-

conta” e sobre as atividades que estavam se desenvolvendo. Essas verbalizações constituem-

se em veículos nos quais a mãe compartilha significados, o que indica a presença de suporte 
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verbal materno (SMITH; LANDRY; SWANK, 2000) e atende aos critérios de mediação de 

significado (TZURIEL; HAYWOOD, 1992).  

 Em terceiro lugar, predominaram as solicitações maternas, em ordem de maior 

ocorrência, de atenção, esclarecimento, controle de impulso e “feedback de confirmação”. 

Essas verbalizações atendem aos critérios de mediação para regulação e controle do 

comportamento (TZURIEL; HAYWOOD, 1992).  

 No contexto de ensino, por sua vez, no Grupo Pré-termo predominaram as 

informações maternas, em ordem de maior ocorrência, sobre as atividades que estavam se 

desenvolvendo e sobre os estímulos da situação. Em segundo lugar, predominaram as 

verbalizações de sugestão materna de participação da criança que eram, em sua maior parte, 

sob forma de estímulo à participação. Em terceiro lugar, predominaram as solicitações 

maternas, em ordem de maior ocorrência, de atenção, controle de impulso, esclarecimento e 

“feedback de confirmação”. Esses resultados, analisados em continuidade aos resultados das 

verbalizações maternas no Momento Lúdico, indicam que, no Momento de Ensino, houve 

uma adequação das verbalizações de acordo com o contexto e com a instrução, tendo 

predominado as informações, coerentes com a tarefa de ensino, e as sugestões maternas de 

participação da criança foram, predominantemente, através de estímulo, reforçando o caráter 

de manutenção materna da interação e dos interesses da criança (LANDRY et al., 1998, 

2000, 2001). 

 Sabe-se que altos níveis de manutenção da interação e dos interesses da criança por 

parte da mãe nos primeiros anos e na idade pré-escolar foram preditores de melhor 

desenvolvimento da competência social da criança ex-prematura. Por outro lado, a 

diretividade materna aos 3 ½ anos, influenciou direta e negativamente a independência social 

e cognitiva da criança ex-prematura aos 4 ½ anos (LANDRY et al., 1998, 2000). 
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  Comparando-se os grupos Pré-termo e A Termo, não houve diferença significativa 

entre os mesmos nas categorias de conteúdo verbal materno nos dois momentos observados.  

  A comparação intra-grupo revelou que as mães de ambos os grupos informaram mais 

no Momento de Ensino do que no Momento Lúdico. Esse achado pode ter ocorrido em função 

da natureza da tarefa e da instrução fornecida à mãe. Sob a orientação de ensinar, a mãe 

informou mais à criança, o que pode ser considerado uma adaptação nos comportamentos 

maternos a fim de desempenhar o papel de educadora, favorecendo o desempenho bem 

sucedido da criança.  

  Exclusivamente no Grupo Pré-termo, as mães solicitaram significativamente mais às 

crianças no Momento Lúdico do que no Momento de Ensino.  Além disso, neste grupo foi 

identificada diferença significativa entre os momentos de observação no número de unidades 

verbais maternas emitidas, ou seja, as mães do Grupo Pré-termo verbalizaram mais no 

Momento de Ensino do que no Momento Lúdico. Esses achados reforçam a suposição das 

mães das crianças ex-prematuras estarem mais ativas em mediar a aprendizagem da criança na 

atividade de ensino do que na atividade lúdica. 

  Com relação às verbalizações da criança, nos dois momentos estudados, no Grupo Pré-

termo predominaram as verbalizações de comentários que envolviam, em ordem de maior 

ocorrência, as ações desenvolvidas e os estímulos da situação. Em segundo lugar, 

predominaram as solicitações, que foram, em ordem de maior ocorrência, de esclarecimento/ 

aprovação, atenção, material e participação na atividade. Os comentários e solicitações da 

criança revelam o papel ativo desta em comentar sobre os estímulos e sobre as atividades 

realizadas, assim como em iniciar e manter intercâmbios interativos.  

  No Grupo A Termo, no Momento Lúdico, em terceiro lugar predominaram 

verbalizações de representação de jogo simbólico. Não houve diferença significativa entre os 

grupos nas categorias de conteúdo verbal da criança nos dois momentos observados.  
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  A comparação intra-grupo revelou que as crianças de ambos os grupos verbalizaram 

mais sobre representação de jogo simbólico no Momento Lúdico do que no Momento de 

Ensino. Isso indica que a situação lúdica, devido à disponibilidade de brinquedos diversos e 

sem direcionamento de atividade, propicia uma forma de interação com mediação para a 

transcendência (TZURIEL; HAYWOOD, 1992). Através da brincadeira de faz-de-conta, o 

mediador pode enfatizar a importância de estímulos, expressando seus efeitos e seus valores e 

demonstrando interesse e entusiasmo para com eles. Desta forma a interação pode transcender 

ao contexto concreto ou às necessidades imediatas da criança, quando a partir de então, tenta-

se alcançar os princípios gerais, aplicações, regras e informações que não se limitam à 

situação presente. Por outro lado, o decréscimo destas verbalizações no Momento de Ensino, 

em relação ao Momento Lúdico, favoreceu o desempenho das díades mãe-criança na tarefa 

proposta revelando que a criança estava mais centrada no objetivo da tarefa.  

  As diferenças dos indicadores de interação mãe-criança intra-grupo revelam a 

complementaridade dos momentos Lúdicos e de Ensino. Definidos pelas instruções fornecidas 

e pelos materiais disponibilizados, os momentos estabeleceram diferentes características da 

interação mãe-criança relacionadas ao brincar e relacionadas ao ensino e resolução de 

problemas, atingindo os propósitos estabelecidos previamente. 

  Com relação ao desempenho das díades na resolução do conjunto de quebra-cabeças 

no Momento de Ensino, ambos os grupos apresentaram a predominância de sucesso da 

criança mediado pela mãe, não havendo diferença estatisticamente significativa entre os 

grupos. Esses achados complementam os achados relacionados à dinâmica de realização de 

atividades, com predominância de atividades realizadas pela criança com participação parcial 

da mãe e atividades compartilhadas pela díade mãe-criança no Momento de Ensino, 

caracterizando as trocas interativas na resolução da tarefa proposta. 
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 Considerando que os grupos eram homogêneos em relação ao nível intelectual e ao 

comportamento da criança, os achados deste estudo revelam que a prematuridade consiste em 

uma variável mediadora da interação mãe-criança mesmo aos seis anos de idade da criança. 

Este dado está de acordo com os estudos de Barratt, Roach e Leavitt (1996), Laucht, Esser e 

Schmidt (1997), McGrath, Sullivan e Seifer (1998), Sobotková, Dittrichová e Mandys (1996) 

e Tideman, Nilson, Smith e Stjernqvist (2002). O Grupo Pré-termo em um contexto lúdico 

apresentou indicadores positivos da interação mãe-criança; estes foram sugestivos de 

intencionalidade e reciprocidade, mediação de significado, mediação do sentimento de 

competência, responsividade, sensibilidade, manutenção da interação e dos interesses da 

criança, estimulação materna e suporte. Por outro lado, observou-se também aspectos 

considerados negativos, como estilo controlador, intrusividade e irresponsividade materna, 

associados à irresponsividade da criança e não engajamento desta na atividade.  

No contexto de ensino, o impacto da prematuridade foi caracterizado por aspectos 

qualitativamente positivos de aprendizagem mediada, garantindo o desempenho bem sucedido 

da criança na resolução de problemas. Segundo Laucht, Esser e Schmidt (2001), 

responsividade e sensibilidade materna precoce podem modificar os efeitos do nascimento 

prematuro na adaptação da criança até a idade escolar assim como proteger a criança do 

impacto adverso de problemas familiares.  

 

5.3 Relação entre variáveis da mãe e da criança ex-prematura e indicadores da 

interação mãe-criança 

 

  Com relação à associação entre as variáveis biológicas e psicológicas das díades mãe-

criança do Grupo Pré-termo e os padrões interativos observados, verificou-se que os 

indicadores de maior risco biológico neonatal (menor idade gestacional, maior índice de risco 
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clínico neonatal e maior número de dias de ventilação mecânica) foram associados a menores 

ocorrências de episódios de iniciativas maternas de contato sem resposta da criança, de 

comentários emitidos pela criança e de solicitações maternas e maiores ocorrências de 

informações maternas e número total de verbalizações emitidas pelas mães.  

 Estes achados sugerem que as mães das crianças ex-prematuras com antecedentes de 

maior vulnerabilidade neonatal verbalizaram mais e informaram mais às crianças, enquanto 

que as mães das crianças menos vulneráveis solicitaram mais às crianças e iniciaram mais 

contatos sem o desencadeamento de intercâmbios bidirecionais. Esta variação de acordo com 

a idade gestacional pode ser entendida como um mecanismo de compensação das mães das 

crianças mais vulneráveis, tal como foi sugerido por McGrath, Sullivan e Seifer (1998). Esses 

autores encontraram que as mães das crianças nascidas pré-termo com maior 

comprometimento biológico apresentaram mais envolvimento interativo com seu filho do que 

as mães de crianças nascidas pré-termo saudáveis ou a termo em interação na fase pré-escolar.  

  Com relação ao comportamento da criança, quanto mais problema de comportamento 

maior a ocorrência de verbalizações da criança, de solicitações à mãe por parte da criança e de 

intercâmbios bidirecionais iniciados pela mãe. Além disso, problema de comportamento foi 

significativamente associado a menores ocorrências de episódios de ausência de contato, de 

observação da mãe pela criança e de sugestão materna de participação da criança. Estes 

achados evidenciam a interação mãe-criança caracterizada pela participação mais ativa da 

criança com problemas de comportamento sem a necessidade de solicitação e estimulação 

materna. 

  O maior nível de escolaridade materna foi associado a maiores ocorrências de 

intercâmbios bidirecionais iniciados pela mãe, de informações maternas e de sucesso da mãe 

independente da criança e menores ocorrências de iniciativa da mãe de intercâmbio sem 

resposta da criança, de solicitações maternas e de fracasso da díade. Esses achados revelam 
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que o nível de escolaridade está relacionado com os recursos potenciais maternos para 

desencadear interação e para fornecer informações à criança. Além disso, relaciona-se ao 

comportamento materno de desenvolver uma atividade sem a participação da criança. Cho, 

Holditch-Davis e Belyea (2004) encontraram que as mães com maior nível educacional 

ofereceram mais variedade de estimulação ambiental em interação com seus filhos ex-

prematuros aos três anos de idade do que as mães com menor nível educacional.  

 O trabalho da mãe fora do lar foi significativamente associado no Grupo Pré-termo a 

maiores ocorrências de observações da mãe pela criança e de atividades realizadas pela mãe 

sem a participação da criança. Além disso, foi significativamente associado a menores 

ocorrências iniciativas materna de contato sem resposta da criança, observações maternas da 

criança e solicitações maternas. Esses resultados evidenciam a postura da mãe que permanece 

em casa mais disponível para a interação com a criança, observando, solicitando, mas também 

apresentando falhas em iniciar intercâmbios bidirecionais. Youngblut, Singer, Madigan, 

Swegart e Rodgers (1998) compararam mães solteiras empregadas e desempregadas de 

crianças pré-escolares nascidas pré-termo e a termo com relação à qualidade do ambiente do 

lar, o grau de estresse no relacionamento mãe-criança e a satisfação com o funcionamento 

familiar. Os autores encontraram em ambos os grupos que as mães empregadas ofereceram 

ambientes mais positivos e seguros e tiveram percepções mais positivas de seus filhos do que 

mães desempregadas.  

 O maior nível de qualificação profissional materna foi significativamente associado a 

maiores ocorrências de intercâmbios bidirecionais iniciados pela mãe, de atividades realizadas 

pela criança com participação parcial da mãe, de atividades realizadas pela mãe independente 

da criança e de sucesso da criança mediado pela mãe.  Além disso, o maior nível de 

qualificação profissional materna foi significativamente associado a menores ocorrências de 
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iniciativas da mãe de contato sem resposta da criança, de ausência de contato, de atividade 

paralela da díade e de fracasso da díade.  

 Esses achados evidenciam que, entre as mães que trabalham fora, o maior nível de 

qualificação profissional é um fator que influencia as interações de forma positiva quando 

evidencia os aspectos de bidirecionalidade, atividade mediada e sucesso na resolução do 

problema proposto e de forma negativa quando evidencia o estilo materno controlador e a 

irresponsividade, através do alto nível de ação materna voltada para a realização da tarefa sem 

a participação da criança. 

  O maior nível intelectual das mães do Grupo Pré-termo foi significativamente 

associado a menores ocorrências de episódios de observação materna da criança no contexto 

lúdico, o que sugere que o maior recurso intelectual da mãe está relacionado a uma postura 

mais ativa por parte desta nas interações.  

 O maior nível intelectual da criança ex-prematura foi significativamente associado a 

menores ocorrências de episódios de iniciativa da criança de contato sem resposta da mãe e 

maiores ocorrências de desempenhos da criança bem sucedidos na resolução de problemas 

sem o auxílio da mãe, revelando uma participação mais autônoma da criança. O maior nível 

de escolaridade da criança foi significativamente associado a menores ocorrências de 

solicitações emitidas pela criança e menores ocorrências de fracasso da díade mãe-criança na 

tarefa.  

 Esses achados sugerem que, especificamente em uma tarefa direcionada de resolução 

de problemas, os recursos prévios da criança influenciam a sua forma de participação e o seu 

desempenho na tarefa. Cho, Holditch-Davis e Belyea (2004) encontraram que as mães 

expressavam mais afeto negativo, proviam menos materiais lúdicos e apresentavam menores 

escores na qualidade do ambiente do lar quando a criança apresentava menor nível intelectual. 

As crianças com menor nível intelectual, por sua vez, falavam menos, expressavam menos 
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afeto positivo e mais afeto negativo e se envolviam menos com a brincadeira do que as 

crianças de maior nível intelectual aos três anos de idade. 

  O sexo masculino da criança foi associado a maiores ocorrências de intercâmbios 

bidirecionais iniciados pela mãe no contexto de brincadeira, diferentemente dos achados de 

Cho, Holditch-Davis e Belyea (2004) que encontraram que as mães de crianças ex-prematuras 

aos três anos expressaram mais afeto positivo e gesticularam mais para meninas do que para 

os meninos e as meninas olhavam para as suas mães mais freqüentemente do que os meninos. 

Porém, deve-se levar em conta a diferença das idades entre os dois estudos, o que pode 

explicar as diferenças nos contatos da mãe e da criança. 

 

5.4 Relação entre os indicadores da interação mãe-criança ex-prematura 

 

 As atividades realizadas pela criança com participação parcial da mãe foram 

positivamente associadas aos episódios em que a mãe observava a criança em atividade em 

contexto lúdico. Os episódios de observação materna são características importantes da 

mediação materna qualitativamente positiva quando mesclados por intervenções maternas no 

sentido de auxiliar a criança, pois permitem o estabelecimento da responsividade materna e da 

sintonia na interação mãe-criança.  

 As atividades compartilhadas e as informações maternas apresentaram correlação 

positiva entre si em contexto lúdico, enquanto que, em contexto de ensino e resolução de 

problema, apresentaram correlação negativa. Esses achados sugerem que, em uma atividade 

lúdica, enquanto brincavam com a criança as mães forneceram informações e em uma 

atividade de ensino e resolução de um problema proposto, a mãe compartilhava a atividade 

com a criança de forma motora, ao contrário do que era esperado visto que a instrução 

explicitava a realização da tarefa de ensino por parte da mãe.   

 



 159

 As atividades realizadas pela mãe sem a participação da criança foram associadas a 

menos solicitações maternas em contexto lúdico. As atividades paralelas foram positivamente 

associadas a episódios de observação da mãe pela criança e negativamente associadas a 

sugestões maternas de participação da criança em contexto de ensino. Desta forma, enquanto 

a mãe montava o quebra-cabeça, a criança a observava, porém, não havia intervenções 

maternas a fim de engajar a criança na tarefa. Esses tipos de dinâmica de realização da tarefa 

estão relacionados ao menor interesse materno de engajar a criança na atividade e à postura 

passiva da criança, sendo, podendo ser contra-producente para o desenvolvimento da criança. 

 O sucesso da criança mediado pela mãe na resolução do quebra-cabeça foi associado a 

menos ausência de contato e atividade compartilhada pela díade. Esta, por sua vez, foi 

negativamente correlacionada a atividade realizada pela criança com participação parcial da 

mãe e a menos informações maternas. Pode-se supor que as atividades desenvolvidas pela 

criança com observação e auxílio materno levaram ao desempenho de sucesso da criança 

mediado pela mãe na resolução do problema proposto.  

 O sucesso da criança sem a participação da mãe foi associado a mais atividades 

compartilhadas e menos atividades paralelas da díade e verbalizações da criança de jogo 

simbólico. Pode-se dizer que as atividades compartilhadas contribuíram para o desempenho 

bem sucedido da criança na resolução do problema.  

 O fracasso da díade na tarefa de resolução de problemas foi associado a mais ausência 

de contato e a menos atividades realizadas pela mãe sem a participação da criança. Desta 

forma, pode-se dizer que quando a mãe realizava a atividade sozinha aumentava a 

probabilidade de sucesso na resolução do problema proposto.  
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5.5 Considerações metodológicas 

 

A metodologia de análise de interação mãe-criança do presente estudo constitui-se em 

um instrumento de análise detalhada e complexa das interações mãe-criança em situação 

estruturada de observação.  A forma com que esta se estrutura requer simultaneamente um 

desmembramento dos diferentes componentes das interações e uma visão conjunta dos 

mesmos, já que cada sistema de categorias é aplicado individualmente e que cada categoria a 

ser aplicada exige que o observador considere os demais componentes das interações que 

estão fora do contexto de análise no presente momento.  

Esta metodologia foi desenvolvida de modo a contemplar grande parte dos 

comportamentos que ocorrem nas interações mãe-criança. Desta forma, mesmo as categorias 

de análise que apresentaram pouca ocorrência foram mantidas, o que permite a aplicabilidade 

da metodologia de análise em outras amostras e replicações do presente estudo. Os 

indicadores encontrados foram organizados de forma a apresentar um mapeamento dos 

indicadores de interação do grupo de participantes e possibilitam reorganizações de modo a 

possibilitar uma descrição individualizada das díades em busca de padrões específicos de 

interação. Além disso, o conjunto de sistemas de análise elaborado possibilita a replicação do 

procedimento utilizado em outros estudos de natureza interacional mãe-criança na faixa de 

desenvolvimento estudada, situando-se na vertente investigativa metodológica do estudo 

sobre interações sociais. 

 A situação de observação sistemática, realizada em laboratório, contemplava dois 

contextos diferenciados em momento de brincadeira com oferecimento de materiais lúdicos e 

momento em que a díade executava uma tarefa específica de resolução de problemas sendo a 

mãe instruída a desempenhar o papel de educadora. A estruturação da observação sistemática 

em dois contextos diferenciados quanto à instrução e quanto aos materiais disponibilizados 

 



 161

permitiu que fossem observadas modificações e constâncias nos padrões interativos de acordo 

com as contingências apresentadas. Estas duas formas de estruturação do contexto 

interacional são identificadas em outros estudos que analisam a interação mãe-criança 

(ASSEL et al., 2002; BAKEMAN; ADAMSON, 1990; HOLDITCH-DAVIS; BARLTLETT; 

BELYEA, 2000; MCGRATH; SULLIVAN; SEIFER, 1998; SCHMIDT; LAWSON, 2002).  

 A existência de um grupo de comparação, composto por crianças nascidas a termo e 

sem risco neonatal, e, ao mesmo tempo, semelhantes às crianças nascidas pré-termo em 

relação à idade, gênero, escolaridade, nível intelectual e comportamento é um dos pontos 

relevantes desse estudo. Esse delineamento permitiu que fossem identificadas características 

específicas deste grupo que respondem pela influência do marco de risco biológico da 

prematuridade na interação mãe-criança aos seis anos e está de acordo com o delineamento 

utilizado em estudos anteriores de McGrath, Sullivan e Seifer (1998), Landry et al. (1998) e 

Laucht, Esser e Schmidt (2001). 

Uma das limitações do presente estudo consiste no número restrito de participantes da 

amostra estudada, o qual não permitiu o processamento de análise de dados envolvendo 

análises estatísticas de regressão linear múltipla, que possibilitariam a identificação de 

modelos explicativos de interação mãe-criança nos grupos e situações estudadas. Porém, 

embora com poucos participantes foi gerado um amplo conjunto de dados devido às inúmeras 

variáveis estudadas. A identificação de resultados estatisticamente significativos com esse 

número restrito de participantes atenua essa limitação e ao mesmo tempo, reforça o peso dos 

resultados encontrados.  

Outra limitação identificada no estudo foi a impossibilidade do observador da 

interação mãe-criança ser ingênuo com relação às características dos participantes. Esta 

limitação pode ser atenuada se consideramos os altos índices de concordância encontrados 

nos diferentes sistemas de análises de interação mãe-criança.  
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Por fim, o estudo tem como limitação a impossibilidade de alternância da seqüência de 

apresentação dos contextos lúdico e de ensino para que pudesse ser controlado o efeito de 

uma situação sobre a outra (efeito carry over), devido à influência que poderia ocorrer da 

situação lúdica sobre a de ensino com resolução de problema. 

 

5.6 Considerações finais 

 

O presente estudo identificou na interação mãe-criança ex-prematura aos seis anos de 

idade recursos protetores importantes, assim como fatores que podem prejudicar o 

desenvolvimento da criança. Identificou-se, porém, a predominância de indicadores que, de 

acordo com a literatura, são considerados critérios que estão definindo a qualidades destas 

interações como Experiência de Aprendizagem Mediada.  

Considerando-se que as crianças do presente estudo incluem-se em um grupo de 

múltiplo risco, devido a sua história de vulnerabilidade orgânica neonatal e de risco 

psicossocial (condições de nível sócio-econômico menos favorecidas), a característica da 

mediação materna como possibilitadora de Experiência de Aprendizagem Mediada pode ser 

considerada como um recurso ambiental potencialmente protetor contra adversidades 

enfrentadas por essas crianças ex-prematuras na sua trajetória de desenvolvimento. Os 

mecanismos protetores advindos do ambiente familiar e educacional da criança têm sido 

enfaticamente apontados como fatores potencialmente capazes de neutralizar ou minimizar os 

fatores de risco muitas vezes impossíveis de serem eliminados da história de desenvolvimento 

e aprendizagem da criança, como o nascimento pré-termo e com muito baixo peso.  

Se, de um lado, a soma da vulnerabilidade da criança e a adversidade ambiental podem 

levar a condição de “múltiplo risco”, por outro lado, a relação entre vulnerabilidade da criança 

e qualidade ambiental podem desencadear processos de resiliência graças ao interjogo entre 
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risco e proteção. Esses achados podem contribuir para subsidiar o planejamento de programas 

de intervenção a fim de promover o desenvolvimento de crianças em risco para problemas de 

desenvolvimento. Como desdobramento do presente estudo, novos estudos podem ser 

realizados a fim de avaliar o desenvolvimento posterior da criança em diferentes áreas 

(cognição, comportamento, atenção, socialização, desempenho acadêmico), investigando a 

relação entre os indicadores de interação encontrados e o desenvolvimento adaptativo da 

criança. 
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APÊNDICE B- Características individuais das crianças dos grupos Pré-termo e A Termo na 

fase neonatal e no momento das avliações 

 

Tabela I - Características individuais das crianças do Grupo Pré-termo (PT) e do Grupo A 

Termo (AT) na fase neonatal 

Código das 
Díades M-C 

Gênero Peso de 
Nascimento (g) 

Idade gestacional 
(semanas) 

Idade na avaliação 
(meses) 

PT 01 M 990 30 83 
PT 02 F 1010 28 81 
PT 03 F 1060 24 82 
PT 04 F 1300 24 82 
PT 05 M 1370 32 77 
PT 06 F 1450 30 74 
PT 07 M 990 26 78 
PT 08 M 995 26 80 
PT 09 M 1500 31 71 
PT 10 F 1400 28 75 
PT 11 F 980 30 75 
PT 12 F 1450 27 82 
PT 13  F 1445 28 82 
PT 14 F 1150 29 82 
PT 15 M 1325 32 79 
AT 01 M 3150 38 80 
AT 02 F 3640 38 78 
AT 03 F 4080 38 83 
AT 04 M 3320 38 83 
AT 05 F 2610 39 83 
AT 06 F 3150 39 83 
AT 07 M 3190 39 83 
AT 08 F 3370 37 83 
AT 09 F 3060 39 77 
AT 10 M 3450 38 83 
AT 11 F 3570 41 82 
AT 12 M 3020 40 83 
AT 13 F 3250 38 76 
AT 14 F 2790 38 78 
AT 15 M 3390 37 76 
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Tabela II - Características individuais das crianças dos Grupos Pré-termo (PT) e A Termo 

(AT) no momento das avaliações. 

Código das 
Díades M-C 

Escolaridade Raven  
(percentil) 

Rutter   
(escore total) 

PT 01 1ª Série 25 19* 
PT 02 1ª Série 95 23* 
PT 03 1ª Série 50 14 
PT 04 1ª Série 50 25* 
PT 05 Educação Infantil 50 18* 
PT 06 Educação Infantil 50 12 
PT 07 Educação Infantil 10 28* 
PT 08 Educação Infantil 50 31* 
PT 09 Educação Infantil 90 13 
PT 10 Educação Infantil 25 22* 
PT 11 Educação Infantil 50 12 
PT 12 Educação Infantil 50 18* 
PT 13  Educação Infantil 50 26* 
PT 14 1ª Série 95 30* 
PT 15 Não freqüenta escola 50 13 
AT 01 Não freqüenta escola 75 30* 
AT 02 Educação Infantil 90 9 
AT 03 1ª Série 75 18* 
AT 04 Educação Infantil 50 15 
AT 05 Educação Infantil 10 21* 
AT 06 Educação Infantil 95 20* 
AT 07 1ª Série 90 21* 
AT 08 1ª Série 75 26* 
AT 09 Educação Infantil 50 21* 
AT 10 Educação Infantil 90 9 
AT 11 1ª Série 75 21* 
AT 12 1ª Série 95 14 
AT 13 Educação Infantil 95 32* 
AT 14 Educação Infantil 50 7 
AT 15 Educação Infantil 10 14 

* escore total > 16: indicador de necessidade de atendimento psicológico ou psiquiátrico, de acordo com  

a padronização de Graminha (1998). 
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APÊNDICE C- Características individuais das crianças do Grupo Pré-termo relacionadas a 

intercorrências clínicas neonatais 

 

Tabela III- Características individuais das crianças do Grupo Pré-termo (PT) relacionadas a 

intercorrências clínicas neonatais.  

Código das 
Díades 
M-C 

CRIB 
(escore) 

Tempo de 
ventilação 
mecânica 

(dias) 

Tempo de 
intubação 

(dias) 

Tempo de 
hospitalização 

Ocorrência de 
displasia 

broncopulomonar 

PT 01 6 13 2 100 0 
PT 02 3 2 0 40 0 
PT 03 3 2 0 45 0 
PT 04 2 4 0 44 0 
PT 05 0 0 0 36 0 
PT 06 0 0 0 37 0 
PT 07 2 60 41 99 1 
PT 08 7 63 34 68 1 
PT 09 0 1 0 28 0 
PT 10 0 0 0 46 0 
PT 11 1 50 18 75 1 
PT 12 0 0 0 39 0 
PT 13  1 2 0 41 0 
PT 14 1 0 0 66 0 
PT 15 5 32 16 57 0 
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APÊNDICE D- Características individuais das mães dos grupos Pré-termo (PT) e A Termo 

(AT). 

 

Tabela IV- Características individuais das mães dos Grupos Pré-termo (PT) e A Termo (AT). 

Código 
das 

Díades 
M-C 

Idade ao 
nascimento 
da criança 

(anos) 

Nível de 
Escolaridade 

Ocupação Qualificação 
Profissional 

Raven 
(percentil) 

PT 01 33 4ª Série Do Lar NA       30 
PT 02 41 3˚ Grau Incompleto Trabalha Fora QM       50 
PT 03 34 2˚ Grau Do Lar NA        5 
PT 04 34 2˚ Grau Do Lar NA        5 
PT 05 27 Analfabeta Do Lar NA       10 
PT 06 26 6ª Série Trabalha Fora QI       50 
PT 07 28 8ª Série Do Lar NA       50 
PT 08 29 2˚ Grau Incompleto Trabalha Fora QM       50 
PT 09 17 8ª Série Do Lar NA       50 
PT 10 23 2˚ Grau Trabalha Fora QM       20 
PT 11 38 5ª Série Trabalha Fora QI       30 
PT 12 25 5ª Série Do Lar NA       10 
PT 13  18 5ª Série Do Lar NA       50 
PT 14 23 Curso Técnico Do Lar NA       25 
PT 15 16 8ª Série Do Lar NA       40 
AT 01 38 5ª Série Do Lar NA       60 
AT 02 28 2˚ Grau Incompleto Do Lar NA       75 
AT 03 23 1˚ Grau Trabalha Fora QM       40 
AT 04 27 7ª Série Trabalha Fora NQ       40 
AT 05 24 6ª Série Trabalha Fora NQ       30 
AT 06 21 4ª Série Do Lar NA       40 
AT 07 22 2˚ Grau Incompleto Desempregada NA       20 
AT 08 36 4ª Série Trabalha Fora NQ       20 
AT 09 34 2˚ Grau Trabalha Fora NQ       10 
AT 10 31 1˚ Grau Do Lar NA       60 
AT 11 29 6ª Série Trabalha Fora NQ       50 
AT 12 28 2˚ Grau Incompleto Trabalha Fora QI       40 
AT 13 24 6ª Série Trabalha Fora NQ       60 
AT 14 36 4ª Série Trabalha Fora NQ       25 
AT 15 21 5ª Série Do Lar NA       60 
NA = Não se aplica; NQ=não qualificado; QI= qualificação inferior; QM= qualificação média; QMS= 

qualificação média superior; QS= qualificação superior, segundo classificação de Soares e Fernandes (1989).  
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APÊNDICE E- Natureza das atividades que predominaram no Momento Lúdico nas díades 

mãe-criança 

 

Tabela V- Natureza das atividades que predominaram nas díades mãe-criança no Momento 

Lúdico 

Código das 
Díades M-C 

Natureza das atividades 

PT 01 Desenho 
PT 02 Construção com peças de encaixe 
PT 03 Desenho 
PT 04 Miniaturas 
PT 05 Construção com peças de encaixe 
PT 06 Desenho 
PT 07 Desenho 
PT 08 Desenho 
PT 09 Miniaturas 
PT 10 Desenho 
PT 11 Construção com peças de encaixe 
PT 12 Construção com peças de encaixe 
PT 13  Miniaturas 
PT 14 Desenho 
PT 15 Miniaturas 
AT 01 Miniaturas 
AT 02 Recorte e colagem 
AT 03 Miniaturas 
AT 04 Miniaturas 
AT 05 Desenho 
AT 06 Desenho 
AT 07 Desenho 
AT 08 Miniaturas 
AT 09 Miniaturas 
AT 10 Desenho 
AT 11 Miniaturas 
AT 12 Miniaturas 
AT 13 Desenho 
AT 14 Desenho 
AT 15 Recorte e colagem 
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APÊNDICE F- Incidências individuais das Categorias de Análise de Episódio de Contato 

Mãe-criança 

 

Tabela VI- Incidências individuais das Categorias de Análise de Episódio de Contato Mãe-

criança em intervalos de tempo de um minuto no Momento Lúdico nas díades dos grupos Pré-

termo (PT) e A Termo (AT) 

 Categorias de Análise de Episódio de Contato no Momento Lúdico 
 

Código 
das 

Díades 
M-C 

Intercâmbio 
iniciado pela 

mãe 

Intercâmbio 
iniciado pela 

criança 

Iniciativa 
da mãe 

de 
contato 

sem 
resposta 

Iniciativa 
da 

criança 
de 

contato 
sem 

resposta 

Observação 
da criança 
pela mãe 

Observação 
da mãe 

pela 
criança 

Ausência 
de contato 

PT 01 0,73 0,53 0,27 0 0,87 0,07 0,20 
PT 02 0,67 0,80 0 0,27 0 0,07 0,13 
PT 03 0,40 0,27 0,07 0 0,87 0 0,40 
PT 04 0,53 0,93 0,07 0,07 0,80 0,20 0,27 
PT 05 1,00 0,53 0,60 0,07 0,87 0 0,20 
PT 06 0,53 0,40 0,07 0 0,27 0,27 1,00 
PT 07 0,87 0,67 0,13 0,07 0,20 0 0,87 
PT 08 0,93 0,20 0 0 0,40 0,20 0 
PT 09 0,87 0,93 0,20 0 0,80 0 0,33 
PT 10 0,60 0,93 0 0,27 0,27 0,07 0,13 
PT 11 0,73 0,40 0,53 0 0,27 0,20 0,87 
PT 12 0,80 0,67 0,67 0,13 0,87 0 0,27 
PT 13  0,93 0,67 0,20 0,13 0,13 0,07 0,33 
PT 14 0,93 0,87 0,13 0,20 0,80 0,13 0,53 
PT 15 0,87 0,87 0,27 0,13 0,40 0 0,47 
AT 01 0,66 0,80 0,07 0 0 0 0,20 
AT 02 0,86 0,66 0,07 0 0,07 0,07 0,60 
AT 03 0,93 0,60 0,13 0,20 0,13 0,27 0,27 
AT 04 0,47 0,47 0 0,20 0 0,13 0,47 
AT 05 0,6 0 0,60 0 0,53 0,13 0,53 
AT 06 1,00 0,13 0,20 0 0,66 0 0 
AT 07 0,40 0 0 0 0,87 0 0,66 
AT 08 1,00 0,53 0,13 0,07 0,33 0 0,73 
AT 09 0,47 0,66 0,20 0,13 0,66 0 0,60 
AT 10 0,66 0,93 0,07 0 0,53 0 0,40 
AT 11 0,87 0,80 0 0 0 0 0 
AT 12 0,60 0,60 0 0,07 0 0,13 0,60 
AT 13 0,60 0,27 0,07 0,13 0,87 0,07 0 
AT 14 1,00 0,40 0,13 0 0,53 0 0,53 
AT 15 0,87 0,53 0,47 0 0 0 0,66 
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Tabela VII – Incidências individuais das Categorias de Análise de Episódio de Contato em 

intervalos de tempo de um minuto no Momento de Ensino nas díades dos grupos Pré-termo 

(PT) e A Termo (AT) 

 Categorias de Análise de Episódio de Contato no Momento de Ensino 
 

Código 
das 

Díades 
M-C 

Intercâmbio 
iniciado pela 

mãe 

Intercâmbio 
iniciado pela 

criança 

Iniciativa 
da mãe 

de 
contato 

sem 
resposta 

Iniciativa 
da 

criança 
de 

contato 
sem 

resposta 

Observação 
da criança 
pela mãe 

Observação 
da mãe 

pela 
criança 

Ausência 
de contato 

PT 01 0,38 0,77 0 0,07 0 0 0 
PT 02 1,00 0,25 0 0 0 0 0 
PT 03 0,60 0,70 0 0,10 0 0,30 0,40 
PT 04 0,83 0,16 0 0 0,16 0 0 
PT 05 0,83 0,50 0 0 0,33 0,16 0,50 
PT 06 0,30 0,39 0,23 0 0 0,07 1,00 
PT 07 0,73 0,67 0 0,07 0,40 0 0,07 
PT 08 0,94 0,35 0 0 0,23 0,23 0 
PT 09 0,78 0,55 0 0 0,33 0,22 0 
PT 10 0,87 0,75 0 0,25 0 0 0 
PT 11 0,71 0,36 0 0 0 0,14 0,50 
PT 12 0,93 0,20 0,27 0 0,87 0 0,60 
PT 13  0,64 0,55 0 0 0 0 0 
PT 14 1,00 0,63 0 0 0,50 0 0,63 
PT 15 0,80 0,40 0 0 0 0 0 
AT 01 0,66 0,66 0 0,08 0 0,33 0,16 
AT 02 1,00 0 0 0 0,18 0 0,18 
AT 03 1,00 1,00 0,11 0,55 0 0 0,77 
AT 04 0,72 0,72 0,05 0,11 0 0 0,33 
AT 05 0,91 0 0,66 0,08 0,16 0,83 0 
AT 06 0,94 0,16 0 0 0,44 0,22 0,16 
AT 07 0,72 0,63 0 0,27 0,09 0 0,63 
AT 08 0,76 0,76 0 0 0,07 0 0,76 
AT 09 0,66 0,58 0 0,66 0 0,33 0,58 
AT 10 1,00 0 0 0 0 0 0 
AT 11 0,70 0,47 0 0 0 0 0,17 
AT 12 0,58 0,52 0,12 0,23 0,05 0,05 0,76 
AT 13 0,12 0,94 0 0,17 0,23 0,12 0,05 
AT 14 0,69 0,61 0 0 0,46 0,07 0,15 
AT 15 1,00 0 0,10 0 0 0 0,10 
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APÊNDICE G- Incidências individuais das Categorias de Análise de Dinâmica de Realização 

das Atividades Desenvolvidas pela Díade Mãe-criança 

 

Tabela VIII- Incidências individuais das Categorias de Análise de Dinâmica de Realização 

das Atividades Desenvolvidas Díades Mãe- Criança em intervalos de tempo de um minuto no 

Momento Lúdico nos Grupos Pré-termo (PT) e A Termo (AT) 

 Categorias de Análise de Dinâmica de Realização das Atividades 
Desenvolvidas pelas Díades Mãe-Criança no Momento Lúdico 

 
Código 

das 
Díades 
M-C 

Atividade 
compartilhada 

pela díade 
mãe-criança 

Atividade 
realizada pela 
criança com 
participação 

parcial da mãe

Atividade 
realizada pela 

criança de 
forma 

independente 
da mãe 

Atividade 
realizada 

pela mãe de 
forma 

independente 
da criança 

Atividade 
paralela 
da díade 

mãe-
criança 

PT 01 0,07 0,80 0 0,27 0,13 
PT 02 0,81 0,38 0 0,31 0,20 
PT 03 0,13 0,87 0 0 0,27 
PT 04 0,46 1,00 0 0 0 
PT 05 0,40 0,80 0 0 0,07 
PT 06 0 0,13 0 0,13 1,00 
PT 07 0,33 0,27 0 0 0,60 
PT 08 0,40 0,60 0 0,40 0 
PT 09 0,30 0,93 0 0 0 
PT 10 0,21 0,93 0 0,21 0,36 
PT 11 0,93 0,30 0 0,20 0,73 
PT 12 0,30 0,93 0 0,07 0 
PT 13  0,81 0,20 0 0,20 0,06 
PT 14 0,50 0,60 0 0,22 0,06 
PT 15 0,53 0,70 0 0 0,07 
AT 01 0,73 0,46 0 0 0 
AT 02 1,00 0,06 0 0,06 0 
AT 03 1,00 0 0 0 0,13 
AT 04 0,46 0 0 0 0,73 
AT 05 0,33 0,46 0 0,13 0,53 
AT 06 0,33 0,80 0 0 0 
AT 07 0 0,13 0 0 1 
AT 08 0,53 0,53 0 0 0 
AT 09 0,33 0,60 0 0 0,33 
AT 10 0 1,00 0 0 0,06 
AT 11 0,80 0,20 0 0 0 
AT 12 0,53 0 0,13 0 0,40 
AT 13 0 0,40 0,86 0,06 0 
AT 14 0 1,00 0 0 0,46 
AT 15 0,33 0,06 0 0,26 0,73 
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Tabela IX- Incidências individuais das Categorias de Análise de Dinâmica de Realização das 

Atividades Desenvolvidas pelas Díades Mãe-criança em intervalos de tempo de um minuto no 

Momento de Ensino nos Grupos Pré-termo (PT) e A Termo (AT) 

 Categorias de Análise de Dinâmica de Realização das Atividades 
Desenvolvidas pelas Díades Mãe-criança no Momento de Ensino 

 
Código 

das 
Díades 
M-C 

Atividade 
compartilha

da pela 
díade 

mãe-criança 

Atividade 
realizada pela 
criança com 
participação 

parcial da mãe

Atividade 
realizada pela 

criança de 
forma 

independente 
da mãe 

Atividade 
realizada pela 
mãe de forma 
independente 

da criança 

Atividade 
paralela 
da díade 

mãe-
criança 

PT 01 0,07 0,15 0 0,92 0,15 
PT 02 0,62 0,38 0 0,50 0,13 
PT 03 0,40 0,50 0 0,30 0,80 
PT 04 0 1,00 0 0,33 0,33 
PT 05 0,50 0,50 0 0 0,17 
PT 06 1,00 0,08 0 0 0,08 
PT 07 0,13 1,00 0 0,13 0,07 
PT 08 0 0,58 0 0,70 0,77 
PT 09 0 0,78 0 0,22 0,33 
PT 10 0,87 0,25 0 0,75 0,37 
PT 11 0,71 0,21 0 0,43 0,64 
PT 12 0,53 0,80 0 0,13 0,20 
PT 13  0 0,90 0 0,82 0,18 
PT 14 0,87 0,63 0 0,37 0 
PT 15 0,13 1,00 0 0,27 0,20 
AT 01 0,75 0 0 0,58 0,25 
AT 02 0,36 0,72 0 0 0,18 
AT 03 0,44 0,11 0 1,00 0,44 
AT 04 0,33 0 0 0 0,94 
AT 05 0,16 0,25 0 0,75 0 
AT 06 0,55 0,55 0 0,11 0 
AT 07 0,54 0 0 0,18 0,63 
AT 08 0,30 0,15 0 0 0,76 
AT 09 0 0 0 0,58 0,66 
AT 10 0,90 0,20 0 0 0 
AT 11 0,82 0,35 0 0,11 0,23 
AT 12 0,47 0,05 0,05 0,11 0,88 
AT 13 0,47 0,41 0 0,05 0,41 
AT 14 0,76 0,53 0 0 0,15 
AT 15 0,30 0,70 0 0,10 0,20 
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APÊNDICE H- Total de unidades verbais de análise identificados nas verbalizações de cada 

díade mãe-criança  

 

Tabela X- Total de unidades verbais de análise identificados nas verbalizações de cada díade 

mãe-criança nos momentos Lúdico (ML) e de Ensino (ME) nos Grupos Pré-termo (PT) e A 

Termo (AT) 

Momento Lúdico Momento de Ensino Códigos 
das 

díades 
M-C 

Total de unidades 
verbais maternas 

Total de unidades 
verbais da criança 

Total de unidades 
verbais maternas 

Total de unidades 
verbais da criança 

PT 01 83 118 51 82 
PT 02 130 92 136 85 
PT 03 18 42 9 16 
PT 04 19 27 27 5 
PT 05 55 22 29 11 
PT 06 21 10 8 8 
PT 07 49 164 36 120 
PT 08 121 143 38 36 
PT 09 10 21 19 30 
PT 10 163 176 170 97 
PT 11 28 131 0 65 
PT 12 12 26 5 3 
PT 13  118 118 67 91 
PT 14 72 148 68 55 
PT 15 114 178 74 73 
AT 01 95 109 139 88 
AT 02 143 186 101 81 
AT 03 256 216 107 49 
AT 04 152 170 91 150 
AT 05 40 85 0 0 
AT 06 88 205 13 21 
AT 07 14 25 12 33 
AT 08 111 113 31 21 
AT 09 36 19 111 88 
AT 10 89 90 74 72 
AT 11 166 148 151 77 
AT 12 115 106 155 112 
AT 13 19 51 17 217 
AT 14 109 84 84 54 
AT 15 133 180 30 19 
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APÊNDICE I- Porcentagens individuais das Categorias de Análise de Conteúdo Verbal da 

Mãe e da Criança 

 

Tabela XI- Porcentagens individuais das Categorias de Análise de Conteúdo Verbal Materno 

com porcentagem de ocorrência acima de 10% nos momentos Lúdico e de Ensino nos Grupos 

Pré-termo (PT) e A Termo (AT) 

 Categorias de Análise de Conteúdo Verbal Materno 
 

Momento Lúdico Momento de Ensino 
Código 

das 
Díades 
M-C 

Informação Sugestão de 
participação 

Solicitação Informação Sugestão de 
participação 

Solicitação 

PT 01 8,53 40,24 18,29 35,59 18,64 13,55 
PT 02 34,61 29,23 7,69 45,65 21,73 8,69 
PT 03 29,41 11,76 23,52 42,85 11,9 4,76 
PT 04 36,84 5,26 15,78 37,03 14,81 3,70 
PT 05 5,45 20,00 25,45 22,72 13,63 18,18 
PT 06 0 42,85 14,28 0 33,33 22,22 
PT 07 16,32 12,24 28,57 37,19 28,04 12,19 
PT 08 24,79 33,05 14,04 44,05 10,48 9,79 
PT 09 0 44,44 33,33 45,00 40,00 10,00 
PT 10 15,95 22,69 15,33 18,75 30,68 22,72 
PT 11 21,42 50,00 14,28 27,48 18,32 10,68 
PT 12 8,33 58,33 25,00 42,3 15,38 11,53 
PT 13  33,05 25,42 17,79 33,89 18,64 16,1 
PT 14 15,27 15,27 20,83 14,86 52,7 9,45 
PT 15 13,15 33,33 19,29 34,83 23,03 16,85 
AT 01 22,91 20,83 15,62 33,64 26,16 16,82 
AT 02 15,86 26,2 19,31 38,58 26,08 8,15 
AT 03 41,69 10,42 15,44 37,38 21,96 15,88 
AT 04 28,57 8,44 8,44 33,92 11,9 9,52 
AT 05 21,95 36,58 34,14 15,66 49,39 9,63 
AT 06 38,46 12,08 13,18 36,94 27,09 9,85 
AT 07 12,5 31,25 37,5 43,47 0 13,04 
AT 08 9,64 39,47 19,29 15,31 41,44 27,02 
AT 09 31,57 23,68 5,26 17,64 29,41 11,74 
AT 10 40,22 27,58 14,94 61,36 6,81 13,63 
AT 11 52,87 9,19 8,62 51,36 5,47 14,38 
AT 12 49,13 7,75 3,44 48,07 7,69 25,00 
AT 13 4,76 38,09 14,28 55,00 16,32 6,12 
AT 14 23,63 36,36 5,45 45,12 24,39 12,19 
AT 15 8,28 21,65 31,84 44,38 28,65 10,67 
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Tabela XII- Porcentagens individuais das Categorias de Análise de Conteúdo Verbal da 

Criança com porcentagem de ocorrência acima de 10% nos momentos Lúdico e de Ensino nos 

Grupos Pré-termo (PT) e A Termo (AT) 

 Categorias de Análise de Conteúdo Verbal da Criança 
 

Momento Lúdico Momento de Ensino 
Código 

das 
Díades 
M-C 

Solicitação Comentário Representação 
de jogo 

simbólico 

Solicitação Comentário Representação 
de jogo 

simbólico 
PT 01 15,68 25,49 0 23,45 61,72 0 
PT 02 20,58 36,02 4,41 26,19 28,57 0 
PT 03 12,5 75,00 0 13,33 33,33 0 
PT 04 22,22 51,85 14,28 25,00 25,00 0 
PT 05 17,24 58,62 3,44 0 77,7 0 
PT 06 28,57 28,57 0 85,71 14,28 0 
PT 07 36,11 36,11 0 26,89 44,53 0 
PT 08 23,68 34,21 0 37,14 22,85 0 
PT 09 15,78 10,52 42,1 13,79 62,06 0 
PT 10 56,47 20,00 0 40,62 30,2 1,04 
PT 11 0 0 0 15,62 71,87 0 
PT 12 20,00 60,00 0 100 0 0 
PT 13  17,91 44,77 1,49 22,22 55,55 0 
PT 14 39,7 22,05 0 18,51 25,92 0 
PT 15 21,62 35,13 18,91 12,5 48,61 0 
AT 01 20,86 55,39 0,71 36,36 26,13 2,27 
AT 02 23,76 33,66 0 18,51 41,97 0 
AT 03 12,03 27,77 14,81 16,32 40,81 0 
AT 04 19,78 34,06 6,59 21,19 47,01 0 
AT 05 0 0 0 0 0 0 
AT 06 7,69 61,53 0 14,28 66,66 0 
AT 07 0 25,00 0 18,18 63,63 0 
AT 08 6,45 48,38 0 4,76 28,57 0 
AT 09 38,39 30,35 0 23,59 40,44 0 
AT 10 25,67 45,94 0 16,66 58,33 0 
AT 11 6,62 27,81 28,47 11,53 51,28 10,25 
AT 12 9,61 30,12 27,56 15,04 47,78 6,19 
AT 13 11,76 58,82 0 26,6 44,49 0 
AT 14 10,71 66,66 3,57 25,92 55,55 0 
AT 15 40,00 26,66 0 36,84 31,57 0 
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APÊNDICE J- Porcentagens individuais das Categorias de Análise de Desempenho da Díade 

Mãe-criança em Resolução de Problema 

 

Tabela XIII– Porcentagens individuais de ocorrência das Categorias de Análise de 

Desempenho das Díades Mãe-criança em Resolução de Problema nos Grupos Pré-termo (PT) 

e A Termo (AT)  

 Categorias de Análise de Desempenho das Díades Mãe-criança em 
Resolução de Problema 

Código 
das 

Díades 
M-C 

Sucesso da 
criança mediado 

pela mãe 

Sucesso da 
criança 

independente da 
mãe 

Sucesso da mãe 
independente da 

criança 

Fracasso da 
díade mãe-

criança 

PT 01 100 0 0 0 
PT 02 25 75 0 0 
PT 03 0 0 100 0 
PT 04 100 0 0 0 
PT 05 0 0 0 100 
PT 06 0 25 50 25 
PT 07 75 0 0 25 
PT 08 25 0 75 0 
PT 09 100 0 0 0 
PT 10 25 0 75 0 
PT 11 0 0 0 100 
PT 12 0 0 0 100 
PT 13  100 0 0 0 
PT 14 50 0 50 0 
PT 15 50 0 0 50 
AT 01 25 0 75 0 
AT 02 100 0 0 0 
AT 03 25 0 75 0 
AT 04 0 25 0 75 
AT 05 25 0 25 50 
AT 06 50 0 0 50 
AT 07 50 0 0 50 
AT 08 50 50 0 0 
AT 09 0 0 100 0 
AT 10 100 0 0 0 
AT 11 75 0 25 0 
AT 12 0 0 25 75 
AT 13 0 0 50 50 
AT 14 100 0 0 0 
AT 15 75 0 25 0 
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ANEXOS 

 

ANEXO A- Autorização do Chefe do Serviço de Neonatologia do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo- HCFMRP-USP. 
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ANEXO B- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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ANEXO C- Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do HCFMRP-USP 
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