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Resumo 
 

O desenvolvimento precoce das capacidades coordenativas, 

nomeadamente a orientação espacial, pela variedade e riqueza de estímulos, 

implica uma formação motora de base que proporcionará novas aprendizagens 

motoras sem um consumo desproporcionado de energia e de substância 

nervosa (Holz-Weineck, 1983 e Demeter, 1981, cit. Vasconcelos, 1991; 

Boscaini, 1988). Por outro lado, segundo Martinho (2003) e Melo (1998), a 

exploração incorrecta ou inexistente das capacidades coordenativas nas fases 

sensíveis poderá conduzir a um grave comprometimento da sua evolução 

posterior. 

Considerando as características inerentes ao síndrome de Down, 

podemos concerteza afirmar que esta população encara grandes barreiras para 

o seu óptimo desenvolvimento. Uma dessas barreiras poderá mesmo ser 

representada pelo envolvimento físico em que o indivíduo está inserido. 

Aplicámos o teste de Cubos de Kohs, um teste de inteligência não 

verbal, baseado na orientação espacial dos indivíduos, propondo-nos comparar 

os níveis de orientação espacial, expressos em idade mental, entre indivíduos 

com síndrome de Down residentes em contextos ambientais diferentes e 

frequentadores de instituições especializadas. A variável (idade mental) foi 

analisada estatisticamente através do teste de Mann-Whitney e o nível de 

significância estabelecido foi de 5%. 

Perante os resultados obtidos, pudemos verificar que, de uma forma 

geral, os indivíduos residentes na periferia apresentam scores mais elevados 

de idade mental. Contudo, estas diferenças não se revelaram estatisticamente 

significativas. 

De igual modo, quando comparámos as idades mentais dos indivíduos 

relativamente ao género, verificou-se a mesma falta de significância, com os 

indivíduos do sexo masculino a apresentar maiores índices de idade mental. 

Na análise da idade mental dos indivíduos do mesmo género, 

residentes em zonas diferentes, tanto o sexo masculino como o feminino da 

periferia se superiorizaram, ainda que sem significância. 
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Pudemos assim concluir que, apesar de valores extremamente baixos 

de idade mental, os indivíduos residentes em zonas mais periféricas sob 

acompanhamento especializado, provavelmente vêem o desenvolvimento da 

orientação espacial mais favorecido do que aqueles que moram em grandes 

áreas urbanas com o mesmo tipo de apoio. 
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1. Introdução 
 

“Gostaria que o nome do médico que descobriu a SD tivesse sido o Dr. 

“UP” e não o Dr. Down. Assim talvez houvesse mais pessoas com uma 

atitude aberta em relação a nós. (…) Acho que não é justo que alguém 

me diga que não sou capaz de fazer ou aprender alguma coisa, 

especialmente quando não me dão uma oportunidade de tentar”. 

(Ann Margaret Forts, cit. Stray-Gundersen, 2001, p. 5) 

 

Enquanto que em tempos os indivíduos portadores de deficiências 

eram discriminados e marginalizados, hoje existe uma forma de lidar com estas 

populações no sentido da integração e inclusão social. A deficiência é 

actualmente encarada como uma situação a enfrentar e vencer, quer pela 

adaptação da sociedade a estas populações, quer pela intervenção orientada 

para que a pessoa portadora se adapte a essa mesma sociedade, ou seja, 

capacitar o indivíduo para fornecer respostas aceitáveis às solicitações do meio 

social em que está inserido (Heber, 1961, cit. Gonçalves, 1997) e proporcionar-

lhe eficácia nas relações interpessoais e na realização dos seus papéis sociais 

(Taylor, 1982 e Greenspan, 1981, cit. Gonçalves, 1997). 

Tendo em conta a ideia de diversidade e igualdade de direitos, a 

situação da pessoa portadora de qualquer deficiência nesta sociedade mostra-

se cada vez mais analisada e valorizada. Assim, é necessário o conhecimento 

minucioso das diversas deficiências, bem como de todos os aspectos que as 

influenciam. No entanto, dada a complexidade deste campo, o seu estudo não 

se torna nada fácil. Como referem Santos e Morato (2002, p. 17), “um sistema 

capaz de fazer a promoção permanente da educação dos portugueses passa, 

concerteza, por um sistema ajustado a todos e a cada um dos indivíduos, o que 

só é possível edificar depois de se compreender quais são efectivamente as 

suas necessidades educativas”. 

Partindo deste pressuposto, verificamos que a actividade física 

(espontânea ou dirigida) é reconhecidamente importante para o 

desenvolvimento global dos indivíduos, especialmente na infância e na área da 

reeducação e reabilitação. 
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Desta forma, agarrando uma pequena “ponta do iceberg”, pretendemos 

com este trabalho inter-relacionar a inteligência não verbal, focando a 

orientação espacial, e o envolvimento físico com um dos diferentes tipos de 

deficiência mental, o síndrome de Down, de modo a aferir e comentar os níveis 

de orientação espacial em indivíduos residentes numa grande cidade em 

oposição a moradores de cidades periféricas, bem como a forma como variam 

consoante o género.  

Pensamos que este se trata de um tema com bastante aplicação no 

que diz respeito à área da reeducação e reabilitação, área esta em progressivo 

crescimento na sociedade. 

 

Este trabalho é constituído por duas partes: 

 A primeira trata de uma revisão da literatura existente no que concerne a 

esta temática, dividida em quatro capítulos: orientação espacial, deficiência 

mental, síndrome de Down e envolvimento físico. 

 Na segunda parte está descrito o estudo de campo efectuado, bem 

como a análise e discussão dos resultados obtidos, as conclusões e deduções 

decorrentes em relação a esta problemática.  
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2. Revisão da Literatura 
 

2.1. Considerações Gerais 
 

Para nos debruçarmos sobre o tema pensamos ser útil realizar uma 

pequena introdução às noções de inteligência não verbal, idade mental e 

organização funcional do cérebro. 

 

2.1.1. Inteligência Não Verbal e Idade Mental 
 

A inteligência é um conceito abstracto, sendo por isso de difícil 

definição (Santrock, 1999). Ainda que alvo de várias investigações, este 

continua extremamente controverso e uma das causas baseia-se na 

multiplicidade de factores pelos quais a inteligência é encarada. Desta forma, 

assume variadas concepções, de acordo com as correntes de pensamento a 

que são subjacentes (Gardner et al., 1998). Corroborando esta posição, Edwin 

Boring defende que “a inteligência é apenas aquilo que os testes (de 

inteligência) testam” (Gardner et al., 1998, p. 19). 

 

De acordo com Sternberg (1988, cit. Alves, 1990, p. 21), “a essência da 

inteligência é que ela fornece os meios para nos governarmos a nós próprios, 

de maneira que os nossos pensamentos e acções, sejam organizados, 

coerentes e sensíveis, em relação às nossas necessidades internas ou às 

necessidades do meio”. 

Para Vieira e Pereira (1996), inteligência entende-se como um 

fenómeno composto por várias aptidões mentais que se inter-relacionam, mas 

que no entanto são autónomas. 

Segundo Santrock (1999), a inteligência pode ser entendida como 

capacidade verbal e de resolução de problemas e capacidade de aprender e 

adaptar-se consoante as experiências do quotidiano. Resulta da interacção de 

factores hereditários com o envolvimento. 
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Em termos concretos, de acordo com a American Association on 

Mental Retardation (AAMR) (2002, p. 2), inteligência refere-se à capacidade 

mental geral. Traduz-se “na capacidade de raciocínio, planificação, resolução 

de problemas, pensamento abstracto, compreensão de ideias complexas, 

rapidez de aprendizagem e aprendizagem com a experiência”.  

 

Independentemente das teorias de inteligência elaboradas, ainda que 

assumindo diferentes contornos, existem dois tipos de inteligência inseridos em 

cada uma: a inteligência verbal e não verbal. 

 

A inteligência verbal baseia-se na linguagem, referindo-se ao 

conhecimento declarativo, à verbalidade, ou seja, às componentes verbais das 

tarefas. 

A inteligência não verbal assenta no desempenho em determinada 

tarefa, isto é, no conhecimento cognitivo que alicerça a execução da mesma 

(Gardner et al., 1998; Kline, 1994; Sprinthall e Sprinthall, 1993).  

A título de exemplo, se considerarmos a teoria das inteligências 

múltiplas de Howard Gardner, a inteligência verbal enquadra-se na inteligência 

linguística, enquanto que a inteligência não verbal envolve a inteligência 

musical, lógico-matemática, espacial, corporal-cinestésica, intra e interpessoal. 

 

O desenvolvimento intelectual subentende a existência de fases 

temporárias de progressão. Assim, existem diferenças individuais relativamente 

ao estado em que o psíquico se encontra. Tendo em conta este facto, surgiu a 

necessidade de averiguar o nível intelectual de cada um. Binet desenvolveu 

então o conceito de idade mental (IM), isto é, o nível de desenvolvimento ou 

crescimento mental de um indivíduo relativamente aos outros (Santrock, 1999; 

Gardner et al., 1998; Kline, 1994; Sprinthall e Sprinthall, 1993). 

Na sua pesquisa, Binet, concluiu que indivíduos com deficiências 

mentais apresentavam idades mentais análogas às dos indivíduos 

considerados normais com igual idade cronológica (idade contabilizada desde 

o nascimento) (Santrock, 1999; Sprinthall e Sprinthall, 1993). 
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Concretizando, um indivíduo considerado normal apresenta idades 

mental e cronológica relativamente homólogas, ou idade mental superior, 

tratando-se de um indivíduo com inteligência acima da média, e indivíduos com 

atrasos mentais revelam idade cronológica superior à idade mental. 

 

A partir deste conceito surgiu a noção de quociente de inteligência (QI), 

aferido através da aplicação de testes, que representa o quociente entre a 

idade mental e a idade cronológica multiplicado por cem. Considerando a 

média como sendo o valor de QI igual a cem, valores superiores verificam-se 

em indivíduos com níveis intelectuais superiores e valores inferiores de QI 

designam indivíduos com idades mentais inferiores às idades cronológicas 

(Santrock, 1999; Sprinthall e Sprinthall, 1993). 

 

Para os autores e Lieury (1990), existem testes de inteligência verbal e 

não verbal. Os primeiros recorrem à compreensão da linguagem e ao nível de 

escolaridade para a aferição da idade mental. Por sua vez, os testes de 

inteligência não verbal, baseando-se nas capacidades de desempenho de 

determinada tarefa, nada se relacionam com o desenvolvimento e 

conhecimento da linguagem, ou seja, para a resolução dos problemas não é 

necessário a compreensão da língua ou capacidade de comunicação através 

da linguagem. 

O teste que aplicámos para a realização do nosso estudo é, por esta 

razão, um teste de inteligência não verbal, baseado na orientação espacial dos 

indivíduos, o teste de Cubos de Kohs. 

 

2.1.2. Organização Funcional do Cérebro 
 

Fonseca (1995), referindo Luria, define que todos os processos 

mentais como a percepção, a memória, a cognição, a praxia, a linguagem e o 

pensamento, como também as aprendizagens simbólicas da leitura, da escrita 

ou da matemática, estando subjacente qualquer forma de movimento, 

dependem da organização funcional do cérebro, que integra três unidades 
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fundamentais (unidades funcionais lurianas – UFL) complexas e hierarquizadas 

e com funcionamento em distintas partes do cérebro (Figura 1). As UFL actuam 

reciprocamente entre si atribuindo significado aos processos acima referidos, 

com o objectivo de realizar o produto final, a acção. 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Organização funcional do cérebro segundo Luria (Fonseca, 1995). 

 

Como está saliente na Figura 1, e de acordo com Haywood e Getchell 

(2001), a atenção assume um papel de larga importância no funcionamento 

cerebral. As autoras mencionam que também a memória se revela um factor 

primordial para a eficiência deste mesmo funcionamento. 

 

Em relação à execução de qualquer acto motor, Fonseca (1989) fala-

nos de um Sistema Psicomotor Humano (SPMH). Composto por um conjunto 

de subsistemas (factores psicomotores), este é um sistema complexo e com 

determinadas características estruturais que funcionam de acordo com certas 

propriedades. 

Como poderemos observar na Figura 2, o SPMH pode ser concebido 

como uma qualidade geral que surge da inter-relação de sete factores 

psicomotores independentes, actuando em conjunto ou separadamente 

(Fonseca, 1992, cit. Fonseca, 1995).  

Organização Funcional do Cérebro 

Planificação (3ª UFL)  

Zonas anteriores dos 

hemisférios cerebrais: 

lobo frontal e pré-frontal 

(regulação e controlo) 

Processamento (2ª UFL) 
Zonas posteriores dos hemisférios 

cerebrais: lobo occipital (visão), lobo 

temporal (audição) e lobo parietal 

(háptico) 

Atenção (1ª UFL) 

Tronco cerebral, 

substância reticulada, 

cerebelo, tálamo, 

sistema límbico, etc. 

Acção 

OUTPUT 
Estímulo 

INPUT 
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O SPMH baseia-se em estruturas e substratos neurológicos simétricos 

e assimétricos.  

As estruturas simétricas englobam o tronco cerebral, o cerebelo, o 

mesencéfalo e o diencéfalo, que constituem a organização psicomotora de 

base. Aqui estão integrados os factores psicomotores da tonicidade, da 

equilibração e parte da lateralização, capacidades associadas aos sistemas de 

activação reticular, à atenção, à postura e à filtragem dos inputs sensoriais, 

constituindo a 1ª UFL (Figura 1 e 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 2: Sistema Psicomotor Humano (Fonseca, 1995). 

 

Os substratos assimétricos, compostos pelos dois hemisféricos 

cerebrais, asseguram as zonas posteriores da organização psicomotora 

gnósica, compreendendo os factores psicomotores da noção do corpo, da 

estruturação espacial e da organização temporal, isto é, a 2ª UFL (Figura 1 e 

2). Esta UFL é responsável pela análise, síntese, associação, memória e 

combinação da informação táctilo-cinestésica, interoceptiva e proprioceptiva 

(lobo parietal), como também da informação visual (lobo occipital) e auditiva 
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(lobo temporal), exteroceptiva, assegurando o processamento da informação e 

da construção práxica. 

Nas zonas anteriores dos hemisférios cerebrais, responsáveis pela 

planificação e a programação psicomotora, bem como pela regulação e pelo 

controlo do acto mental e do acto motor, encontra-se a 3ª UFL (Figura 1 e 2). 

Representando o nível mais alto da organização neurológica, exclusivo da 

espécie humana, inclui os factores psicomotores da praxia global e da praxia 

fina. 

 

Como previamente referimos, o SPMH funciona obedecendo a 

determinadas propriedades. De seguida apresentamos as mesmas, bem como 

os seus significados em termos neurofuncionais (Fonseca, 1995): 

 Totalidade – A psicomotricidade é um todo único, implicando a noção de 

integração psicomotora. 

 Interdependência – Envolve uma inter-relação e inibição dos sete 

factores psicomotores, envolvendo a noção de “família psicomotora”. 

 Hierarquia – Contém níveis de organização e de complexidade 

crescente, o que consubstancia um desenvolvimento psicomotor. 

 Auto-regulação – Subentende um sistema teleológico e sinergético que 

atinge fins por intermédio de feedbacks múltiplos, o que sugere uma cibernética 

psicomotora. 

 Intercâmbio – Compreende um sistema aberto com funções de captação 

e de expressão com o mundo exterior, coactivadas aferente e eferentemente 

em termos de circularidade informacional entre o cérebro (psíquico) e o corpo 

(motor), viabilizando uma reaferência psicomotora. 

 Equilíbrio – É um sistema evolutivo antientrópico, que pode ser posto em 

causa por processos disfuncionais, o que prefigura um conjunto de síndromes 

psicomotores. 

 Adaptabilidade – É um sistema plástico ajustado às exigências 

ecológicas, envolvendo uma modificabilidade psicomotora. 
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 Equifinalidade – É o sistema pelo qual o pensamento se transforma em 

acção, recorrendo a várias formas de motricidade, pressupondo uma 

vicariedade e melodia psicomotora. 

 

Para o autor, se estas propriedades não fazem parte integrante do 

sistema, ou não funcionam eficazmente, surgem disfunções ligeiras 

(dispraxias) ou moderadas e severas (apraxias), isto é, decorre um sistema 

disfuncional ou não sistema, sendo este acontecimento obviamente inerente à 

deficiência mental (DM). 

 

A sensação ou input é o despoletador de qualquer acção motora 

(Haywood e Getchell, 2001; Nilges e Usnick, 2000; Lucea, 1999; Fonseca, 

1995). No Quadro 1 podemos verificar quais os tipos de sensações que o 

organismo humano pode experimentar. 

 

Quadro 1: Sensações responsáveis pela acção motora (Lucea, 1999). 

Po
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R
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 Informações do exterior Informações sobre a 

situação do corpo no 

espaço 

Informações acerca do 

estado interno do 

organismo 

At
ra

vé
s 

do
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si
st

em
as

 

se
ns

or
ia

is
 

Visão (ex. distância) 

Audição (ex. distinção de sons) 

Olfacto (ex. distinção de cheiros)

Tacto (ex. distinção de texturas) 

Gosto (ex. distinção de sabores) 

Sensações cinestésicas 

(ex. posição do corpo) 

Sensações vestibulares 

(ex. equilíbrio) 

(ex. fadiga) 

 

De acordo com Lucea (1999), o processo ou a forma de conferir 

significado a determinado estímulo sensorial ou sensação (input) chama-se 

percepção. Qualquer acção motora no espaço depende da percepção que o 

indivíduo possui do mesmo. Assim, não pode existir uma abordagem de 

qualquer movimento sem percebermos que este ocorre devido a processos 

perceptivos que envolvem o funcionamento sensorial e intelectual. Na 
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formação da percepção participam diversos aspectos, como as experiências 

anteriores e a motivação. As percepções vão-se acumulando na memória, 

construindo um repertório cognitivo cada vez maior, uma personalidade cada 

vez mais vincada. À medida que vai sendo necessário, as memórias, são 

invocadas de acordo com a realidade.  

Em consequência deste pensamento, a abordagem do movimento 

humano requer um estudo do desenvolvimento perceptivo-motor (Haywood e 

Getchell, 2001; Lucea, 1999; Mello, 1989). 

 

De acordo com Haywood e Getchell (2001), as percepções 

provenientes dos aparelhos sensoriais mais importantes são: 

 Percepção visual (do espaço, dos objectos e de movimento). 

 Percepção auditiva (discriminação de sons e sua localização). 

 Percepção cinestésica (localização táctil, percepção do corpo, 

lateralidade, direcção, movimento dos membros e orientação espacial – OE). 

 

Como poderemos verificar, ainda que incluída na percepção 

cinestésica, a OE é também influenciada pelas restantes percepções, da 

mesma forma que influi nos seus processos. 

 

2.2. Orientação Espacial 
 

Apesar de a OE ser dependente das percepções de todos os sistemas 

sensoriais, Nilges e Usnick (2000) destacam o sistema sensorial visual e seus 

componentes, uma vez que este assume primordial relevância no contexto da 

OE: 

 Coordenação visuo-motora – Capacidade de integrar respostas visuais e 

motoras no espaço de acção (Capon, 1975, cit. Nilges e Usnick, 2000). 

 Percepção visual – Capacidade de identificar figuras inseridas num 

determinado contexto, bem como seus detalhes e relações estruturais. 

 Estabilidade perceptual – Capacidade de reconhecer figuras em diversos 

tamanhos e posições. 
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 Percepção da posição no espaço – Capacidade de relacionar objectos a 

si mesmo. 

 Percepção de relações espaciais – Capacidade de relacionar a posição 

de dois ou mais objectos entre si. 

 Discriminação visual – Capacidade de discriminar semelhanças e 

diferenças entre objectos, independentemente da sua posição. 

 Memória visual – Capacidade de invocar objectos não presentes, bem 

como de os relacionar com outros, presentes ou não. 

 

Segundo as autoras, a discriminação visual parece ser um pré-requisito 

para o desenvolvimento das restantes componentes. 

 

Sherrill (1998) e Pereira (1993) mencionam que a OE está intimamente 

ligada à percepção e, por isso, à capacidade receptora de qualquer um dos 

sistemas sensoriais (táctilo-cinestésico, auditivo, visual, vestibular, entre 

outros). 

 

Tendo sido referida a influência do envolvimento no comportamento 

humano, por associação, apercebemo-nos da importância da OE no mesmo e, 

por analogia, da percepção espacial do indivíduo, independentemente do ou 

dos sistemas sensoriais activados. 

 

Para a aprendizagem e realização de qualquer tarefa, o indivíduo 

recorre aos pressupostos do rendimento, isto é, às capacidades motoras. Estas 

baseiam-se em predisposições genéticas e desenvolvem-se através do 

exercício, não sendo qualidades do movimento mas sim pressupostos para que 

ele exista (Martinho, 2003; Vasconcelos, 1991). De acordo com Weineck 

(1986) e Meinel (1984) este movimento depende do funcionamento óptimo dos 

sistemas sensoriais, ou analisadores, já mencionados e do sistema de 

informações verbais. 

Segundo Marques (1995), as capacidades motoras podem ser 

condicionais (âmbito quantitativo e dependentes de factores funcionais e 
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energéticos) ou coordenativas (contexto qualitativo e associadas a 

condicionamentos sensório-motores).  

Todas as capacidades motoras se desenvolvem em interacção umas 

com as outras, e qualquer movimento, bem como o nível motor do indivíduo, é 

determinado pela relação de reciprocidade entre as capacidades coordenativas 

(CC) e condicionais (Martinho, 2003; Marques, 1995; Vasconcelos, 1991; Hirtz, 

1986).  

Partilhando esta posição, Sherrill (1998) refere que o desenvolvimento 

de qualquer capacidade está dependente do desenvolvimento das outras, isto 

é, para que haja evolução psicomotora do indivíduo, as capacidades e 

mecanismos subjacentes sofrem, obrigatoriamente, um desenvolvimento 

relativamente homogéneo. 

 

Lucea (1999) afirma que para haver qualidade no movimento é 

necessário ter a aptidão de o coordenar. Esta coordenação confere segurança, 

precisão e harmonia a qualquer acção motora (Nilges e Usnick, 2000; Hirtz, 

1986). 

Piaget (1975) reporta que a coordenação motora é um jogo de 

assimilação e acomodação dos esquemas sensório-motores. 

Kiphard (1976) refere que a coordenação motora pode ser definida 

como uma interacção harmoniosa e económica dos sistemas sensoriais, dos 

grupos musculares e do sistema nervoso central (SNC), com o intuito de 

produzir acções precisas e equilibradas (movimentos voluntários) e reacções 

rápidas e contextualizadas (movimentos reflexos). Segundo Gorla et al. (2001), 

para existir uma boa coordenação motora é necessário uma adequada medida 

de força que estabelece a amplitude e velocidade do movimento, uma 

conveniente selecção dos músculos e uma capacidade de intercalar 

rapidamente tensão e relaxamento muscular. 

De acordo com Piret e Beziers (1971), a coordenação motora geral é o 

processo pelo qual é assegurada, nos centros nervosos, a combinação de 

ordens a serem enviadas aos aparelhos efectores, que por exercitação ou 

inibição originam determinado acto motor. 
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Pimentel e Oliveira (1997) definem coordenação motora como o 

domínio seguro e económico das acções motoras em situações previsíveis e 

imprevisíveis, possibilitando a aprendizagem relativamente rápida das 

habilidades motoras. 

Vasconcelos (1991, p. 5) e Meinel (1984) afirmam que a OE é uma das 

capacidades fundamentais da coordenação, tratando-se da faculdade do 

indivíduo de “se aperceber das modificações espaciais à medida que elas 

intervêm na execução dos movimentos”. 

A coordenação de qualquer acção motora, simples ou complexa, 

depende de várias capacidades, as quais denominamos de capacidades de 

coordenação ou CC (Hirtz, 1986). 

 

Tratando-se a OE de uma CC (Bagatini, 2002; Nilges e Usnick, 2000; 

Sherrill, 1998; Marques, 1995; Vasconcelos, 1991; Hirtz, 1986; Hirtz e Schielke, 

1986), pensamos oportuno definir este conceito. 

Hirtz e Schielke (1986) classificam as CC como sendo uma classe das 

capacidades motoras, que em conjunto com as capacidades condicionais e as 

habilidades motoras, caracterizam a capacidade de rendimento corporal. 

Representam qualidades do comportamento relativamente estáveis e 

generalizadas dos processos específicos da condução motora. 

As CC são imprescindíveis na formação corporal de base, 

desempenhando um papel fundamental no desenvolvimento das múltiplas 

acções necessárias, tendo principalmente em conta as exigências do dia-a-dia 

e do trabalho (Hirtz, 1986). O autor refere que o seu desenvolvimento é 

imperativo para o sucesso da aprendizagem motora. Um outro factor 

importante, é que as CC controlam o grau de utilização dos potenciais 

funcionais e energéticos, dos quais dependem as capacidades condicionais, 

sendo por isso necessárias para a correcta utilização muscular e ligamentar, 

como também para a economia energética e de esforço (Marques, 1995; Hirtz, 

1989). 
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Schnabel (1974, cit. Vasconcelos, 1991) assumiu três capacidades 

coordenativas básicas: 

 Capacidade de controlo motor – Baseia-se nas capacidades de 

diferenciação cinestésica, OE e equilíbrio. 

 Capacidade de aptidão motora – É caracterizada sobretudo pelos 

mecanismos de apreensão, tratamento e armazenamento da informação 

(mecanismos perceptivos, cognitivos e mnemónicos). 

 Capacidade de adaptação e readaptação motoras – Depende das 

capacidades acima referidas. 

 

Hirtz (1986), por sua vez, considera cinco componentes das CC 

subordinadas às capacidades coordenativas básicas: 

 Capacidade de OE – Capacidade fundamental para a condução do 

movimento e para a aprendizagem motora. São qualidades necessárias para a 

determinação e modificação da posição do corpo como um todo no espaço. 

Precedem a condução da OE nas acções motoras, onde o sistema visual 

adquire grande importância. 

 Capacidade de diferenciação cinestésica – Qualidades do 

comportamento generalizáveis para a realização de acções motoras 

económicas com base numa recepção e assimilação bem diferenciadas e 

precisas de informações cinestésicas. 

 Capacidade de ritmo – Qualidades necessárias à compreensão, 

acumulação e interpretação de estruturas temporais e dinâmicas pretendidas 

ou contidas na evolução do movimento. 

 Capacidade de reacção motora – Atributos essenciais para uma rápida e 

oportuna preparação e execução de acções, desencadeadas por sinais ou por 

acções e estímulos anteriores. 

 Capacidade de equilíbrio – Qualidades imprescindíveis à conservação 

ou recuperação do equilíbrio, devido à modificação das condições ambientais e 

para a eficiente solução de tarefas motoras que exijam pequenas alterações de 

plano ou situações de equilíbrio instáveis. 
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Para Bagatini (2002), a OE é uma aquisição perceptiva que se adquire 

progressivamente ao longo da educação do movimento corporal, ou seja, da 

psicomotricidade ou desenvolvimento psicomotor.  

O desenvolvimento da OE pressupõe uma evolução através das 

seguintes etapas (Arnaiz e Martinez, 1998): 

 Diferenciação corpo-espaço. 

 Diferenciação dos segmentos corporais (percepção proprio e 

exteroceptiva). 

 Diferenciação das relações espaciais em relação a si (distância, 

direcção). 

 Diferenciação das relações espaciais em relação a objectos entre si. 

 Relação com o espaço real e sua representação no espaço gráfico. 

 

De Meur e Staes (1991) referem-se à OE como estruturação espacial, 

uma vez que, para os autores, as habilidades espaciais dependem de quatro 

fases: conhecimento das noções, orientação espacial, organização espacial e 

compreensão das relações espaciais, directamente ligadas à idade e à 

evolução maturacional do indivíduo. 

A estruturação espacial reflecte: 

 Tomada de consciência do corpo e suas relações com o espaço 

envolvente. 

 Tomada de consciência da situação das coisas em relação a si. 

 Organização, no espaço, do seu corpo e de objectos, estaticamente ou 

em movimento. 

 

A primeira fase da estruturação espacial consiste no conhecimento e 

compreensão do espaço e dos termos espaciais. 

Na fase de orientação espacial, o indivíduo aprende a: 

 Orientar objectos (esquerda, direita, cima, baixo, entre, etc.). 

 Discriminar objectos com iguais ou diferentes orientações, 

características, etc., presentes ou não (discriminação visual). 



Avaliação da Orientação Espacial em Indivíduos Portadores de Síndrome de Down 
Estudo realizado com indivíduos residentes no grande Porto vs. periferia 

 16

 Memorizar espaços e relações espaciais entre si e objectos (memória 

perceptiva). 

 

Na fase de organização espacial o indivíduo relaciona os 

conhecimentos adquiridos em situações mais complexas. 

Por último, a compreensão das relações espaciais baseia-se no 

raciocínio a partir de situações especiais bem precisas. 

  

Os autores referem que associada à estruturação espacial se encontra 

a orientação temporal, que consiste na capacidade do indivíduo de se situar em 

função do tempo (sucessão de acontecimentos, duração de intervalos, noções 

de ritmo e cadência, renovação cíclica, etc.).  

Segundo Matvéiev (1991, cit. Martinho, 2003), a OE é a aptidão de 

regular eficazmente a tensão muscular no tempo e no espaço. Do mesmo 

modo, Bagatini (2002) advoga que a OE adquire duas vertentes: uma enfatiza 

o elemento espaço e a outra realça o factor tempo. A primeira vertente está 

relacionada com a posição no espaço, isto é, a forma como o indivíduo se situa 

no espaço circundante (cima/baixo, frente/atrás, dentro/fora, etc.), em relação a 

objectos ou ainda relativamente a outros indivíduos; o esquema corporal, ou 

seja, a consciência das partes; a direccionalidade; a lateralidade e a análise ou 

síntese visual. A vertente com ênfase no tempo inclui a percepção de 

temporalidade (antes, depois, agora, ao mesmo tempo, etc.), a noção de 

causalidade (causa/efeito), o ritmo, a sequência e a alternância cíclica. Arnaiz e 

Martinez (1998) e Fonseca (1995) denominam esta situação de estruturação 

espaço-temporal. 

 

De acordo com Warrem (1934, cit. Pereira, 1993), a OE é, 

genericamente, definida como o conhecimento da localização do indivíduo no 

espaço físico. Trata-se da capacidade de reconhecimento do meio envolvente 

e das relações espaciais e temporais que com ele estabelecem.  
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A capacidade de OE baseia-se na determinação e modificação do 

corpo no envolvimento de acordo com objectivos estabelecidos. Trata-se 

fundamentalmente da percepção activa das condições espaciais da acção e da 

condução óptima das acções motoras orientadas de acordo com o espaço 

(Hirtz e Schielke, 1986). 

 

De acordo com Sherrill (1998), De Meur e Staes (1991) e Boscaini 

(1988), a OE está intimamente relacionada com o esquema corporal. De Meur 

e Staes (1991) admitem que a OE se fundamenta nas bases do esquema 

corporal do indivíduo, já que antes de apreender o espaço, necessitamos de 

nos reconhecer a nós próprios, orientando e organizando-nos espaço-

corporalmente. Também Boscaini (1988) admite que o espaço é explorado e 

conhecido pelo corpo que se define e adquire contornos movimentando-se, até 

um conhecimento razoável e positivo.  

De acordo com Nilges e Usnick (2000), as habilidades espaciais, isto é, 

as capacidades subjacentes à OE são de extrema importância uma vez que 

qualquer movimento decorre no espaço e, à medida que aprendemos a 

seleccionar, processar e organizar as informações envolvimentais, melhoramos 

a qualidade e eficiência de qualquer acção motora.  

A evolução das aquisições espaciais insere-se nos processos 

maturacionais da inteligência geral, ao mesmo tempo que as noções de espaço 

contribuem para o pensamento intelectual mais complexo e elaborado 

(Boscaini, 1988). Partilhando desta posição, Nilges e Usnick (2000) salientam 

que a capacidade de seleccionar, processar e organizar as informações 

espaciais, contribui para o sucesso do desenvolvimento de várias áreas como a 

leitura e escrita, cálculo, entre outros, e obviamente do desenvolvimento motor. 

 

Para Hirtz e Schielke (1986), o desenvolvimento da OE está 

dependente dos processos de maturação biológica e dos níveis em que estes 

se encontram. Simultaneamente, depende dos índices de actividade física bem 

como dos factores de actividade educativa e social. Para estes autores, 

Martinho (2003), Marques (1995) e Vasconcelos (1991), entre os sete e os 
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doze anos de idade é uma fase extremamente dinâmica de desenvolvimento 

das CC, a qual denominamos de “fase sensível”, isto é, fase em que o 

organismo está decididamente predisposto a um desenvolvimento intenso e 

eficaz. Esta aptidão deve-se à intensa maturação e estimulação do SNC, bem 

como dos analisadores óptico, acústico e cinestésico. O amplo 

desenvolvimento das capacidades intelectuais e do controlo da vontade, a 

predisposição motora (própria das crianças) e o aperfeiçoamento no tratamento 

da informação também parecem favorecer a aprendizagem motora e a 

actividade física.  

O facto de esta ser uma fase correspondente ao desenvolvimento 

óptimo da OE, não significa que posteriormente não haja evolução e que o seu 

refinamento e aperfeiçoamento não sejam possíveis. Na realidade ocorre um 

abrandamento e até estagnação devido ao término do desenvolvimento 

morfológico do SNC e dos seus analisadores e à necessidade de 

reorganização psicomotricidade devido à maturação sexual, contudo o seu 

desenvolvimento posterior ainda é exequível (Vasconcelos, 1991; Hirtz e 

Schielke, 1986). 

 

A partir de um estudo realizado pela Universidade de Greinswlfald da 

Ex-República Democrática Alemã, envolvendo 2500 indivíduos com idades 

compreendidas entre os 7 e os 24 anos, Hirtz e Schielke (1986) concluíram 

que: 

 A capacidade de OE é uma das CC mais importantes. 

 A OE desenvolve-se durante toda a escolaridade de forma relativamente 

contínua. O pico de desenvolvimento só é atingido na idade correspondente ao 

adulto jovem.  

 O seu desenvolvimento é influenciado em grande parte pelo 

desenvolvimento dos elementos que servem de base aos processos de 

percepção. 

 Observam-se surtos especiais de desenvolvimento entre o 7º e o 9º ano 

de vida (cotas de desenvolvimento até 40%) e entre o 13º e o 16º (fases 

sensíveis). 
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 Ocorre um abrandamento do desenvolvimento entre o 10º e 13º anos de 

vida, ao que se segue um desenvolvimento lento ou mesmo estagnação.  

 As diferenças específicas entre sexos são claramente favoráveis aos 

rapazes a partir dos 12 anos. 

 Os indivíduos que praticam actividades extra-curriculares obtêm scores 

mais elevados ao nível de todas as CC. 

 A capacidade que se desenvolve mais cedo é a diferenciação 

cinestésica, seguida da capacidade de reacção e do ritmo, posteriormente o 

equilíbrio e por último a OE. 

 

Como refere Hirtz (1986), a exercitação da OE revela-se de grande 

importância, uma vez que: 

 As informações ópticas predominam na fase de aquisição de 

aprendizagem motora, isto é, possuem um papel importante em qualquer 

actividade motora bem sucedida. Como referimos, a OE deve-se e estimula em 

larga escala ao desenvolvimento do sistema sensorial visual. 

 O analisador cinestésico, em consequência de um insuficiente 

desenvolvimento de inibição diferencial (mais processos de excitação do que 

de inibição) origina perdas na qualidade dos caracteres estruturais espaço-

temporais, importantes na maioria das actividades mentais. 

 

A psicomotricidade não pode ser determinada por testes motores, de 

capacidade ou habilidade motora encarando o movimento apenas como 

produto final e descurando o papel das funções psíquicas superiores que os 

integram, regulam e planificam (Fonseca, 1995). Um dos instrumentos capazes 

de avaliar o estádio de desenvolvimento da OE, associando-o à idade mental 

dos indivíduos, é o teste de Cubos de Kohs (KO) (Editions et Aplications 

Psychologiques, s/d). 
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2.3. Deficiência Mental 
 

2.3.1. Definição 
 

Relativamente à evolução das definições apresentadas para a DM, 

podemos verificar a existência de dois períodos distintos: desde a proposta de 

Heber em 1959 até à sua revisão em 1983 efectuada por Grossman, a 

definição de DM assentava primordialmente no conceito de idade mental, em 

que o indivíduo portador de DM apresentaria valores de QI abaixo de 70/75; 

com a definição proposta por Luckasson et al. (1992), representando a AAMR, 

surge a necessidade de especificação do conceito de comportamento 

adaptativo (CA), que vem, progressivamente, assumindo um papel de maior 

relevância.  

A definição baseada na medida de QI revela uma grande tendência 

para homogeneizar o perfil cognitivo dos indivíduos com DM, desvalorizando as 

diferenças qualitativas existentes (Morato, 1995). Da mesma forma, a definição 

operacional de QI limita extremamente o conceito de inteligência, não 

explicando a natureza da DM (Claudino, 1997). Assim, o CA vem alargar a 

conceptualização da DM, evitando o diagnóstico baseado exclusivamente no 

QI e relacionando as necessidades individuais com os tipos de apoio 

apropriados e específicos para cada um (Santos e Morato, 2002). 

 

Silva (1991a) afirma que o conceito de DM se baseia em três 

elementos: QI, período de desenvolvimento e CA – grau de independência e de 

responsabilidade pessoal. 

Greenspan (1984, 1981, 1979, cit. Morato, 1995) refere que a DM deve 

ser definida em função de: inteligência conceptual (QI), inteligência prática (CA) 

e inteligência social (competência interpessoal). 

Para Girimaji et al. (2001) e a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

(1998), a DM entende-se como o desenvolvimento incompleto ou deficiente das 

capacidades mentais de um indivíduo que provoca debilidades significativas ao 

nível cognitivo, da linguagem, motor e social. 
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Este desenvolvimento incompleto deve-se ao facto de o cérebro não 

sofrer um desenvolvimento adequado, o que dificulta a aprendizagem, o CA e 

consequente ajustamento social (Silva, 1991a). Santos e Morato (2002) 

referem que esta deficiência se caracteriza pela expressão de uma série de 

estados em consequência de distúrbios biológicos ou lesões orgânicas e 

simultaneamente de causas sociais, emocionais ou psicológicas complexas. 

Como definem Santos e Morato (2002), Vinagreiro e Peixoto (2000), a 

DM refere-se a um funcionamento geral nitidamente abaixo da média (lentidão 

no desenvolvimento, dificuldades de adaptação, de compreensão, de utilização 

da linguagem e da compreensão de conceitos gerais e abstractos), que se 

repercute negativamente na adaptação às imposições culturais da sociedade. 

De acordo com a definição actualizada de DM proposta pela AAMR 

(2002), a DM manifesta-se entre o nascimento e os dezoito anos e traduz-se 

num estado particular de funcionamento actual caracterizado por limitações 

significativas ao nível intelectual e do CA, que representam grandes 

desvantagens no que diz respeito a aquisições pessoais e sociais. 

 

2.3.2. Etiologia 
 

O estudo das causas da DM revela-se de grande importância tanto 

para a prevenção, como para a intervenção ajustada e adequada a cada 

indivíduo com DM. Se por um lado, o conhecimento da etiologia contribui para 

uma acção profiláctica, por outro, mostra-se útil para a compreensão dos 

processos, ou seja, conhecer as causas para justificar os efeitos (Leitão e 

Morato, 1983). 

 

Citando Maia (2002), a DM pode ocorrer por diversas razões e em 

qualquer momento da formação e desenvolvimento cerebral. Frequentemente 

apresenta determinadas patologias congénitas ou adquiridas associadas (ex. 

cardiopatias, epilepsia, etc.), havendo também a possibilidade de se manifestar 

em multideficiência, isto é, surge associada a outros tipos de deficiência, como 
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a paralisia cerebral, a deficiência visual, entre outras. Por vezes, a própria DM 

manifesta-se em consequência destas. 

 

Silva (1991a) apresenta a etiologia da DM dependendo de factores pré-

natais, perinatais, pós-natais e causas desconhecidas.  

Entretanto, há autores que defendem as causas da DM como sendo 

genéticas e extrínsecas (Maia, 2002).  

Aqui, os factores extrínsecos são representados pelas causas pré-

natais, perinatais, pós-natais. Relativamente aos factores genéticos, estes, não 

estando inseridos na pré-natalidade e representando um factor uno, podem 

revelar-se através de cromossopatias (síndromes devidos a alterações ou 

anomalias nos cromossomas) e genopatias (alterações genéticas que originam 

metabolopatias, endocrinopatias, síndromes polimalformativos, enzimopatias e 

malformações cranianas). 

Baseando-nos nesta classificação, os factores extrínsecos pré-natais 

(incidentes e acidentes patológicos na gravidez) apresentam as seguintes 

formas: infecções maternas (rubéola, cardiopatias congénitas, toxoplasmose, 

sífilis), endocrinometabolopatias, radiações, intoxicações e ingestão de drogas, 

hemorragias, perturbações psíquicas e má nutrição da mãe. 

Dos factores perinatais (formas de sofrimento do feto aquando do 

parto) destacam-se a prematuridade, sofrimento fetal, traumatismo de parto, 

anóxia, imaturidade, infecções (icterícia neonatal) e hemorragia intracraniana. 

As infecções (meningite, encefalite), traumatismos cranianos, 

convulsões prolongadas, intoxicações, carências alimentares e factores 

ambientais, como a psico-afectividade e o nível sócio-económico, são 

considerados factores pós-natais (ocorrem após o nascimento) (Maia, 2002; 

Silva, 1991a). 

 

Apesar destas classificações serem ainda hoje tidas em conta, de 

acordo com Maia (2002), Santos e Morato (2002) e Luckasson et al. (1992), já 

em 1992, a AAMR definiu uma nova caracterização das causas da DM 

segundo quatro grupos distintos: 
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 Factores biomédicos – Relacionados com os processos biológicos, como 

a nutrição e as desordens genéticas (ex. Síndrome de Down – SD). 

 Factores sociais – Ligados à interacção social e ambiente familiar 

(responsabilidade e estimulação por parte dos adultos). 

 Factores comportamentais – Por parte da progenitora, como o abuso de 

substâncias tóxicas. 

 Factores educacionais – Relativos à viabilidade dos apoios educativos 

que promovam (ou não) o desenvolvimento do CA. 

 

2.3.3. Classificação 
 

O contexto da DM não pode ser encarado como um grupo homogéneo 

quanto a comportamentos, habilidades físicas, função intelectual, níveis de 

desenvolvimento e outras características pertinentes (Fonseca, 1995). 

Dada a heterogeneidade da população com DM, surgiu, por parte de 

instituições e mesmo particulares, a necessidade de diferenciar os níveis de 

deficiência, agrupando os indivíduos em classes relativamente homogéneas no 

que diz respeito a capacidades e handicaps verificados. Ainda que se 

conheçam várias formas de classificação da DM, a abordagem quantitativa 

baseada no QI obtido através de testes psicométricos standarizados parece, 

desde os anos 80, ser a mais utilizada. Como já verificámos, é importante 

referir que testes de QI como a escala de Stanford-Binet (SBIS) (1905) e a de 

Wechsler (WISC-R) (1944) são, na realidade, redutores e limitados (Claudino, 

1997).  

 

Relativamente ao nível intelectual desta população, Claudino (1997), 

Vieira e Pereira (1996) e Silva (1991a) apresentam-nos a terminologia da 

classificação psicométrica da DM da seguinte forma:  
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Quadro 2: Classificações psicométricas da deficiência mental. 

Grau de deficiência 
Silva, 1991a 

(OMS) 

Claudino, 1997; Vieira e 

Pereira, 1996 

(AAMR – SBIS) 

Claudino, 1997 

(AAMR – WISC-R) 

Borderline QI 68 – 80 Não referem 

DM Ligeira QI 50 – 70 QI 55 – 70 QI 52 – 67 

DM Média ou Moderada QI 35 – 49 QI 40 – 54 QI 36 – 51 

DM Severa QI 20 – 34 QI 25 – 39 QI 20 – 35 

DM Profunda QI < 20 QI < 25 QI < 19 

 

Pela observação do Quadro 2, podemos verificar que a classificação 

dos indivíduos com DM depende da escala utilizada por parte da instituição em 

que estiverem inseridos. Contudo, apesar das pequenas oscilações, todas as 

escalas acabam por convergir e mostrar-se sensivelmente análogas. 

É ainda importante referir que o borderline se trata de uma categoria 

cuja manifestação da DM se deve a factores psico-afectivos e sócio-

económicos (Silva, 1991a). Como tal, em Portugal, esta situação não é 

encarada como uma DM, mas sim uma dificuldade de aprendizagem, patente 

nos indivíduos com necessidades educativas especiais (NEE). 

 

De uma forma geral, segundo Hernández et al. (1998) e Silva (1991a), 

cada grau de deficiência é caracterizado por: 

 Borderline – São susceptíveis de frequentar escolas regulares, ainda 

que necessitem de apoio individualizado. 

 DM ligeira (educáveis) – Não têm capacidade para acompanhar os 

programas de ensino regular mas são susceptíveis de aprender conceitos 

ligados a algumas disciplinas académicas, podendo, mediante um 

acompanhamento especial, vir a ser integrados parcialmente na escola regular. 

 DM média ou moderada (treináveis) – São capazes de adquirir noções 

simples de comunicação, hábitos elementares de higiene e de segurança, 

regras de comportamento, mas não educáveis no sentido vulgar da palavra. 

 DM severa e profunda (dependentes) – Apenas são capazes de uma 

certa aprendizagem (mínima) no que diz respeito à aquisição de alguns hábitos 
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(severa) e utilização dos membros superiores e inferiores, e mastigação na DM 

profunda. São dependentes na sua vida pessoal e social. 

 

Santos e Morato (2002), Vieira e Pereira (1996) afirmam que a 

classificação da DM baseada exclusivamente nos testes psicométricos deixou 

de fazer sentido a partir da definição oficial de DM postulada pela AAMR 

(1992), uma vez que já não é primordialmente importante o nível intelectual do 

indivíduo, mas sim a forma como este se adapta às exigências do seu contexto 

social. Para Santos e Morato (2002) a introdução da noção de CA permitiu a 

não rotulação dos indivíduos e sim a classificação das suas desordens, bem 

como a caracterização do que o indivíduo faz e não daquilo que teoricamente é 

capaz de fazer. 

Como já foi referido, vários autores admitem que, para uma abordagem 

multifacetada e um diagnóstico mais correcto, deve ser levado em conta não só 

o funcionamento intelectual (inteligência), mas também o resultado da 

interacção do indivíduo portador de DM com o contexto social, familiar, escolar, 

nível de independência e bem-estar pessoal bem como a idade em que a DM 

se manifesta, ou seja, a idade mental, o CA e o período de desenvolvimento 

(AAMR, 2002; Santos e Morato, 2002; Vinagreiro e Peixoto, 2000; Silva, 

1991a). 

 

Tendo já definido o conceito de inteligência, passemos à noção de CA. 

A este respeito, verificamos que o CA é extremamente recente, tendo-

se mostrado um factor fundamental no contexto da DM.  

Desta forma, baseando-nos em Santos e Morato (2002), entendemos o 

conceito de CA como o nível de eficácia e sucesso com que o indivíduo realiza 

padrões de independência pessoal e de responsabilidade social esperados 

para a sua categoria cultural e etária. São os comportamentos que se adquirem 

ou aprendem e se passam a utilizar de forma rotineira, adaptando-se assim às 

exigências das situações da vida diária e expectativas sociais. 
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Luckasson et al. (1992) mencionam que o CA se refere a várias 

competências adaptativas: 

 Comunicação. 

 Autonomia pessoal. 

 Autonomia em casa. 

 Autonomia na sociedade. 

 Competências sociais. 

 Saúde e segurança. 

 Habilidades académicas. 

 Lazer. 

 Emprego. 

 

As limitações significativas no CA podem ser aferidas por testes 

standarizados que abrangem e avaliam três tipos de capacidades de CA, global 

ou separadamente (AAMR, 2002):  

 Conceptual – Linguagem, leitura, escrita, conceito de dinheiro, 

direcções, etc. 

 Social – Responsabilidade, auto-estima, relações inter-pessoais, 

cumprimento de regras e leis, independência. 

 Prática – Comer, vestir, lavar, usar o telefone, medicar-se, etc.  

 

Para a AAMR, 2002 e Grossman, 1977, podemos também dividir as 

componentes do CA em três fases:  

 Primeira infância e infância – Skills sensório-motores e de 

desenvolvimento, de comunicação e linguagem, de autonomia e de 

socialização e interacção. 

 Infância e pré-adolescência – Skills académicos nas actividades da vida 

diária, de raciocínio, de tomada de decisões e sociais. 

 Adolescência e adulta – Itens de responsabilidade e performances sócio-

vocacionais.  
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Santos e Morato (2002) alertam para o grande impacto que o 

envolvimento exerce no desenvolvimento humano. Assim sendo, a DM é 

também a expressão das limitações dos portadores no contexto social. 

Desta forma, a AAMR (2002) e Luckasson et al. (1992) destacam cinco 

passos essenciais para a determinação, definição e classificação da DM: 

 Avaliar as limitações do funcionamento actual no contexto cultural 

comparativamente aos pares da sua idade. 

 Definir as diferenças culturais e linguísticas de cada indivíduo, bem 

como factores sensoriais, motores, comportamentais e de comunicação. 

 Reconhecer que apesar das limitações, o indivíduo tem também pontos 

fortes que devem ser fomentados. 

 Descrever pormenorizadamente as limitações do indivíduo. 

 Providenciar um apoio personalizado e individualizado. 

 

Segundo Santos e Morato (2002), Claudino, (1997, p. 29) e Luckasson 

et al. (1992), relativamente a este último ponto foi criado um sistema de 

subclassificação que relaciona a terminologia definida por Grossman (ligeiro, 

moderado, severo e profundo) com o seu nível específico de necessidades de 

suporte social: 

 “Intermitente – Suporte de natureza episódica, de curto prazo e pode ser 

de baixo ou elevado nível de intensidade. 

 Limitado – Intensidade de suporte consistente mas limitada no tempo. 

 Extensivo – A longo termo, caracteriza-se por um envolvimento regular, 

pelo menos nalguns meios e não é limitado no tempo. 

 Persuasivo – Constante em todos os meios e relaciona-se com a 

manutenção mínima da qualidade de vida.” 

 

Em cada um destes níveis de apoio especializado são definidas quatro 

componentes: recursos (humanos e materiais), funções, intensidade e 

resultados desejados (optimização do CA) (Santos e Morato, 2002). 
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Perante a variabilidade de factores a ter em conta na classificação de 

DM, a principal dificuldade na intervenção especializada prende-se com a 

adequação dos apoios, de modo a contribuir para o sucesso e o sentimento de 

competência, especialmente nas actividades da vida diária (Vaughn et al., 

1989, cit. Santos e Morato, 2002). 

 

Resumindo, a classificação da DM visa a promoção da autonomia do 

indivíduo e não a simples hierarquização de dificuldades (Morato, 1995). 

Assim, o diagnóstico debruça-se sobre as seguintes dimensões: 

funcionamento intelectual (QI) e CA, considerações psico-emocionais, 

considerações etiológicas e considerações envolvimentais (Santos e Morato, 

2002; Luckasson et al., 1992). 

 
2.3.4. Caracterização 

 

Como foi referido anteriormente a DM acarreta várias perturbações 

funcionais ao nível do cérebro e do SNC. Assim, Luria (1979) descreve a 

actividade nervosa superior da DM da seguinte forma: 

 Lentidão na transmissão do influxo nervoso. 

 Perturbações no funcionamento dos analisadores, isto é, no sistema 

funcional integrado que comporta os sentidos. 

 Subdesenvolvimento dos sistemas funcionais que originam perturbações 

na análise e síntese dos estímulos e na selecção e execução de programas 

motores, quer na motricidade em geral, quer na fala em particular. 

 Fragilidade na 2ª UFL, bem como na sua dinâmica. 

 Facilitação e inibição neurodinâmica e interactiva alternadas. 

 Inércia do analisador motor que tende a provocar perseverança na 

desorganização e instabilidade motora. Os mecanismos periféricos selectivos 

responsáveis pelos efeitos da acção (os “reflexos de orientação” de Sechenov, 

1965), parecem não activar os sistemas de reaferência nem atingir os níveis 

superiores de integração cortical dada a sua hiperexcitabilidade, deste modo, a 

experiência motora deixa de estar representada mentalmente e por este facto a 
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motricidade do DM parece esvaziada dos seus pressupostos psíquicos 

superiores. 

 Ausência de inibição interna, daí a falta de planificação e regulação, o 

que gera irradiação e impulsividade motora. 

 

Tendo em conta estes factores, podemos concluir que as funções de 

todo o organismo estão largamente comprometidas (Figura 3). 

 
Neuropatologia 

Desenvolvimento motor        Funções perceptivo-motoras      Integração sensorial 

Psicomotricidade  Potencial de aprendizagem 
* hipotonia/distonia/dissernegia/paratonia/sincinesia/distaxia (1ª UFL = ATENÇÃO) 

** ambidextria/dissomatognosia/disgnosia espaço-temporal (2ª UFL = PROCESSAMENTO) 

*** dispraxia global/dispraxia fina/dismelodia/imperícia (3ª UFL = PLANIFICAÇÃO) 
Figura 3: Enfoque psicomotor da deficiência mental (Fonseca, 1995). 

 

Estes dados, ilustram perfeitamente que uma neuropatologia interfere 

não só com a lentidão do desenvolvimento motor, como também com variadas 

disfunções perceptivo-motoras e com várias disfunções de integração 

sensorial, tendendo para uma caracterização psicomotora e para um potencial 

de aprendizagem atípicos, ou seja, reproduzindo um SPMH disfuncional 

(Fonseca, 1995). 

 

Concretizando, e apesar das diferenças inter-individuais nesta 

população, é possível descrever algumas disfunções características da DM, 

partindo sempre do pressuposto que um indivíduo poderá revelar com maior ou 

menor intensidade, consoante o grau da sua deficiência. 

Segundo Silva (1991a) podemos afirmar que a DM acarreta:  

 Problemas de linguagem. 

 Atraso no desenvolvimento psicomotor devido a alterações morfológicas 

(pés valgus, desvios na coluna vertebral, etc.) e lesões neurológicas 

associadas e alteração do tónus muscular. 
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 Alterações comportamentais (instabilidade emocional, comportamento 

de grupo perturbado, falta de atenção, apatia, medo da novidade). 

 Imaturidade do ponto de vista de gostos e interesses. 

 Falta de imaginação e iniciativa. 

 Dificuldades de integração. 

 

Da mesma forma, baseando-nos nas formulações de Luria (1979), as 

principais dificuldades na DM concentram-se nas seguintes funções: 

 Atenção – Dificuldade na selecção, focagem e fixação de dados. 

 Memória – Dificuldades em registar, rechamar e reutilizar informação. 

 Auto-regulação – Dificuldades em regular, controlar, planificar, verificar e 

avaliar condutas ou em aplicar estratégias de metacognição. 

 Linguagem – Atraso ou desvios na linguagem receptiva, integrativa e 

expressiva, problemas de segmentação fonética ou problemas de integração e 

elaboração semântico-sintáxica e ainda disnomias, disartrias, dislalias, etc. 

 Aprendizagem escolar – Dada a relação íntima entre inteligência e 

performance escolar, surgem dificuldades de aprendizagens globais e não 

específicas na leitura, na escrita e no cálculo. 

 Desenvolvimento social – Dificuldades em realizar funções sociais, 

estabelecer vínculos afectivos, desenvolver auto-conceitos e interacções 

sociais estáveis, etc. 

 Motivação – Devido a um percurso de insucessos evolutivos, 

demonstram um desinteresse emocional que os leva a não persistirem ou a 

não se envolverem na realização das tarefas, tendendo a desenvolver uma 

atitude de desinteresse. 

 

Apesar da variabilidade com que estas características se manifestam, 

através delas e da sua inter-relação, o reconhecimento da DM mostra-se 

relativamente acessível. 

Podemos afirmar que este conjunto de factores confere à DM uma 

identidade própria, cujo diagnóstico, estudo e reabilitação revelam-se 

necessários e profundamente frutuosos no que diz respeito ao verdadeiro 



Avaliação da Orientação Espacial em Indivíduos Portadores de Síndrome de Down 
Estudo realizado com indivíduos residentes no grande Porto vs. periferia 

 31

objectivo da intervenção na DM, a promoção da autonomia e responsabilidade 

pessoal e social do portador de deficiência. 

 
2.4. Síndrome de Down  
 

2.4.1. Definição 
 

O SD, descrito pela primeira vez em 1866 por Langdom Down, não 

apresenta uma definição diferente de qualquer outra DM, excepto na sua 

etiologia, em que se revela a única com origem na anómala duplicação do 

cromossoma 21 durante a divisão celular, surgindo assim a definição também 

usual – Trissomia 21. (Escribá, 2002; Santos e Morato, 2002; Vinagreiro e 

Peixoto, 2000; Sampedro et al., 1997; Fonseca, 1995; Silva, 1991a). 

 

2.4.2. Etiologia 
 

Para a AAMR (2002), Escribá (2002) e Santos e Morato (2002), a 

possibilidade de manifestação do síndrome considerado mais comum e 

frequente na população pode ocorrer em consequência de factores biomédicos 

pré-natais, tratando-se de uma aneuploidia autossómica (alteração do número 

de cromossomas num ou nalguns pares de cromossomas, não sexuais). 

 

De acordo com Vinagreiro e Peixoto (2000), cada célula do organismo 

tem informação genética circunscrita em quarenta e seis cromossomas. Estes 

formam vinte e três pares de cromossomas constituídos por um cromossoma 

herdado de cada progenitor. No caso do SD, o indivíduo apresenta quarenta e 

sete cromossomas, dada a mutação genética ocorrida no cromossoma 21.  

 

Existem três tipos de disfunções cromossomáticas que dão origem ao 

SD: trissomia 21 ou não disjunção (mais frequente), translocação e mosaicismo 

(Escribá, 2002; Stray-Gundersen, 2001; Vinagreiro e Peixoto, 2000; Sherrill, 

1998; Sampedro et al., 1997). 
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O SD por trissomia 21 (não disjunção) revela a presença de um 

cromossoma extra no par 21 das células devido a um erro de não disjunção 

produzido no momento de maturação das células reprodutoras (masculinas ou 

femininas). Isto é, durante a meiose o par de cromossomas 21 não se separa, 

apresentando uma célula com vinte e quatro e outra com vinte e dois 

cromossomas (que acaba por morrer), quando o óvulo é fertilizado revela 

quarenta e sete cromossomas (Figura 4). Investigadores não sabem com 

certeza a origem deste erro, mas crê-se que poderá ser um gene específico 

que perturba o processo de divisão. De acordo com Sherrill (1998), este tipo de 

SD ocorre em cerca de 95% dos casos. 

O SD por translocação pode ocorrer durante a meiose na fertilização 

ou ser herdado do pai ou da mãe, traduzindo-se na união do cromossoma 21 

extra a outro cromossoma (normalmente ao par 14 ou 21). Relativamente ao 

SD por translocação adquirido hereditariamente, este ocorre quando um dos 

progenitores transporta um cromossoma de translocação – sendo denominado 

por portador equilibrado, isto é, um cromossoma 21 está aderido a outro de 

modo que apenas tem quarenta e cinco cromossomas, no entanto, tal adesão 

não perturba o equilíbrio e o funcionamento normal dos genes, já que toda a 

informação genética necessária se encontra no cariótipo. 

Esta forma de SD é muito rara. Trata-se da única a ocorrer por 

hereditariedade, manifesta-se em cerca de 3 a 4% de indivíduos com SD 

(Sherrill, 1998) e parece mais frequente em pais jovens (Stray-Gundersen, 

2001).  

Representando cerca de 1 a 2% da população com SD (Sherrill, 1998), 

o mosaicismo ocorre após várias divisões celulares normais, devendo-se a 

uma não disjunção genética em que determinada célula normal origina uma 

com quarenta e cinco e outra com quarenta e sete cromossomas. As células 

com quarenta e cinco cromossomas não sobrevivem, porém as outras 

continuam a sua divisão originando o SD por mosaicismo (Figura 5.). Esta 

classe do SD produz um desenvolvimento mental mais favorável que as 

restantes, já que quanto mais tarde ocorrer a não disjunção, e dependendo da 

localização das células danificadas, menor a gravidade da patologia cerebral e, 
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por isso, menos acentuadas as deficiências apresentadas após o nascimento 

(Escribá, 2002; Stray-Gundersen, 2001; Vinagreiro e Peixoto, 2000).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Síndrome de Down por não disjunção.   Figura 5: Síndrome de Down por mosaicismo. 

  

Apesar de ser conhecida a etiologia do SD, pouco se sabe 

relativamente à origem desta anomalia cromossomática, bem como à forma de 

prevenção. De acordo com Stray-Gundersen (2001) e Vinagreiro e Peixoto 

(2000), a idade da mãe parece influenciar na ocorrência do SD. Para estes 

autores a partir dos trinta, trinta e cinco anos o risco de o SD se manifestar 

aumenta significativamente.  

As mulheres nascem com um número fixo de óvulos que estagnam na 

meiose até pouco antes da ovulação, sendo nesta altura que retomam a 

actividade celular. Assim, com o passar dos anos, o óvulo vai envelhecendo e 

deteriorando-se, diminuindo qualitativamente a sua capacidade funcional. Por 

outro lado, nas mães muito jovens, entre os quinze e os vinte anos, parece 

também haver um risco acrescido, provavelmente por imaturidade geral do 

organismo. 

 

Smith e Berg (1978, cit. Vinagreiro e Peixoto, 2000) salientam também 

a predisposição genética dos progenitores não só para gerar “genes aderentes” 

(mosaicismo), como também com tendência para a não disjunção celular 

(trissomia 21 e translocação).  
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Para uma acção profiláctica, é possível estimar o risco de ocorrência 

através de aconselhamento genético ou de análises clínicas (colecta de 

vilosidades coriónicas, amniocentese e cordocentese), no entanto esta última 

mostra-se extremamente controversa. Além de ser de carácter informativo e 

não prevenir a ocorrência, é invasivo e arriscado, acarretando problemas 

morais e religiosos (Vinagreiro e Peixoto, 2000). 

 

2.4.3. Caracterização 
 

Vinagreiro e Peixoto (2000) referem que o SD afecta cerca de 10% da 

DM em instituições, em média, o SD ocorre em cerca de 1,5 em cada mil 

indivíduos.  

 

Nesta deficiência manifestam-se vários estigmas somáticos, anomalias 

comportamentais e encefalopatias não progressivas que interferem com o 

desenvolvimento cognitivo, psicomotor e social do portador de SD (Fonseca, 

1995). 

Escribá (2002) e Stray-Gundersen (2001) alegam que o material 

genético suplementar (no cromossoma 21) impede ou interfere no 

desenvolvimento normal do cérebro e do SNC, provocando um crescimento e 

desenvolvimento incompleto do indivíduo. No entanto, estes processos de 

desenvolvimento, incluindo o psicomotor, ocorrem em conformidade com 

qualquer criança dita “normal”, ainda que com velocidade de aquisições 

inferiores (Cuilleret, 2003; Escribá, 2002). 

 

De uma forma geral, o SD acarreta, também, problemas aos níveis: 

hematológico, metabólico, imunológico e psicomotor (Cuilleret, 2003). 

Consequentemente, são características determinadas patologias, congénitas 

ou adquiridas, associadas, nomeadamente: malformações gastro-intestinais, 

cardiopatias, leucemia, pneumonias, problemas visuais e auditivos e 

susceptibilidade a infecções (Stray-Gundersen, 2001; Vinagreiro e Peixoto, 

2000; Silva, 1991a). 
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Podemos referir que os indivíduos com SD apresentam o cérebro com 

dimensão e complexidade estrutural diferente. No entanto, não se conhece em 

que medida isso afecta o seu funcionamento normal (Stray-Gundersen, 2001). 

Conquanto, como afirma Escribá (2002), o córtex cerebral dos indivíduos 

portadores de SD apresenta um número reduzido de neurónios. Segundo o 

mesmo autor, citando Flórez (1991), existe também uma alteração na estrutura 

e no número de espinhas dendríticas que constituem o aparelho receptor 

neuronal, uma diminuição da presença e actividade dos neurotransmissores e, 

referindo Wisniewski et al. (1997), uma redução do tamanho de certos núcleos 

cerebrais, concretamente, o hipocampo, o tronco cerebral e o cerebelo.  

Fonseca (1995) refere que, nesta população, a mielinização 

(maturação do SNC) deficitária sugere várias disfunções psicomotoras tónicas, 

posturais, somatognósicas e práxicas e, de acordo com Cuilleret (2003), 

interfere abruptamente com a aquisição tardia da lateralidade, da fala e das 

realizações motoras. 

Sendo o cérebro humano responsável pela associação e integração da 

informação, tornam-se evidentes alterações na capacidade de captar, 

processar, interpretar e elaborar a informação (Wisniewski et al., 1997, Flórez, 

1991, Pueschel, 1991 e Cuilleret, 1985, cit. Escribá, 2002), bem como em 

quase todas as funções do corpo como a coordenação muscular, o sistema 

sensorial, a inteligência ou o comportamento (Stray-Gundersen, 2001). 

Apesar de tudo, à medida que o indivíduo cresce, e com uma 

intervenção adequada, as funções cerebrais, bem como todas as restantes, 

têm tendência a progredir, ainda que de modo inferior relativamente ao 

desenvolvimento considerado normal (Vinagreiro e Peixoto, 2002), e mantendo 

sempre presentes as dificuldade de raciocínio e entendimento características 

(Stray-Gundersen, 2001). 

 

Apoiando-se em vários autores, Fonseca (1995) reúne um conjunto de 

consequências das alterações funcionais do SNC: 
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 Componente expressiva da motricidade lenta e deficiente e das 

dificuldades na reprodução, correspondendo, no SPMH, às subcomponentes 

das praxias, reguladas pela 3ª UFL. 

 Disfunção nas exterognosias, na discriminação e localização táctilo-

cinestésica do corpo, de formas e de objectos, problemas no sistema háptico e 

na integração intermodal (visual – táctilo-cinestésica – auditiva), inerente às 

subcomponentes da noção de corpo e da estruturação espaço-temporal, 

reguladas na 2ª UFL. 

 Negligência proprioceptiva e tónico-postural, inerente às 

subcomponentes da tonicidade e da equilibração, reguladas na 1ª UFL. 

 

Relativamente ao plano intelectual, Silva (1991a) afirma que o QI dos 

indivíduos portadores de SD varia entre os 65/70 e os 30/35, apresentando 

maioritariamente DM ligeira e moderada. Ainda Fonseca (1995) advoga que 

esta se trata de uma população facilmente diferenciada como “treinável”, ou 

seja, maioritariamente portadora de DM moderada. 

 

Como refere Escribá (2002), o movimento é a primeira forma de 

comunicação da criança. Sherrill (1998) menciona um estudo levado a cabo por 

Dyer et al. (1990), com 229 crianças portadoras de SD e de DM sem SD, que 

revela que a média de idade em que a criança com SD começa a andar situa-

se nos quatro anos. Este atraso desenvolvimental afecta a exploração e, já que 

o movimento é o maior veículo de aprendizagem sobre si e a sociedade, as 

repercussões ao nível motor, mental e social poderão ser catastróficas.  

Brousseau (1928, cit. Fonseca, 1995) refere que o SD apresenta uma 

sensibilidade táctilo-cinestésica e cutânea reduzidas, evocando atrasos 

significativos na localização e na identificação e representação das partes do 

corpo. 

Por outro lado, Vinagreiro e Peixoto (2000) consideram que esta 

população não dispõe de mecanismos de estruturas mentais que lhe permitam 

assimilar facilmente a informação que o rodeia ou determinada tarefa que lhe é 

proposta. Deste modo, permanece mais tempo que a população dita normal no 
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pensamento concreto de Piaget e o seu raciocínio para tarefas abstractas 

estaciona na faixa etária dos sete, oito anos de uma criança normal. Assim, 

movendo-se por imagens em detrimento de conceitos, o indivíduo com SD 

aprende a ser inteligente à medida que vai percebendo e dominando o mundo 

à sua volta pelos sentidos, através do desenvolvimento da percepção (aqui se 

destaca a importância do contexto social juntamente com a idade cronológica), 

ao qual Luria, em 1986, se referiu como sendo “actividade intelectual directa”, 

devida ao referido pensamento e processo de apropriação distinto e mais lento 

característico.  

 

Escribá (2002) salienta as grandes limitações ao nível dos processos 

de correlação, análise e cálculo, influenciados negativamente pelo atraso na 

elaboração do pensamento abstracto. 

A incapacidade de assimilação do abstracto, patente no SD, afecta 

negativamente a memória de curto e de longo prazo, os níveis de iniciativa e de 

apatia, havendo a necessidade de criar estratégias bem definidas para 

contornar esta lacuna (Furby, 1974 e Zeaman e Horse, 1963, cit. Teles, 2004; 

Escribá, 2002).  

Segundo Teles (2004), a atenção (ou a falta de) são influenciadas por: 

dificuldade patente na transferência de fixação atencional entre objectos, falta 

de motivação intrínseca para qualquer actividade e dificuldade no pensamento 

abstracto, diminuindo a qualidade das respostas e aumentando os erros. 

 

Escribá (2002) e Vinagreiro e Peixoto (2000) referem que a linguagem, 

e seu desenvolvimento, se apresenta consideravelmente atrasada, verificando-

se um desajustamento entre a sua compreensão e expressão (dificultada pela 

falta de memória para evocação de vocabulário e pelas perturbações motoras 

características: problemas respiratórios, auditivos e articulares). Fonseca 

(1995) salienta que a idade média de aquisição da fala é aos quatro anos. 

Afirma também que já em 1949, Engler assinalou as implicações 

neurofuncionais do atraso da macromotricidade postural na micromotricidade 

oral.  
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Os graves problemas a este nível, sustentados também por Escribá 

(2002) e Silva (1991a), são consequência da dificuldade de percepção de 

informação, ao mesmo tempo que a influenciam negativamente. Também as 

dificuldades que apresentam na lógica e na elaboração de juízos se traduzem 

em falhas na construção gramatical e lógica da linguagem. 

É importante referir a importância da linguagem para o 

desenvolvimento global do indivíduo. Esta configura o pensamento de todo o 

ser humano, e torna-se mais compreensível e complexa à medida que a 

criança vai assimilando o mundo, por influência da idade e das experiências 

perceptivas (Lenneberg, s/d, cit. Vinagreiro e Peixoto, 2000). Através do seu 

desenvolvimento, o indivíduo adquire a capacidade de se desligar do concreto 

(experiência directa), dando lugar à imaginação (criatividade). Por outro lado, 

também a autonomia pessoal e social estão largamente relacionadas com o 

desenvolvimento da linguagem (Maia, 2002). 

 

A debilidade motora, presente no SD, surge, em parte, em 

consequência de uma disfunção muscular. Este handicap revela-se através de 

um extremo grau de hipotonia muscular apresentada desde o nascimento, que 

se deve a problemas neuromusculares. Ao longo do crescimento do indivíduo 

poder-se-ão desenvolver falhas musculares, cuja causa será neuromuscular ou 

ortopédica (Cuilleret, 2003). 

Em consequência desta hipotonia, a planificação, a antecipação, a 

auto-regulação, as aquisições organizacionais, a manutenção optimal e o 

controlo inibitório inerentes às praxias e que encerram as funções frontais 

(Damásio, 1995, 1979, cit. Fonseca, 1995) parecem estar tónico-corticalmente 

desorganizadas. 

 

De acordo com Cuilleret (2003), a hipotonia muscular revela-se 

selectiva, não afectando os grupos musculares de uma forma homogénea, e a 

localização precoce dos músculos visados é fulcral para a prevenção e 

reeducação. Assim, os músculos mais afectados, ainda que variável de 

indivíduo para indivíduo, são: 
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 Cintura escapular – Dificulta à partida o desenvolvimento da caixa 

toráxica, que pode originar problemas respiratórios e ao nível da fala, 

comprometendo também a postura corporal (avanço das clavículas). 

 Dorsais e abdominais – Compromete a estabilidade da coluna vertebral, 

intestino e bexiga. 

 Pé, antebraço e mão – Afecta a motricidade, a coordenação, a 

locomoção, etc. 

 Boca – Compromete a deglutição, a fala e a estética. 

 Músculos perineais. 

 

No que concerne à capacidade muscular, está patente uma assimetria 

em relação à força, superiorizando-se, normalmente, o lado esquerdo. A autora 

salienta a possibilidade de relação com o subdesenvolvimento do hemisfério 

esquerdo do cérebro, responsável pelo movimento do lado direito do corpo 

(Sherrill, 1998). Escribá (2002) refere que estes transtornos ao nível músculo-

esquelético reflectem graves sequelas neurológicas, provocando diminuição de 

qualidade em tarefas que incluam deslocamentos, saltos, coordenação e 

controlo postural. 

 

Associadas à hipotonia muscular e à lassidão ligamentar podemos 

referir as deficiências de controlo da cabeça e da marcha (postural), bem como 

os grandes níveis de flexibilidade, os baixos índices de força e o tempo de 

reacção que surge mais lento (Escribá, 2002; Sherrill, 1998; Fonseca, 1995). 

No mesmo sentido, Stray-Gundersen (2001) refere uma extrema lentidão de 

movimentos. Para Maia (2002), os baixos índices de força poderão afectar não 

só o desenvolvimento psicomotor, como também por exemplo a ingestão de 

alimentos. 

De facto, Sherrill (1998), citando um estudo realizado por Carl 

Eichstaedt, que envolveu cerca de 1000 indivíduos com SD, refere que, quando 

comparado com indivíduos portadores de qualquer outra DM, o SD revela uma 

inferioridade significativa ao nível de todas as capacidades motoras 
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exceptuando na flexibilidade. Existem também estudos que revelam a 

apresentação de bons índices relativos ao ritmo (Escribá, 2002; Sherrill, 1998). 

 

De acordo com Sherrill (1998), são também frequentes problemas 

ortopédicos que poderão influenciar todo o desempenho motor dos indivíduos 

portadores de SD. Destacamos: 

 Lordose. 

 Cifose. 

 Anca deslocada. 

 Pé valgus. 

 Más pronações. 

 Peito de “peito-pomba” e “pré-círculo”.  

 

No estudo de Dyer et al. (1990), acima mencionado, foi demonstrado 

que a ordem das aquisições motoras no SD é diferente, e que as que envolvem 

o equilíbrio e a força são consolidadas mais tardiamente (Sherrill, 1998). 

Os problemas de equilíbrio revelados, influenciados em grande medida 

pelas limitações do SNC, fragilidade da coluna cervical e factores 

preponderantes nos problemas de desenvolvimento das restantes capacidades 

motoras (Cuilleret, 2003), mostram que o indivíduo com SD apresenta entre um 

a três anos de atraso comparativamente com o indivíduo com DM sem SD 

(Sherrill, 1998). 

 

No SD parece dar-se um desconhecimento sobre como os 

componentes actuam no acto mental e na sua psicomotricidade, tal 

desconhecimento ou desatenção, com óbvias implicações nas funções 

motivacionais, parece dar-se numa pobre representação do corpo e das suas 

interacções com o mundo exterior (Fonseca, 1995). 

 

Ainda respeitante ao estudo de Dyer et al. (1990), foi salientada a 

diferença no desenvolvimento do controlo manual, possivelmente devido à 

constituição caracteristicamente pequena de todo o membro superior. 
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Salientamos que todas as extremidades corporais demonstram uma grande 

diminuição comparativamente com o tronco (Escribá, 2002). Estas lacunas do 

crescimento, entre outras, são devidas às disfunções tiroideias e metabólicas 

adjacentes (Cuilleret, 2003). 

 

No primeiro ano de vida os indicadores do desenvolvimento psicomotor 

aproximam-se significativamente dos das crianças normais, porém, 

posteriormente ocorre uma desaceleração constante, mais evidente no âmbito 

da praxia fina. De facto, os atrasos começam a ser mais evidentes 

exactamente quando o desenvolvimento interfere com as funções psíquicas 

superiores, nomeadamente na lateralidade, na somatognosia, na estruturação 

simultânea do espaço e sequencial do ritmo e na planificação motora (Fonseca, 

1995). De acordo com o autor, no SD, à medida que o indivíduo se desenvolve 

tende a apresentar uma desintegração exteroceptiva (auditiva e visual), 

comprometendo não apenas o processamento da informação e a maturação 

emocional, mas igualmente toda a transição cognitiva da linguagem corporal-

gestual para a linguagem falada e, mais tarde, desta para a linguagem escrita e 

quantitativa. 

 

Apesar dos poucos estudos existentes, há ainda investigadores que 

sugerem que a tardia aquisição do comportamento psicomotor pode estar 

relacionada com a menor motivação para explorar e manipular o ambiente. 

Outros advertem que este desenvolvimento anormal resulta das deficiências 

neurológicas. Assim, é razoável pensar que o atraso psicomotor característico 

do SD se deve a factores biológicos, psicológicos, educativos e ambientais. 

(Candel e Carranza, 1993, cit. Escribá, 2002).  

 

A instabilidade atlantoaxial (C1-C2), que 10 a 40% dos indivíduos com 

SD tendem a apresentar, consiste na combinação de malformações ósseas e 

flacidez ligamentar, que podem causar problemas ao nível da medula cervical. 

Esta é uma grande influência para as lacunas no âmbito da coordenação geral, 

equilíbrio, défices sensoriais e fadiga (Escribá, 2002; Miranda, 2001). Sherrill 
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(1998) reduz a percentagem de ocorrência para 17%, esclarecendo que desta 

forma a vértebra pode sair facilmente do sítio, havendo sérios riscos de lesões 

mais complexas que poderão levar à paralisia. 

Escribá (2002) e Sherrill (1998) salientam que os problemas auditivos 

poderão interferir na interacção social, nas aquisições motoras e, 

particularmente, na aprendizagem da fala. 

De acordo com o estudo realizado por Eichstaedt, que mencionámos 

atrás, no SD existe uma maior tendência para a obesidade e, 

consequentemente, problemas de colesterol, quer devido a hábitos e distúrbios 

alimentares, quer ao sedentarismo. Segundo Escribá (2002), esta característica 

influencia largamente as disfunções na actividade motora global e nas 

capacidades coordenativas em geral. 

De uma forma geral, esta população especial apresenta uma 

esperança média de vida de cinquenta anos, onde cerca de 15 a 40% 

desenvolvem Alzheimer prematuro (Sherrill, 1998). 

Os indivíduos com SD apresentam fraca resistência cardiovascular 

associada a problemas cardíacos, nomeadamente cardiopatias congénitas, 

como também à hipoplasia pulmonar, com um número inferior de alvéolos 

(Hernández et al., 1998; Sherrill, 1998).  

Estas limitações, bem como as disfunções no sistema neuromuscular 

central e periférico, associadas aos problemas de desenvolvimento ortopédico, 

às deficiências associadas, ao estado psicológico do indivíduo e ao meio 

circundante, definem e controlam todo o processo de aprendizagem e 

aquisições motoras. Vários autores são da opinião que uma intervenção 

especializada e adequada, através da actividade física, que tem em conta 

estas limitações e aproveita as potencialidades e qualidades do indivíduo, 

fomenta o desenvolvimento pessoal em todos os planos: motor, psicológico, 

emocional, social, etc. 

 

No que concerne à psicoafectividade, os indivíduos portadores de SD 

são, normalmente, amigáveis, carinhosos, responsáveis, sociáveis, teimosos 
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mas cooperativos (de acordo com os seus interesses) e gostam de rotinas 

(Escribá, 2002; Maia, 2002; Sherrill, 1998). 

 

Sintetizando, quando a reciprocidade neurofuncional entre o motor 

(corpo) e o psíquico (cérebro) está comprometida, desconexa e 

interactivamente desorganizada com o envolvimento, o potencial de 

aprendizagem e de adaptabilidade surge disfuncional e deficiente (Fonseca, 

1995). Podemos referir que se trata de uma caracterização exacta da 

psicomotricidade do SD, revelando-se óbvia a necessidade de intervenção 

especializada para com esta população. 

 

2.4.4. Síndrome de Down e Orientação Espacial 
 

Hirtz e Schielke (1986) referem que a formação corporal de base 

contribui, como elemento da formação geral, para o desenvolvimento global e 

harmónico da personalidade. Para haver uma ampla preparação dos indivíduos 

para a vida, torna-se necessário melhorar o estado funcional dos órgãos e 

sistemas orgânicos, bem como desenvolver a motricidade. 

As CC constituem a base de uma boa capacidade de aprendizagem 

sensório-motora e quanto mais elevado for o seu nível, mais rápidos e 

consolidados poderão ser os movimentos aprendidos. Assim, o 

desenvolvimento precoce das CC, enfatizando a OE, pela variedade e riqueza 

de estímulos, implica uma formação motora de base que proporcionará novas 

aprendizagens motoras sem um consumo desproporcionado de energias e um 

excesso de substância nervosa (Sampedro et al., 1997; Holz-Weineck, 1983 e 

Demeter, 1981, cit. Vasconcelos, 1991; Boscaini, 1988). Salientando o oposto, 

Martinho (2003) e Melo (1998), referem que a exploração incorrecta ou 

inexistente das CC nas fases sensíveis poderá conduzir a um grave 

comprometimento da sua evolução posterior. 

 

A informação que se retira das tarefas motoras traduz a integração 

vestibular e proprioceptiva que preside a todos os estados de vigilância, de 
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alerta e de atenção, sem os quais a actividade psíquica não funciona, sendo 

que a sua disfunção interfere com todo o tipo de actividade mental, não 

exclusivamente motora, mas emocional, perceptiva, cognitiva, social, entre 

outros (Fonseca, 1995). Isto é, as aquisições corporais são os pré-requisitos 

das aquisições especificamente humanas, daí a sua incomensurável 

importância no desenvolvimento cognitivo (Kiphard, 1976). 

Deste modo, segundo Meinel (1984), quanto mais elevada for a 

capacidade funcional do sistema nervoso e órgãos dos sentidos e quanto maior 

a gama de experiências de movimento, mais fácil e rápida será a nova 

aprendizagem que, de acordo com Weineck (1986), se dará com menor 

consumo de força muscular e com um menor grau de fadiga, que resulta em 

economia de energia e aumento de eficácia do movimento. 

 

De Meur e Staes (1991) referem que uma debilidade mental se reflecte 

sempre a nível motor, já que esta tem origem em actividades cognitivas. É de 

destacar a grande participação de processos cognitivos (descodificação, 

simbolização, abstracção) bem como uma adequada percepção visual, 

cinestésica, auditiva e rítmica, no desenvolvimento da coordenação global 

(Escribá, 2002). 

Na opinião de Feuerstein (1980, cit. Fonseca, 1995), no SD as 

metacomponentes da inteligência (identificação, selecção e organização de 

dados do problema, estratégia unificada e sistemática de resolução, 

representação mental da informação, focagem da atenção, processamento de 

recursos de memória, monitorização da solução, integração dos feedbacks da 

performance, etc.) são activadas inadequadamente, daí a degradação da 

interconexão entre os componentes do acto mental (input-processamento-

output). Não admira que, ao nível da OE, o SD se caracterize por distúrbios 

somatognósicos, desintegrações das reaferências vestibulares e labirínticas, 

tácteis e cinestésicas e fraca integração dos dados espaço-temporais onde 

decorre a acção (Guilman, 1935, cit. Fonseca, 1995).  

As anormalidades electroencefalográficas demonstradas vão ao 

encontro das imprecisões e imperícias globais e finas, não só ao nível da 
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execução, mas igualmente da programação motora, compatíveis com sistemas 

neurofuncionais mais rígidos e descoordenados (Lefévre, 1972, cit. Fonseca, 

1995), isto é, menos flexíveis e plásticos na detecção e na correcção de 

esquemas motores (Fonseca, 1995). 

 

Segundo Gorla et al. (2001), ainda que alvo de muito poucos estudos, 

em especial na área da deficiência, a coordenação corporal, inserida no 

domínio motor, é reconhecidamente uma componente importante no 

desenvolvimento global do indivíduo, sobretudo na fase de crescimento e 

maturação.  

Gorla et al. (1991), referindo autores como Gubbay (1975), McKinlay et 

al. (1987) e Piek e Edwards (1997), afirmam que crianças com problemas de 

coordenação têm dificuldades na aprendizagem, problemas emocionais, 

sociais e de comportamento. 

De Meur e Staes (1991) defendem que, de uma forma geral, os 

problemas de coordenação motora têm origem em perturbações vestibulares 

ou cerebelosas, da sensibilidade superficial ou profunda e psicológicas ou 

afectivas (problemas de concentração, ansiedade, insegurança, instabilidade 

de raciocínio). 

Juntamente com Escribá (2002), Vinagreiro e Peixoto (2000) destacam 

que a escassa coordenação motora do SD obstrui a execução de movimentos 

finos, precisos e rápidos, a aparição dos reflexos e automatismos primários, 

necessários e indispensáveis na formação e desenvolvimento da linguagem e 

no desenvolvimento psicomotor. Para Escribá (2002) e Sherrill (1998), os 

indivíduos com SD representam a DM com menor aptidão e controlo motor, 

nomeadamente ao nível da coordenação geral. 

No que diz respeito à coordenação óculo-manual, a população com SD 

revela, também, um atraso significativo, que em parte poderá ser explicado 

pelos problemas visuais (também característicos desta DM), imaturidade 

neurológica e falta de motivação (Escribá, 2002; Sherrill, 1998). Daqui resulta 

também a demora na definição da OE entre as restantes CC (Arnaiz, 1992; 

Shumway-Cook e Woollacott, 1985, cit. Escribá, 2002). Outros factores que 
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influenciam os atrasos significativos na localização, identificação e 

representação das partes do corpo (somatognosia), identificados por 

Brousseau em 1928, são a reduzida sensibilidade táctilo-cinestésica e cutânea 

(Fonseca, 1995), que como já vimos, assume consequências negativas na 

estruturação da OE nesta população. 

 

Sampedro et al. (1997) referem que o SD apresenta grandes 

dificuldades ao nível da capacidade de organização perceptiva, em particular 

na capacidade de discriminação visual (primordialmente na distinção da 

intensidade da luz) e auditiva, no reconhecimento táctil, na capacidade de 

reacção, na reprodução de figuras geométricas e na integração das partes num 

todo. 

A fixação de um objecto por parte do indivíduo com SD pode ser 

intermitente, o que implica um fraco ajuste temporal e dificuldade no 

ajustamento do corpo em relação ao espaço em simultâneo com o objecto. Um 

factor que deteriora esta OE é o carácter estático e desatento que se verifica 

no SD (Abellán et al., 2002, cit. Cunha, 2003). 

Cunha (2003) afirma haver grandes limitações ao nível da OE, em 

relação a si, ao objecto e ao espaço, especialmente aquando da reprodução de 

estruturas rítmicas. 

Fonseca (1995) salienta ainda que as disfunções ao nível das 

subcomponentes da noção de corpo, na integração visuo-motora, na 

velocidade perceptivo-motora e na fragilidade selectiva e expressiva dos 

programas motores explicam a elevada destruturação cognitiva das praxias, 

dadas as alterações frontais (3ª UFL), com graves repercussões na OE. 

Para De Meur e Staes (1991) as causas dos problemas na OE devem-

se à má integração do esquema corporal (devido em parte à hipotonia e falta 

de equilíbrio), à perturbação da lateralidade, à falta de manipulação e a razões 

psicológicas. Consequentemente, o SD experimenta sérias dificuldades em 

encontrar as suas coisas, em orientar-se, em estabelecer progressões, em 

participar em actividades, no cálculo (distinção de grandezas e unidades, etc.) 

e na leitura (em que linha está a ler, problemas na diferenciação de letras ”d,b; 
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p,q; u,n;” etc. e na sequência de letras e palavras), principalmente devido à 

falta de memória espacial (De Meur e Staes, 1991; Boscaini, 1988). 

Cunha (2003) salienta que os problemas visuais (nistágmos, cataratas 

ou estrabismo) são grandes elementos perturbadores dos índices de OE. 

 

2.4. Envolvimento Físico 
 

Com o intuito de estudar as variáveis determinantes da actividade 

física, foram elaboradas várias teorias. Salientamos o Modelo Social Ecológico 

(Figura 6), referido por Seefeldt et al. (2002, cit. Lacerda, 2004), uma vez que 

enfatiza o domínio que determinadas variáveis exercem sobre o 

comportamento humano. Podemos afirmar que este modelo representa uma 

base amplamente útil para a promoção da prática da actividade física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Modelo Social Ecológico (Seefeldt, 2002 cit. Lacerda, 2004) 

 

Para Humpel et al. (2002), níveis de actividade física regular estão 

directamente relacionados com uma melhor saúde física e psicológica. Através 

da observação da figura anterior, denotamos que o ambiente físico é um dos 

factores que influenciam o comportamento humano. Logo, por analogia, é 

também capaz de contribuir para as atitudes do indivíduo relativamente à 

prática de actividades físicas. Desta forma, o estudo do envolvimento físico 
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(EF) através do conhecimento das suas variáveis e da forma como influenciam 

ou são influenciadas por outros factores, como a actividade física e outros, 

mostra-se uma área de estudo da saúde pública em crescente 

desenvolvimento.  

 

Sallis e Owen (1999) realizaram um estudo em que classificaram sete 

domínios de agentes relevantes para a prática da actividade física: demográfico 

e biológico, psicológico, cognitivo e emocional, capacidades ou skills físicos, 

cultural e social, características da actividade física e contexto ambiental. 

Apesar de ser uma área negligenciada pela investigação científica, 

quando, por exemplo, comparada com as variáveis psicológicas e sociais que 

concorrem para a prática de actividades físicas, acreditamos que também o 

contexto físico e suas influências são passíveis de pesquisa, e que 

provavelmente poderão conduzir a soluções contra o sedentarismo e 

problemas de saúde pública (Lacerda, 2004; Humpel et al., 2002; Sallis et al., 

2002) ou até abrir caminhos no que concerne à reeducação e reabilitação da 

pessoa portadora de deficiência. 

 

No âmbito da investigação presente, quando abordamos o EF 

enquanto factor preponderante do comportamento humano, não podemos 

esquecer que todos os factores interagem reciprocamente. Assim, apesar de 

tratarmos este tema isoladamente, temos que nos manter conscientes da sua 

dependência e influência relativamente às restantes variáveis. 

 

De acordo com Martin e Martin (2000, cit. Machado, 2002), as cidades 

transformam-se de maneira desigual, já que os processos de mutação de cada 

uma não são lineares e uniformes. Desta forma, qualquer tipo de actividade 

(tempos livres, profissionais, etc.) torna-se um reflexo dos valores 

predominantes de determinado contexto, sofrendo a valorização compatível 

com a mutação operada na sociedade. Assim, a actividade física e o desporto 

revelam-se, também, o reflexo do envolvimento sócio-cultural. Sallis e Owen 

(1999) sustentam a ideia de que as alterações no ambiente físico “construído” 
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são fortemente responsáveis pelo estilo de vida sedentário das populações 

actuais. 

No mesmo sentido, Sallis et al. (2002) advogam que as novas 

tecnologias, o modo como construímos as nossas comunidades, ou até mesmo 

as atitudes dos indivíduos para com a actividade física nas sociedades mais 

desenvolvidas, representam os grandes causadores da epidemia avassaladora 

de inactividade e sedentarismo existentes nos dias de hoje. Como referem 

Humpel et al., 2002, tanto o EF como o comportamento humano são moldados 

pelas influências sociais. Por outro lado, as influências sociais apenas se 

manifestam se o EF o permitir. 

 

O facto é que nas sociedades mais metropolitanas, onde a “cultura de 

rua” se vem rapidamente diluindo, há necessidade de proporcionar às crianças 

a reconquista da cultura lúdica própria da idade, como forma de reequilibrar a 

insuficiência de estimulação ocasional do espaço de rua, tempo de jogo livre 

com os amigos e a inexistência progressiva de tempo e espaço disponível para 

o jogo nas proximidades da habitação. Neste sentido, e parecendo contrariar a 

actual opinião social em relação à actividade física, o tempo passado no recreio 

pode alcançar uma nova dimensão quanto ao desenvolvimento de objectivos 

pedagógicos mais consentâneos com as motivações e necessidades das 

crianças e jovens dos nossos dias. Com efeito, Garcia e Queirós (1999), 

partilhando esta opinião, defendem que a actividade física terá que alterar um 

pouco a sua tradição, orientando-se por um lado para actividades onde os 

novos valores se evidenciam, e por outro fazendo face à crescente diminuição 

do esforço físico que os jogos de computador proporcionam nos jovens. 

Devemos promover novamente o jogo enquanto técnica corporal. 

 

Como referem Mota e Sallis (2002), o estatuto sócio-económico da 

população serve como indicador das diferenças económicas, educacionais, de 

acesso a equipamentos desportivos, atitudes, valores e outros factores que 

podem influenciar os comportamentos em geral. As classes sociais mais 

favorecidas têm maior facilidade de escolha e de acesso, assim como atitudes 



Avaliação da Orientação Espacial em Indivíduos Portadores de Síndrome de Down 
Estudo realizado com indivíduos residentes no grande Porto vs. periferia 

 50

mais positivas relativamente à saúde. Também a instrução se manifesta numa 

maior percepção e motivação para a prática desportiva (Pill et al., 1999, cit. 

Mota e Sallis, 2002). De facto, Bentley (1980) efectuou uma pesquisa com uma 

população ocidental e uma não ocidental e através da aplicação do Pattern 

Completion Test (PATCO) concluiu que os indivíduos ocidentais têm menor 

susceptibilidade em errar na reprodução de padrões. Também Jahoda (1978) 

retirou as mesmas ilações a partir de um estudo idêntico, mas com a aplicação 

do KO. 

 

Vendo esta temática sob outro prisma, a falta de recursos financeiros 

poderá estar associada a andar mais a pé, a trabalhos e empregos mais 

físicos. Ainda que Pereira (1994) afirme que as actividades do quotidiano não 

são tão capazes de fomentar o desenvolvimento de habilidades psicomotoras 

ou propiciar alterações fisiológicas, cognitivas ou psicológicas, este facto pode 

implicar índices de actividade física mais elevados. 

 

Lacerda (2004), referindo Sallis et al. (1997) e King et al. (1995) e Sallis 

et al. (2002), advogam que EF ricos em recursos propícios à prática desportiva 

poderão tornar a população fisicamente mais activa – falamos de passeios, 

pistas para caminhadas a pé ou de bicicleta, percursos pedestres e ciclistas 

naturais, parques, ginásios, actividades organizadas por entidades (câmaras 

municipais, organizações não governamentais, etc.), piscinas públicas, centros 

comunitários, entre outros. 

Em oposição, ambientes com falta dos recursos referidos ou até 

mesmo barreiras para a prática de actividades físicas como condições 

climatéricas rigorosas, trânsito rodoviário, alta taxa de criminalidade, entre 

outros, provavelmente originam indivíduos fisicamente inactivos. 

 

Lacerda (2004) menciona ainda vários estudos subordinados a esta 

temática: 

 Booth et al. (2000) efectuaram um estudo sobre a associação entre as 

influências sócio-cognitivas, percepção das influências ambientais e a 
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actividade física, em 449 idosos com 60 ou mais anos de idade, tendo 

verificado que ambientes ricos em recursos como caminhos seguros ou 

facilidades de acesso se associaram significativamente com indivíduos mais 

activos. 

 Browson et al. (2001) concluíram que algumas características das áreas 

residenciais se associam à prática de actividade física. A presença de 

passeios, ambientes esteticamente agradáveis, o tráfego pouco intenso e a 

presença de bosques parecem estar directamente relacionados com padrões 

de vida activos. 

 Craig et al. (2002) chegaram à conclusão de que o efeito do EF na 

actividade física está positivamente associado ao facto de os indivíduos se 

deslocarem a pé para o emprego. 

 Humpel et al. (2002) concluíram que a facilidade de acessos, as 

oportunidades para a actividade física e os atributos estéticos do EF estão 

significativamente relacionados com a actividade física. 

 Saelens et al. (2003), através de um estudo comparativo dos níveis de 

actividade física (particularmente no comportamento pedestre) entre áreas 

urbanas e suburbanas, verificaram que estes níveis estavam relacionados com 

a organização/planeamento da área em que residem. Assim sendo, as áreas 

suburbanas apresentam uma mescla de casas de habitação e 

estabelecimentos comerciais, incitando às caminhadas. Por outro lado, nas 

áreas urbanas existe uma separação das áreas residenciais, comerciais e 

industriais, impossibilitando as caminhadas como forma de deslocação. 

 

Através da análise destes dados, podemos realmente conceber que os 

factores ambientais condicionam também o comportamento humano, 

nomeadamente em relação aos índices de actividade física que apresentam. 

Entretanto existe ainda a necessidade de diferenciar e/ou agrupar 

factores específicos enquanto que se define de que forma o indivíduo é 

passível de ser influenciado pelos mesmos. Actualmente, não existem 

investigações capazes de colmatar esta deficiência. Todavia, parece que a 

comunidade científica já se encontra sensibilizada neste sentido, surgindo 
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gradualmente novas fundamentações mensuráveis, novos alicerces da 

intervenção especializada em qualquer contexto, interessando-nos 

especialmente o âmbito da actividade física para populações especiais. 

Consideramos importante frisar um estudo realizado por Humpel et al. (2002), 

que visou a análise de dezasseis investigações respeitantes ao EF e sua 

influência no comportamento humano. Na tentativa de determinar variáveis 

ambientais mensuráveis, encontraram cinco atributos do contexto ambiental 

(unanimemente aplicados nas investigações observadas): acessibilidades ou 

facilidades; oportunidade de actividade; condições climatéricas; segurança; e 

atributos estéticos. Destas, apenas as duas primeiras demonstraram 

apresentar significância.   

 

Sallis e Owen (1999) verificaram que o sedentarismo actual influencia 

negativamente o estilo e qualidade de vida saudável. Mota e Sallis (2002) e 

Owen e Bauman (1992, cit. Sallis e Owen, 1999) afirmam que as populações 

feminina, a mais idosa, a mais pobre e a menos letrada apresentam maiores 

níveis de sedentarismo. Assim, a sociedade denominada pós-moderna, tem 

assumido lentamente determinadas características que reflectem a adopção de 

novos valores intrínsecos dos indivíduos, bem como a forma como direccionam 

o seu estilo de vida ou encaram a actividade física: 

 Tratando-se de uma sociedade de informação, há uma sobrevalorização 

dos mass media, sendo este um meio privilegiado de divulgação, observando-

se uma clara influência ao nível das escolhas individuais. 

 A consciência ecológica tem obrigado a repensar o conceito de cidade e 

natureza, surgindo o interesse da prática desportiva e do lazer através dos 

elementos naturais (terra, ar, água). 

 Cresce a prática de desportos urbanos, bem como a apropriação de 

espaços da cidade para a prática de actividade física. 

 

Na verdade, a periferia apresenta melhores condições ambientais para 

a prática de actividade física pela abundância de espaços verdes ou pela maior 

necessidade de deslocações, quer para fazer compras e ir para o trabalho, 
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quer para realizar as tarefas da vida diária em casa, entre outros. Por outro 

lado, na cidade, apesar de todas as barreiras já descritas e das possibilidades 

de realização de outras actividades que pouco ou nada se relacionam com a 

actividade física, existem mais e diversas oportunidades de escolha, pela 

proliferação de ginásios, academias, clubes, piscinas, etc. Porém, neste caso, 

os factores sócio-económicos influenciam em grande medida, já que a maioria 

destas actividades requerem custos financeiros, os quais nem todas as 

pessoas podem suportar. 

No âmbito do nosso trabalho, a forma como a actividade física é 

encarada ou a importância que lhe é conferida revela-se um factor igualmente 

preponderante. Assim, de acordo com os estudos anteriormente referenciados, 

os benefícios da actividade física são conhecidos e procurados pelos 

indivíduos mais letrados, mais cultos, e, normalmente, é nos contextos sociais 

mais evoluídos que estes indivíduos se encontram. 

  

Em suma, na abordagem desta temática não podemos desprezar a 

existência de variados factores (psicológicos, psicomotores, sociais, 

ambientais, familiares, etc.) enquanto influenciadores, quer externos, quer 

internos da envolvência contextual do ser humano (Haywood e Getchell, 2001). 

Apesar disso, a actividade física é encarada como sendo o 

desenvolvimento intencional das capacidades do indivíduo na sua dimensão 

orgânica, psicomotora e sócio-afectiva. Portanto, o seu valor intrínseco está 

ligado ao indivíduo independentemente do seu nível cultural e social, estado de 

espírito (Botelho, 1991), ou EF. 

 

2.5. Envolvimento Físico e Síndrome de Down 
 

Gorla et al. (2001) referem que vários estudiosos se têm debruçado 

sobre as influências ambientais no comportamento humano. A principal 

preocupação tem-se centrado no actual estilo de vida de qualquer indivíduo e 

nas consequências que a falta de oportunidades de exploração dos 

movimentos naturais pode causar. Considerando o modo de vida 
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contemporâneo sedentário, com tendência para a obesidade e stressante 

(Mota e Sallis, 2002), bem como as características inerentes ao SD, podemos 

concerteza afirmar que esta população encara grandes barreiras para o seu 

óptimo desenvolvimento. 

Aliado a estes factores, o SD acarreta a maior lacuna de todas, dada a 

sua deficiência, além dos défices apresentados ao nível da iniciativa, motivação 

e perseverança, não compreende a sua situação global deficitária, muito 

menos o que fazer para contornar esta condição. Além disso, de acordo com 

Silva (1991b), a actividade física, tão essencial à saúde, quase se processa 

espontaneamente na criança e adulto ditos normais, o que não se verifica com 

o portador de SD. 

 

Sallis e Owen (1999) advogam que a actividade física melhora a saúde 

psicológica. De acordo com os autores, Stephens (1988) correlacionou vários 

aspectos psicológicos com a prática de actividade física, nomeadamente a 

ansiedade e a depressão, verificando-se uma diminuição destes aspectos 

proporcionalmente com altos níveis de energia despendida, bem como o prazer 

e gosto pela actividade praticada. 

De acordo com o Artigo 1º da International Charter of Physical 

Education and Sport da UNESCO (1978), todos temos direito à prática de 

Educação Física e de Desporto, actividades extremamente essenciais ao 

desenvolvimento integral da personalidade. A liberdade de desenvolvimento 

físico, intelectual e moral através da Educação Física e do Desporto deve ser 

garantida a cada um, em todos os aspectos da vida social. 

 

Desta forma, e tendo em conta o panorama geral do SD, Fonseca 

(1995) sugere que a facilitação ecológica no seu contexto mais global deve 

merecer uma análise ainda mais aprofundada quando se estudam seres 

humanos portadores de qualquer tipo de deficiência. Podendo, deste modo, o 

EF representar um instrumento útil aquando da intervenção especializada em 

qualquer população. 
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Sampedro et al. (1997) salientam as principais áreas com necessidade 

de intervenção: 

 Percepção. 

 Atenção. 

 Memória. 

 Leitura e Escrita. 

 Lógica e matemática. 

 Linguagem. 

 Psicomotricidade. 

 Conteúdos vivenciais. 

 Aspectos sócio-afectivos. 

 

Conceptualizar a qualidade de vida tem sido uma meta a atingir. Pela 

evolução para uma sociedade mais justa com políticas de suporte, pela 

aceitação de que a pessoa com SD não é um ser passivo do seu processo de 

inclusão, mas antes participativo, pela promoção de sistemas individualizados 

que optimizem o CA e o direito à igualdade de oportunidades (Morato e 

Gonçalves, 2001). Desta forma, o que se procura para o SD é ser capaz de, 

autonomamente, dar respostas às necessidades que considera importantes 

nos diversos planos da sua vida (trabalho, escola, comunidade, casa) (Goode, 

1990, cit. Morato e Gonçalves, 2001). Para isso há que alcançar as 

necessidades básicas, que permitam a promoção do CA, a par da aquisição de 

um estatuto social e aumento da confiança nas capacidades e possibilidades 

do SD (Schalock, 1997, cit. Morato e Gonçalves, 2001). 

Actualmente, é certo o pressuposto de que o desenvolvimento da 

criança depende de vários factores, dos quais o exercício físico assume uma 

importância fundamental (Silva, 1991b). 

Qualquer deficiente, por características inerentes à sua própria 

condição, sempre limitadoras, necessita ainda mais de actividade física, 

tornando a actividade física particularmente importante e imprescindível ao seu 

real desenvolvimento (Hanna, 1986, cit. Silva, 1991b). 
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Segundo Fonseca (1995), os défices no desempenho cognitivo 

dependem da adaptabilidade dos contextos às características dos indivíduos 

com SD, dado que o seu baixo rendimento pode predizer ou não, a falta de 

adaptação, onde se torna vital avaliar também as suas habilidades para se 

adaptar ao EF, para se seleccionarem os vários contextos e para modificar os 

ambientes conforme as suas necessidades específicas. 

Em termos psicomotores, o rendimento pode ser modificado em função 

das mudanças que se possam introduzir ao nível do enriquecimento das 

vivências, dos equipamentos e dos materiais, sugerindo que o desenvolvimento 

psicomotor do indivíduo se pode modificar positivamente, dependendo, em 

grande parte, da qualidade dos sistemas ecológicos onde ele se estrutura.  

Portanto, o sucesso adaptativo do indivíduo não depende dele exclusivamente, 

mas também da criação de novos e viáveis envolvimentos, moldando-os e 

adequando-os às suas necessidades específicas. A viragem da avaliação e da 

modificação dos processos intraindividuais da inteligência ou da 

psicomotricidade, para os processos ecológicos, exige novos e reformulados 

níveis de sucesso adaptativo, onde os envolvimentos possam oferecer desafios 

mais apropriados às competências dos indivíduos com SD. 

Assim, a psicomotricidade, deve ser aproveitada e devidamente 

utilizada em termos de intervenção habilitativa, podendo efectivamente 

enriquecer os aparelhos neurofuncionais no SD (Fonseca, 1995). Tendo 

sempre em conta que as bases para o desenvolvimento são a constituição 

genética e o meio circundante (Stray-Gundersen, 2001). 

 

As grandes possibilidades de progresso do SD no seu processo 

maturacional ao nível de todos os contextos (psicológico, social, moral, 

psicomotor, etc.) alicerçam-se na actividade física orientada (Escribá, 2002; 

Santos e Morato, 2002; Faura, 2001, cit. Cunha, 2003; Sampedro et al., 1997). 

Na verdade, a Educação Física especial existe como decorrência do 

desenvolvimento social, oriunda da tipificação social urbana e de acordo com 

as realidades sócio-culturais contextualizadas (Pereira, 1994). De qualquer 

modo, impulsionando o processo natural de desenvolvimento, compensa e 
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reforça as faltas provocadas pela deficiência (Silva, 1983, cit. Silva, 1991b) e 

actua profilacticamente contra certas doenças (diabetes, úlcera duodenal e a 

doença coronária, etc.) (Silva, 1991b). Morato (1995) salienta que a actividade 

sensorial é extremamente importante para o desenvolvimento cognitivo. 

Pereira (1994) afirma que a actividade física assume um papel 

destacadamente biológico. Orienta-se objectivamente para a parte física e 

corporal dos indivíduos. Todavia, está envolvida com a realidade cultural e 

social, psicológica e emocional. 

Como refere Pereira (1988) a Educação Física é um meio de educação 

social que ocorre através do movimento e que valoriza o conhecimento do 

corpo humano, objectivando o seu desenvolvimento. A exercitação das 

habilidades e capacidades motoras, intelectuais e morais, visa a plena 

elevação cultural, harmoniosa e integral do homem. Logicamente, a Educação 

Física é um meio para a realização humana. 

Sem a exercitação física, individualmente adequada, é impossível 

haver estimulação corporal significativa para se instalarem processos de 

melhorias morfofisiológicas e educativas. 

Segundo Teles (2004), de uma forma geral, a estimulação precoce e 

geral, a actividade física apropriada e uma dieta alimentar adequada 

contribuem para a melhoria da saúde, da condição física e da resistência à 

deficiência, reduzindo também a mortalidade. 

 

Silva (1991b) refere que a intervenção no SD, nomeadamente a 

Educação Física especial, deve concentrar-se nas áreas fortes do indivíduo em 

questão, desenvolvendo através delas as áreas mais fracas. Para Pereira 

(2000, cit. Morato e Gonçalves, 2001), este processo deve centrar-se em 

reduzir as limitações funcionais da pessoa e, consequentemente, na redução 

das suas incapacidades, dependendo do ambiente que o rodeia. 

Assim, os objectivos da Educação Física especial, de acordo com 

Potrich (1987, cit. Silva, 1991b, p. 70), são: 

 “Desenvolver as potencialidades orgânico-funcionais. 

 Compensar as deficiências. 



Avaliação da Orientação Espacial em Indivíduos Portadores de Síndrome de Down 
Estudo realizado com indivíduos residentes no grande Porto vs. periferia 

 58

 Favorecer a motricidade. 

 Proporcionar vivências de sucesso. 

 Elevar a tolerância às frustrações. 

 Melhorar a autoconfiança. 

 Possibilitar o domínio de formas recreativas. 

 Prevenir contra deficiências secundárias. 

 Reactivar psico-fisicamente o indivíduo.” 

 

Para Sherrill (1998), consistem em: 

 Plano afectivo – Melhoria da auto-imagem, competência social e 

libertação de tensões. 

 Plano psicomotor – Aprendizagem do vocabulário motor básico, 

desenvolvimento das capacidades motoras e aquisição de gestos utilizados 

nas actividades da vida diária. 

 Plano cognitivo – Aprender a jogar, desenvolvimento das funções 

perceptivo-motora e de integração sensorial e incremento da criatividade. 

 

Stray-Gundersen (2001) afirma que a actividade física é fundamental, 

pois permite combater a hipotonia generalizada que conduz à inactividade e 

consequentemente à obesidade. A intervenção física deve conduzir ao 

fortalecimento dos músculos, à melhoria da coordenação e à aprendizagem 

harmoniosa, intervindo em seis áreas de desenvolvimento (motricidade global e 

fina, linguagem, cognição, vivência em sociedade e autonomia).  

Sherrill (1998) refere que a hipotonia citada poderá ser normalizada 

através da actividade física, em que o desenvolvimento de actividades com 

acompanhamento musical ou ritmado, como a aeróbica, parece favorecer a 

aprendizagem motora. 

 

Para Vinagreiro e Peixoto (2000), em detrimento do realce dos 

aspectos negativos desta população, devem ser desenvolvidas as faculdades 

que lhe permitam uma melhor e maior realização pessoal, em que o facto de se 

ser cognitivamente diferente adquira uma nova expressão e sentido. 
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Assim, deve-se:  

 Desenvolver as suas capacidades para a realização de tarefas 

construtivas práticas.  

 Potenciar o seu pensamento lógico verbal, que baseado nos códigos de 

linguagem, ultrapasse o perceptual e dê soluções a pequenos problemas 

teóricos, um valioso alicerce para a assimilação de conhecimentos básicos e 

seu posterior desenvolvimento. 

 Estimular a motivação para a actividade com base em processos 

afectivos. 

 Educar a motricidade e os sentidos que, interrelacionados, permitem a 

estimulação da sensomotricidade e da psicomotricidade. 

 Educar pela música e pelo silêncio. 

 Realizar exercícios dirigidos para si e para a sua higiene pessoal. 

 Realizar exercícios orientados para a comunicação social e 

sociabilidade. 

 Educar a verbalidade elementar. 

 Exercitar a compreensão da linguagem. 

 

Arnaiz (1992, cit. Escribá, 2002) defende que a educação psicomotora 

é essencial para o SD, cujos objectivos se baseiam em: 

 Elaboração do esquema corporal e expressão através de todas as 

condutas que integram o desenvolvimento psicomotor. 

 Motricidade global e fina. 

 Respiração. 

 Consciência corporal. 

 Lateralidade. 

 Direccionalidade. 

 Equilíbrio estático e dinâmico. 

 Coordenação motora. 

 Coordenação óculo-segmentar. 

 Domínio da organização, orientação e representação espacial e 

temporal (percepção de relações). 
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 Relação espaço-tempo. 

 Orientação no espaço gráfico. 

 

De acordo com Escribá (2002), Vinagreiro e Peixoto (2000) e Fonseca 

(1995), são necessárias tarefas motivantes passíveis de romper o estado de 

permanente apatia volitiva, a alteração dos mecanismos de atenção e a 

diminuição das atitudes de iniciativa. Além disso, a sua atenção e concentração 

não se mostram suficientes para o armazenamento de informação. De modo a 

superar a tendência para a hiperactividade e os movimentos sem objectivos 

claros, é fundamental que o indivíduo adquira hábitos. Para isso, é necessária 

a repetição, já que os hábitos se formam em consequência da repetição 

consistente de determinada acção.  

Um factor a ter em conta em todo o processo de intervenção é a fadiga, 

que surge rapidamente. Torna-se impossível exigir um tempo de actividade 

muito longo, como também desinteressante com pedidos complicados ou 

demasiado fáceis, e, devido ao aparecimento precoce da fadiga, é essencial 

variar os exercícios, evitando as estereotipias (repetições quase automáticas).  

 

Segundo López e Melero (1991, cit. Escriba, 2002), a intervenção 

precoce no SD baseia-se no desenvolvimento de experiências perceptivas a 

partir da estruturação do espaço e da manipulação de objectos. 

Para De Meur e Staes (1991), a exercitação da OE inicialmente deve 

basear-se em exercícios de grande motricidade, sem grande exigência quanto 

à precisão, posteriormente exercícios de coordenação dinâmica e num estádio 

mais avançado, exercícios de motricidade fina, estimulando sempre a memória 

e o reconhecimento táctil, auditivo e visual.  

É, pois, necessário saber organizar os objectivos da nossa acção 

segundo as possibilidades e capacidades intelectuais de cada um. Há que 

favorecer todo o seu “potencial de desenvolvimento”, proporcionando uma 

aprendizagem divertida e orientada para o êxito. 
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3. Objectivos e Hipóteses 
 

3.1. Objectivo geral  
 

Avaliar a orientação espacial, definindo a idade mental, de indivíduos 

portadores de síndrome de Down. 

 

3.2. Objectivos específicos 
 

a) Verificar a diferença da orientação espacial entre indivíduos 

residentes no grande Porto e na periferia. 

 

b) Verificar se existem diferenças na orientação espacial dos 

indivíduos em função do género, dentro de cada envolvimento físico e 

independentemente do contexto ambiental. 

 

3.3. Hipóteses 
 

H1: A orientação espacial assume scores mais elevados nos indivíduos 

residentes na periferia. 

 
H2: Os indivíduos do sexo masculino apresentam maiores índices de 

orientação espacial relativamente ao sexo feminino. 

 
H3: Os indivíduos do sexo masculino residentes na periferia revelam maiores 

índices de orientação espacial. 

 
H4: Os indivíduos do sexo feminino residentes na periferia revelam maiores 

níveis de orientação espacial. 
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4. Material e Métodos 
 
4.1. Amostra 
 

4.1.1. Descrição da Amostra 
 

Como poderemos ver no Quadro 3, a amostra é constituída por 30 

elementos, 15 residentes no grande Porto (GP) e 15 moradores na periferia. 

Cada grupo é formado por 9 indivíduos do sexo masculino e 6 indivíduos do 

sexo feminino. 

Quadro 3: Distribuição da amostra por envolvimento físico e por género. 

Amostra Sexo masculino Sexo feminino Totais 

GP 9 6 15 

Periferia 9 9 15 

Totais 18 12 30 

 

Pela a análise do Quadro 4, verificamos que a média de idades da 

amostra se situa nos 24,83 ± 5,65. Relativamente ao GP, a média é de 24,27 ± 

5,47. Quanto à periferia, o valor médio é de 25,4 ± 5,95. 

No que diz respeito à idade do sexo masculino, esta assume um valor 

de 23,78 ± 5,52 no GP, e de 24,11 ± 5,49 na periferia, perfazendo uma média 

total de 23,94 ± 5,34. 

Os indivíduos do sexo feminino apresentam uma média de idades igual 

a 26,17 ± 6,06, sendo a média do GP 25 ± 5,83 e da periferia, 27,33 ± 6,59. 

Quadro 4: Média das idades cronológicas da amostra. 

Amostra Sexo masculino Sexo feminino Totais 

GP 23,78 ± 5,52 25 ± 5,83 24,27 ± 5,47 

Periferia 24,11 ± 5,49 27,33 ± 6,59 25,4 ± 5,95 

Totais 23,94 ± 5,34 26,17 ± 6,06 24,83 ± 5,65 

 

Quanto às idades extremas da amostra, observamos que o indivíduo 

mais novo apresenta 17 anos e o mais velho, 37 (Quadro 5). 
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Quadro 5: Mínimos e máximos das idades cronológicas da amostra. 

Sexo masculino Sexo feminino Total 
Amostra 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

GP 17 32 18 31 17 32 

Periferia 17 31 19 37 17 37 

Total 17 32 18 37 17 37 

 

O grupo do GP frequenta a Associação Portuguesa de Pais e Amigos 

do Cidadão Deficiente Mental (APPACDM) de Vila Nova de Gaia. 

O grupo da periferia é constituído por três indivíduos que frequentam a 

Associação de Pais e Amigos dos Diminuídos Mentais de Penafiel (APADIMP), 

seis alunos da Cooperativa de Educação e Reabilitação do Cidadão 

Inadaptado de Felgueiras (CERCIFEL) e seis utentes da Cooperativa de 

Educação e Reabilitação do Cidadão Inadaptado de Amarante 

(CERCIMARANTE). 

 

4.1.2. Justificação da Amostra 
 

A escolha de indivíduos que estivessem inscritos em instituições 

especializadas deveu-se ao facto de, em termos de prática de actividade física, 

apresentaram parâmetros e objectivos relativamente homogéneos. Deste 

modo, a comparação dos níveis de OE tornar-se-ia mais eficaz, no respeitante 

à diferença de EF. Por outro lado, também a recolha dos dados seria facilitada. 

 

4.2. Procedimentos Metodológicos 
 

4.2.1. Teste de Cubos de Kohs 
 

Para a recolha dos dados foi aplicado o teste de Cubos de Kohs (KO), 

individualmente e em ambientes onde apenas estavam presentes o elemento 

da amostra e o investigador. 

O KO foi criado em 1920 por Kohs, a fim de medir os níveis de 

inteligência não verbal. De facto, os autores que lhe sucederam referem que 
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realmente o KO mede a expressão analítica e sintética do pensamento 

conceptual, avaliando a estruturação ou orientação espacial e traduzindo-a em 

valores de idade mental. 

Wechsler (1956, cit. Editions et Aplications Psychologiques, s/d) 

assinala que, aparentemente, o KO é tão fiável quanto os testes verbais. Deste 

modo, baseando-se em informações visuais e não recorrendo a skills, como a 

leitura e a linguagem, poderá ser de grande aplicação em populações com 

dificuldades ou deficiências a estes níveis, já que desvaloriza o seu nível de 

escolaridade. 

Outro factor a ter em conta é também a facilidade da sua explicação e 

aplicação. 

Inicialmente, o KO consistia na reprodução de trinta e cinco desenhos 

de dificuldade crescente através de cubos coloridos, mas em 1923 o número 

de desenhos foi reduzido para dezassete. Vários autores adaptaram este 

instrumento, sendo a escala de inteligência de Grace Arthur, formulada em 

1933, a mais utilizada e relativamente idêntica ao teste original. 

A versão do KO por nós utilizada foi precisamente a de Grace Arthur, 

escala essa que passaremos a descrever. 

O KO é constituído por dezasseis cubos idênticos, onde cada lado 

apresenta uma cor diferente: azul, branco, vermelho, amarelo, branco-vermelho 

e amarelo-azul (Anexo 1). As dezassete figuras apresentam complexidade 

crescente (Anexo 1), cuja ordem de apresentação segundo a escala de Grace 

Arthur é: I, II, III, IV, V, VI, VIII, VII, IX, XI, X, XII, XIV, XIII, XV, XVI e XVII. Cada 

figura apresenta o seu número no canto superior esquerdo e o tempo limite de 

resolução do problema no canto inferior esquerdo. 

A avaliação da OE efectua-se tendo em conta o tempo de resolução do 

problema (reprodução da figura) ou o número de cubos colocados, cujos 

valores são apontados num boletim de pontuação (Anexo 2). Cada figura tem 

um tempo limite de resolução e à terceira tentativa falhada a aplicação do teste 

termina. 
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De acordo com o tempo gasto em cada figura existe uma pontuação 

predefinida (Anexo 3). A idade mental e níveis de OE são aferidos através de 

uma tabela de equivalências estabelecida pela autora (Anexo 4).  

 

Na aplicação deste teste, não podemos esquecer que este é um 

instrumento de medida aproximada, não podendo ser utilizado para um 

prognóstico fino e preciso. Assim, o objectivo é obter uma ideia aproximada da 

situação das amostras no contexto avaliado e suas ilações poderão revelar-se 

perigosas e inapropriadas (Lieury, 1990). 

 

4.3. Procedimentos Estatísticos 
 

O tratamento dos dados foi realizado com o programa SPSS (12.0 for 

Windows). 

Para todos os testes foi efectuada a estatística descritiva, em que, para 

todas as variáveis observadas, foram calculadas a média e o desvio padrão. 

A análise das variáveis efectuou-se através da utilização do teste Mann-

Whitney, tendo em conta o reduzido número de elementos da amostra e, 

nalgumas comparações, a discrepância nas dimensões amostrais. 

O nível de significância mínimo para rejeição da hipótese nula em todos 

os testes estatísticos foi fixado em 0.05. 

 

4.4. Limitações do Estudo 
 

 Para a definição dos envolvimentos (GP/periferia), deveria ter sido 

aplicado um teste de modo a confirmar a diferença física entre as cidades. 

Porém, tal não foi efectuado, já que o tempo para realização do estudo não o 

permitiu. 

 Como seria de esperar, torna-se difícil realizar um trabalho desta 

natureza de forma a contemplar um número razoável de deficientes sujeitos ao 

mesmo tipo de envolvimento físico. Por isso, optámos por estudar indivíduos 



Avaliação da Orientação Espacial em Indivíduos Portadores de Síndrome de Down 
Estudo realizado com indivíduos residentes no grande Porto vs. periferia 

 67

que frequentassem associações introduzidas em ambientes relativamente 

parecidos, nomeadamente no tocante à periferia. 

 O número reduzido de elementos da amostra, pelas razões 

anteriormente descritas. 
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5. Apresentação e Discussão dos Resultados 
 

Orientando o nosso estudo pelos objectivos e hipóteses delineadas, os 

resultados obtidos foram analisados em função do EF e do género dos 

indivíduos. É necessário ter em conta que, apesar do nosso tema se centrar na 

OE, o nosso teste fornece-nos valores sob a expressão de IM. Sendo assim, de 

modo a não suscitar confusão, falaremos sempre em IM, onde estarão 

implícitos os scores de OE. 

Apesar de não ter sido aplicado nenhum teste para avaliar os EF dos 

dois grupos estudados, tivemos em conta que a periferia é um meio menos 

desenvolvido e por isso com mais influências rurais e tradicionais, por 

oposição, o grupo do GP, pertence a um meio urbano. 

Antecipadamente, gostaríamos de frisar a ausência de estudos 

realizados neste âmbito, sendo por isso extremamente difícil apoiar a nossa 

discussão com referências a estudos anteriores. Desta forma, em situações 

dessas, apoiar-nos-emos em bibliografias concernentes a contextos cuja 

associação pensamos ser possível. É o caso da coordenação motora, já que a 

OE é, de facto, uma das capacidades inerentes à mesma. 

No anexo 5, poderemos observar a correspondência entre as 

pontuações obtidas no KO por parte da amostra e as suas idades mentais 

(resultados obtidos através da utilização da tabela de equivalências de Grace 

Arthur). 

 

Realizando uma análise global à amostra, podemos verificar que, 

maioritariamente, apresenta IM de 5 anos, seguindo-se os 6 anos. Observamos 

também que o valor máximo é representado pelos 9 anos de IM (Quadro 6). 

 

Quadro 6: Distribuição dos scores das idades mentais. 

Idade Mental 5 6 7 8 9 

N.º indivíduos da amostra 16 9 2 1 2 
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Quando comparamos os scores obtidos entre o GP e a periferia, 

verificamos que (Figura 7 e 8): 

 No GP, as IM assumem valores iguais a 5 na maioria dos indivíduos (10 

em 15), seguindo-se a IM igual a 6 (4) e por último, sendo apresentada por 

apenas um indivíduo, os 9 anos de IM. 

 Na periferia, observa-se uma maior diversidade de IM: seis elementos 

com IM igual a 5, cinco com IM igual a 6, dois indivíduos com 7 anos e dois 

apresentando as IM 8 e 9, respectivamente. 

 Ainda que com diferentes dispersões, os dois grupos apresentam IM 

extremamente baixas, quando comparadas com as suas idades cronológicas 

(Quadro 4 e 6). 

 

Este último tópico vem corroborar o que os autores afirmam em relação 

à DM e ao SD, onde estão denunciados os graves problemas mentais e 

psicomotores inerentes a esta deficiência.  
 

Figura 7 e 8: Distribuição das idades mentais por envolvimento físico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Através da observação do Quadro 7, verificamos que no GP, os 

indivíduos apresentam uma média de IM igual a 5,53 ± 1,06 e na periferia, a 

média situa-se nos 6,07 ± 1,22. A aplicação do teste de Mann-Whitney 

forneceu-nos um Z igual a -1.56, que nos permitiu aferir o nível de significância 

(p) de 0.120. 
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Quadro 7: Comparação das médias das idades mentais por envolvimento físico. 

Amostra Idade mental Z p 

Grande Porto 5,53 ± 1,06 

Periferia 6,07 ± 1,22 
-1.56 0.120 

 

Sendo assim, a periferia apresenta uma média de IM mais elevada, 

porém sem significância. 

Estes resultados vão ao encontro dos obtidos no estudo realizado por 

Pimentel (1997), envolvendo 60 crianças pertencentes ao meio rural (Beira 

Alta) e urbano (Porto). Nesta pesquisa, Pimentel concluiu que os indivíduos do 

meio rural apresentam maiores níveis de coordenação motora global. Por sua 

vez, os indivíduos do meio urbano alcançaram maiores níveis de coordenação 

motora fina. O autor menciona que, provavelmente, a Beira Alta apresenta 

melhores condições para uma prática de actividade física mais variada, com 

possibilidade de exercitação dos grandes grupos musculares e de uma melhor 

interacção entre o SNC e os músculos (o que é extremamente interessante 

para o desenvolvimento da OE), devido à abundância de grandes espaços. 

Enquanto que no Porto, pela falta de condições, a exercitação mais acentuada 

ocorre nos pequenos grupos musculares, a partir de pequenos movimentos 

específicos, geralmente nas extremidades. 

Neste sentido, o estudo de Lopes (1997), incluindo 100 crianças, 

concluiu que os melhores valores de coordenação motora ocorrem em 

simultâneo com maiores índices de actividade física. O autor refere que as 

mesmas conclusões foram tiradas a partir dos estudos de Mota (1991) e 

Zaichkowsky et al. (1978). 

Por outro lado, tendo em conta que a prática de actividades físicas de 

qualquer foro é uma forma de estimulação das habilidades espaciais e por isso 

da IM, também poder-se-ão fazer algumas analogias com vários estudos, cujos 

resultados estão definitivamente associados a factores inerentes à periferia: 

 Humpel et al. (2002) concluíram que a prática de actividade física 

(espontânea ou habitual) e padrões de vida saudável estão directamente 

relacionados com a facilidade de acessos. 
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 Saelens et al. (2002, cit. Lacerda, 2004) revelaram que a organização e 

planeamento das cidades influencia largamente os níveis de actividade física, 

onde as zonas mais rurais incitam às caminhadas. 

 Craig et al. (2002, cit. Lacerda, 2004) referem que os deslocamentos a 

pé para os empregos estão também ligados a hábitos de vida mais saudáveis. 

 Browson et al. (2001, cit. Lacerda 2004) salientam que ligados a níveis 

de vida activos estão a presença de passeios, paisagens agradáveis, pouco 

tráfego e presença de bosques. 

 

No nosso estudo, verificámos que o sexo masculino obteve uma média 

de IM igual a 6,06 ± 1,39 e no sexo feminino a IM média foi 5,42 ± 0,52 (Quadro 

8). 

Calculámos assim um Z igual a -1.00 e um p igual a 0.315. Isto é, 

apesar de os homens terem revelado melhores índices de IM, o facto é que 

estas diferenças ocorreram sem significância (p > 0.05). 

 

Quadro 8: Comparação das médias das idades mentais por género. 

Amostra Idade mental Z p 

Masculino 6,06 ± 1,39 

Feminino 5,42 ± 0,52 
-1.00 0.315 

 

No âmbito da coordenação motora, Melo (1998), através de um estudo 

efectuado com 239 crianças de ambos os sexos, aferiu que realmente existem 

ligeiras diferenças de prestação, superiorizando-se o sexo masculino. Contudo, 

não existe significância nos resultados obtidos. 

Na opinião de Mota e Silva (1999, cit. Santos, 2000), existem 

diferenças sociais, psicológicas e de percepção do EF entre ambos os géneros. 

O que, tendo em conta os estudos de Martinho (2003) e Santos (2000), ao 

nível da actividade física espontânea ou habitual, se reflecte numa maior 

actividade por parte dos indivíduos do sexo masculino. Aliás, Santos (2000), 

cita vários estudos, como o de Cale e Almond (1997), que revelou que 50% dos 

indivíduos do sexo masculino a apenas 21,4% do sexo feminino são 

considerados fisicamente activos, ou a pesquisa de Sallis (1993), cujas 
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conclusões salientam que os indivíduos do sexo masculino são 15 a 25% mais 

activos que os do sexo feminino. 

Estas discrepâncias entre os sexos estão também patentes noutros 

estudos mencionados pelo autor, realizados nomeadamente por Van Mecheler 

e Kemper (1999), Armstrong (1998) e Sallis et al. (1992). 

Se considerarmos que a prática de actividade física está directamente 

correlacionada com melhores níveis de OE, e portanto de IM, pensamos que os 

resultados do nosso estudo correspondem perfeitamente a esta realidade. O 

que reflecte, por um lado, a grande necessidade de intervenção especializada 

a este nível na população e por outro, a maior importância que adquire 

relativamente ao sexo feminino. 

 

Na abordagem desta temática, tentando distinguir os níveis de IM do 

sexo masculino em relação ao EF em que estão inseridos, observamos que na 

GP a média alcançada é de 5, 67 ± 1,32, enquanto que na periferia a IM média 

é igual a 6,44 ± 1,42 (Quadro 9). Sendo o p igual a 0.154, as diferenças 

reveladas não são significativas. 

 

Quadro 9: Comparação das médias das idades mentais do sexo masculino relativamente ao envolvimento 

físico. 

Amostra Idade mental Z p 
Grande Porto 5,67 ± 1,32 

Periferia 6,44 ± 1,42 
-1.43 0.154 

 

No que concerne aos resultados obtidos pelos elementos do sexo 

feminino, no Quadro 10 podemos visualizar que a média de IM na GP é de 5,33 

± 0,52 e na periferia assumem valores de 5,50 ± 0,55. 

Tendo se verificado um p igual a 0.575, também aqui as diferenças não 

se manifestaram com significância. 
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Quadro 10: Comparação das médias das idades mentais do sexo feminino relativamente ao envolvimento 

físico. 

Amostra Idade mental Z p 
Grande Porto 5,33 ± 0,52 

Periferia 5,50 ± 0,55 
-0.56 0.575 

 

Apesar da inexistência de referências para apoiar estes resultados, se 

considerarmos as ilações retiradas das comparações anteriores, aceitamos que 

estes foram resultados lógicos e coerentes, ainda que de modo não 

significativo. 



Avaliação da Orientação Espacial em Indivíduos Portadores de Síndrome de Down 
Estudo realizado com indivíduos residentes no grande Porto vs. periferia 

 75

6. Conclusões 
 

Devido à não representatividade desta amostra pela sua pouca 

dimensão, apenas poderemos aferir alguns indicadores úteis para futuras 

investigações. 

Neste capítulo apresentamos as conclusões resultantes do estudo, 

enunciadas de acordo com as hipóteses formuladas: 

 
H1: A OE assume scores mais elevados nos indivíduos residentes na periferia. 

 

Ainda que os indivíduos da periferia tenham apresentado índices de IM, 

logo de OE, mais elevados do que os indivíduos do GP, as diferenças não 

foram significativas, ou seja, a hipótese nula não foi rejeitada (GP: 5,53 ± 1,06, 

periferia: 6,07 ± 1,22 – p = 0.120). 

 

H2: Os indivíduos do sexo masculino apresentam maiores índices de OE 

relativamente ao sexo feminino. 

 

Também aqui não existem diferenças significativas. No entanto, os 

indivíduos do sexo masculino apresentam melhores scores de OE (por 

associação à IM) relativamente ao sexo feminino (sexo masculino: 6,06 ± 1,39, 

sexo feminino: 5,42 ± 0,52 – p = 0.315). 

 

H3: Os indivíduos do sexo masculino residentes na periferia revelam maiores 

índices de orientação espacial. 

H4: Os indivíduos do sexo feminino residentes na periferia revelam maiores 

níveis de orientação espacial. 

 

Apesar de estas hipóteses se ter comprovado, isso não revela 

significativamente, isto é, os índices de IM e assim, de OE, são relativamente 

análogos entre ambos os EF, independentemente do género abordado (sexo 
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masculino – GP: 5,67 ± 1,32, periferia: 6,44 ± 1,42 – p = 0.154; sexo feminino – 

GP: 5,33 ± 0,52, periferia: 5,50 ± 0,55 – p = 0.575). 

 

 

 

Sugestões para futuras pesquisas neste contexto 
 

 Realização de uma análise efectiva dos EF e dos níveis de actividade 

física habitual fora das instituições em que os indivíduos estão inseridos, para 

uma melhor delimitação da amostra e diferenciação dos grupos. 

 

 Realização de um programa de actividade física (podendo ou não 

aproveitar as condições do EF) no grupo ou grupos experimentais. 
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Anexo 1 
 
Exemplar dos cubos de Kohs (planificado)  
 
 

 

 

 

 

 

 
Figuras do teste de Cubos de Kohs  
 
E.s. 

A 

 

 

 

I 

 

 

 

1 ½  

II 

 

 

 

1 ½  

III 

 

 

 

1 ½  

IV 

 

 

 

2 

V 

 

 

 

2 

VI 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 
VII 

 

 

 

 

2 

VIII 

 

 

 

 

2 

IX 

 

 

 

 

2 
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 IV

X 

 

 

 

 

 

3 

XI 

 

 

 

 

 

3 ½  

 
 
 
XII 

 

 

 

 

 

 

 

3 ½  

XIII 

 

 

 

 

 

 

 

3 ½  

XIV 

 

 

 

 

 

 

 

3 ½  

XV 

 

 

 

 

 

 

 

4 

XVI 

 

 

 

 

 

 

 

4 

XVII 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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Anexo 2 
 
Boletim de pontuações do teste de Cubos de Kohs 
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Anexo 3 
 
Tabela de pontuações do teste de Cubos de Kohs (Escala de Grace 
Arthur) 
 

Pontos a subtrair 

consoante 
 o tempo dispendido  

Nº Figura Score 

1 ponto 2 pontos 

Tempo 
limite 

I 3 21’’ a 1’30’’  1’30’’ 

II 5 31’’ a 1’30’’  1’30’’ 

III 6 21’’ a 35’’ + de 35’’ 1’30’’ 

IV 7 31’’ a 1’ + de 1’ 2’ 

V 8 36’’ a 1’05’’ + de 1’05’’ 2’ 

VI 7 35’’ a 1’ + de 1’ 2’ 

VII 7 41’’ a 1’10’’ + de 1’10’’ 2’ 

VIII 8 41’’ a 50’’ + de 50’’ 2’ 

IX 9 56’’ a 1’10’’ + de 1’10’’ 2’ 

X 9 1’56’’ a 2’10’’ + de 2’10’’ 3’ 

XI 8 1’46’’ a 2’30’’ + de 2’30’’ 3’30’’ 

XII 9 2’26’’ a 2’40’’ + de 2’40’’ 3’30’’ 

XIII 9 2’21’’ a 2’33’’ + de 2’33’’ 3’30’’ 

XIV 9 2’26’’ a 2’40’’ + de 2’40’’ 3’30’’ 

XV 9 2’41’’ a 3’ + de 3’ 4’ 

XVI 10 2’41’’ a 3’05’’ + de 3’05’’ 4’ 

XVII 11 2’41’’ a 2’55’’ + de 2’55’’ 4’ 

Total 133  45’30’’ 
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Anexo 4 
 

Tabela de equivalências do teste de Cubos de Kohs (escala de Grace 
Arthur) 
 

Idade 
mental 

Score 
Idade 

mental 
Score

Idade 
mental 

Score
Idade 

mental 
Score

Idade 
mental 

Score

0 27 10 54 81 108 

1 28 55 82 109 

2 29 56 83 110 

3 30 57 

14 

84 111 

5 

4 

8 

31 58 85 112 

5 32 59 86 113 

6 33 60 87 114 

7 34 61 88 115 

8 35 62 89 116 

9 36 63 90 117 

10 37 64 

15 

91 118 

11 38 

11 

65 92 119 

6 

12 39 66 93 120 

13 40 67 94 121 

14 41 68 95 122 

15 42 69 96 123 

16 

9 

43 70 97 124 

17 44 71 98 125 

18 45 72 99 126 

7 

19 46 73 100 127 

20 47 74 101 128 

21 48 75 102 129 

22 49 

13 

76 103 130 

23 50 77 104 131 

24 51 78 105 132 

25 52 79 106 133 

8 

26 

10 

53 

14 

80 

16 

107 

16 
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Anexo 5 
 

Enquadramento das pontuações obtidas pelos elementos da amostra na 
tabela de equivalências de Grace Arthur 
 

 

 

 

Periferia 

Teste Pontuação Idade Mental 

1 2 5 

2 6 6 

3 6 6 

4 6 6 

5 0 5 

6 0 5 

7 11 6 

8 2 5 

9 0 5 

10 17 7 

11 6 6 

12 2 5 

13 15 7 

14 23 8 

15 38 9 

 

 

 

 

 

 

  

Zona do grande Porto 

 Teste Pontuação Idade Mental 

1 2 5 

2 0 5 

3 4 5 

4 0 5 

5 6 6 

6 6 6 

7 2 5 

8 36 9 

9 10 6 

10 3 5 

11 3 5 

12 2 5 

13 2 5 

14 6 6 

15 2 5 


