
Universidade 
Estadual de Londrina 

 
CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS 

CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 
 

 
 
 
 
 
 

EFEITO DO PESO, TAMANHO E FORMA 
DE OBJETOS NA HABILIDADE 

MANIPULATIVA EM CRIANÇAS COM ATÉ 
DOIS ANOS DE IDADE 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Débora Alonso de Lima 
 

 
 
 
 

 
 

LONDRINA – PARANÁ 
2006

 



 
 

 
 
 
 

 
 

EFEITO DO PESO, TAMANHO E FORMA 
DE OBJETOS NA HABILIDADE 

MANIPULATIVA EM CRIANÇAS COM ATÉ 
DOIS ANOS DE IDADE 

 
 

 
 

Débora Alonso de Lima 
 
 
 
 
 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 
ao Curso de Licenciatura em Educação Física 
do Centro de Educação Física e Desportos da 
Universidade Estadual de Londrina, como 
requisito parcial para sua conclusão. 
 
Orientador: Profª Drª. Inara Marques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LONDRINA – PARANÁ 
2006 

 



DÉBORA ALONSO DE LIMA 

 

 

 

 

 

EFEITO DAS RESTRIÇÕES DA TAREFA NA HABILIDADE MANIPULATIVA EM 

CRIANÇAS COM ATÉ DOIS ANOS DE IDADE 

 

 

 

COMISSÃO EXAMINADORA 

 

 

_______________________________________

Profª. Dr. Inara Marques 

Universidade Estadual de Londrina 

 

 

 

___________________________________ 

Profº. Dr. Ernani Xavier Filho 

Universidade Estadual de Londrina 

 

 

___________________________________ 

Profª. Dr. Dirce Shizuko Fujisawa 

Universidade Estadual de Londrina 

 

 

Londrina, 14 de novembro de 2006. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais que, mais do 

que acreditarem em mim, me 

possibilitaram criar asas. 

“Tu és o arco do qual, seus filhos,  

como flechas vivas, são lançados.  

Deixe que a inclinação,  

em tua mão de arqueiro, 

seja para a alegria”. 

Khalil Gibran 

 



Agradecimentos 

 

À Profª. Drª. orientadora Inara Marques, por todo o conhecimento 

valioso compartilhado, pela convivência diária, confiança e incentivo.  

Ao meu noivo Ricardo Monson por fazer parte da minha vida de 

maneira tão intensa – “Quando te vi, amei-te já muito antes. Tornei a achar-te 

quando te encontrei. Nasci para ti antes de haver o mundo”.  

À minha irmã amada Talitha Alonso e ao meu amigo – irmão Danilo 

Gomes por dividirem tão de perto comigo todos estes anos de muito crescimento 

pessoal e profissional.  

Ao meu cunhado Diego Menão por fazer cada vez mais parte da 

nossa família e dos nossos corações.   

Aos professores do curso de Educação Física da UEL, 

principalmente aqueles que foram capazes de transpor o convívio além das salas de 

aula, permitindo uma educação sólida.  

Aos meus avós, por todo amor disponível e por toda a convivência 

fundamental na formação da minha personalidade.  

A Denise Maturano Longarezi pelas conversas e ensinamentos que 

enriquecem a alma. 

Aos colegas da turma 1.000 que trilharam comigo esta etapa 

durante os quatro anos com muito empenho e, principalmente, alegria.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duas trilhas bifurcavam num bosque de outono, 

e eu, viajante solitário, 

triste por não poder andar por ambos, 

longamente observei até onde desapareciam na folhagem. [...] 

Duas trilhas num bosque bifurcavam e eu –  

Eu fui pela menos pisada, 

E isso fez toda diferença.  

 

Robert Frost 

 



RESUMO 

 

Lima, Débora Alonso. Efeito do peso, tamanho e forma de objetos na habilidade 
manipulativa em crianças com até dois anos de idade. Trabalho de Conclusão de Curso. 
Curso de Licenciatura em Educação Física. Centro de Educação Física e Desportos. 
Universidade Estadual de Londrina. 2006.  
 

Desenvolvimento motor compreende múltiplas causas, internas e externas ao indivíduo. Entre 

as externas estão as variações nas restrições da tarefa. O impacto dessas restrições no processo 

ainda é pouco conhecido, tornando-se imprescindíveis investigações sobre seus efeitos no 

comportamento de indivíduos em diferentes estados de desenvolvimento. O propósito deste 

estudo foi verificar como as restrições da tarefa influenciariam na organização de uma tarefa 

manipulativa de preensão manual, em crianças com até dois anos. A amostra se compôs por 

10 crianças, estudantes de creches da cidade de Londrina-PR cuja tarefa solicitada foi 

apreender quatro tamanhos de bolas de isopor de 35mm (B1), 50mm (B2), 75mm (B3) e 

100mm (B4), quatro tamanhos de cubos de espuma de 35mm (CE1), 50mm (CE2), 75mm 

(CE3) e 100mm (CE4) e, por fim, quatro cubos de madeira de 35mm (CM1), 50mm (CM2), 

75mm (CM3) e 100mm (CM4). Os dados referentes ao padrão de preensão foram analisados 

descritivamente por meio de média e porcentagem. Os valores encontrados em cada material 

ficaram assim identificados: B1 – 75,76% digital e 24,24% palmar, B2 – 69,70% digital e 

30,30% palmar, B3 – 81,82% digital e 18,18% palmar e B4 – 54,55% digital e 45,45% 

palmar. Nos cubos de espuma os resultados encontrados ficaram assim identificados: CE1 – 

87,88% digital e 12,12% palmar, CE2 – 81,82% digital e 18,18% palmar, CE3 – 63,64% 

digital e 36,36% palmar e CE4 – 48,48% digital e 42,42% palmar. E para finalizar o cubo de 

madeira apresentou as seguintes porcentagens: CM1 – 87,88% digital e 12,12% palmar, CM2 

– 72,73% digital e 27,27% palmar, CM3 – 36,36% digital, 42,42% palmar e 21,21% sem 

preensão e CM4 9,09% digital, 36,36% palmar e 54,55% sem preensão. Conclui-se assim que 

o desenvolvimento da preensão é dirigido significativamente pela interação das restrições 

impostas na ação. 

Palavras-Chave: desenvolvimento motor; habilidades manipulativas; restrições da tarefa; 

bebês. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As mudanças observáveis no comportamento motor humano podem 

ser vistas nos processos de evolução, desenvolvimento e aprendizagem motora. 

Estes processos de mudança tratam com escalas de tempos diferentes e deste 

modo, a evolução, como área de estudo, trata das mudanças que ocorrem por meio 

de gerações; o desenvolvimento trata das mudanças ocorridas dentro do ciclo vital 

humano, e a aprendizagem se ocupa das mudanças que ocorrem dentro do 

indivíduo, que é medida em horas, dias ou semanas (CATUZZO, 1994). O presente 

estudo se preocupou, em particular com as mudanças ocorridas no comportamento 

motor humano durante o processo de desenvolvimento motor. 

O desenvolvimento motor é visto como um processo contínuo de 

mudanças no comportamento motor que acontecem no indivíduo no decorrer de 

todo ciclo vital. Essas mudanças se refletem nos chamados marcos 

desenvolvimentistas e entender como as mudanças nessas tarefas ocorrem, além 

de conhecer quais os fatores que subjazem a essas mudanças são o foco de estudo 

do desenvolvimento motor (HAYWOOD e GETCHELL, 2004). 

Segundo Manoel (1999), o comportamento motor se apresenta 

como um sistema complexo, constituído de inúmeros subsistemas cujas interações 

são fortes, ou seja, a partir delas surgem propriedades que não são encontradas nos 

subsistemas isolados. A preocupação atual, portanto, não é só descrever as 

mudanças no desenvolvimento motor, mas identificar os períodos de transição no 

alcance desses marcos motores considerando-os como resultado da ação de 

múltiplas causas, internas e externas ao indivíduo. Dentre as causas externas, a 

exposição a diferentes restrições da tarefa tem sido considerada como fundamentais 



no desencadeamento de mudanças desenvolvimentistas e, para entender como isso 

ocorre, é necessário investigar o efeito destas no comportamento de indivíduos em 

diferentes estados de desenvolvimento, uma vez que tais informações possibilitam 

mapear os possíveis períodos em que alterações desenvolvimentistas podem estar 

acontecendo.  

Em meio às classes de movimento que envolve os primeiros anos 

de vida, a habilidade manipulativa se destaca como um diferencial da espécie 

humana e apresentam uma enorme inserção nas atividades cotidianas, tais como 

alcançar, apreender, manipular e explorar objetos. Assim, a capacidade de realizar 

ajustes na habilidade de preensão manual é tida como primordial à evolução da 

espécie, além de ser apontada como crucial na capacidade de ajustar seu padrão de 

preensão a tarefas de demandas variadas, como tamanho do objeto, a forma e até 

mesmo o peso. O uso cada vez mais constante das mãos para carregar e manipular 

objetos teve um grande efeito tanto na habilidade manual quanto no andar bípede. A 

preservação dos cinco dedos parece ter sido fundamental no que se refere à 

capacidade de apreender e manipular objetos e, nos dias de hoje, essa capacidade 

é representada por uma enorme especialização, uma vez que grande parte dos 

movimentos que executamos cotidianamente envolve a mão, seja sustentando ou 

manipulando objetos (MANOEL, 1998). 

Crianças com até três anos de idade apresentam inúmeras 

mudanças na qual ocorre uma progressão no desenvolvimento que se inicia com o 

reflexo palmar primitivo (onde os dedos são fechados em resposta a um estímulo na 

palma da mão) até um padrão voluntário de preensão. Este padrão voluntário 

identificado, originalmente, por Napier (1956), é constituído de duas categorias 

funcionais – preensão de força e preensão de precisão. Na preensão de força, o 



objeto é sustentado entre a superfície ventral dos dedos e a palma da mão. Já, a 

preensão de precisão o objeto é sustentado entre as pontas dos dedos e o polegar. 

Assim sendo, a preensão de força também pode ser denominada de palmar; já a 

preensão de precisão pode ser denominada digital.   

Halverson (1931) observou diferentes estilos de alcançar ou 

aproximar-se de cubos em crianças entre 16 e 52 semanas de idade, cujos 

resultados sugeriram que a capacidade de alcançar tornar-se-ia evidente apenas de 

uma forma rudimentar após os três meses de idade, apresentando um processo 

gradual da coordenação visual e das funções de preensão. Assim, o primeiro ano é 

caracterizado por uma transição das pegadas de força/palmar para as de 

precisão/digital. 

Embora este estudo apresente dados extremamente ricos sobre a 

evolução da preensão manual em bebês, este autor enfatiza o papel preponderante 

da maturação, sem, contudo, incluir efeitos da tarefa. Desta forma, este trabalho 

recebeu críticas em relação a sua metodologia de pesquisadores 

desenvolvimentistas como Newell, Scully, Mcdonald e Baillargeon (1989) que não 

compreendem as mudanças nas habilidades motoras relacionadas apenas à idade, 

ressaltando o fato do autor ter utilizado um único cubo, com as mesmas dimensões 

para todas as crianças, pode ter subestimado a capacidade de ajustamento dos 

bebês em apreender objetos. Hoje os estudos estão sendo mais cautelosos quanto 

ao modo de estudar preensão, relacionando as mudanças na forma de apreender 

com um progressivo aumento da capacidade de interação da criança com aspecto 

da tarefa, do crescimento, do ambiente, etc. 

Desse modo, esse trabalho pretende explorar qual o efeito das 

restrições da tarefa no desenvolvimento da preensão manual, buscando verificar as 



alterações da organização em padrão de preensão em razão da forma, peso e 

tamanho de diferentes objetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. OBJETIVOS  

 

2.1 Geral 

 

O objetivo desse trabalho foi verificar se os padrões de preensão de 

uma criança com até dois anos de idade foram influenciados pela forma, peso e 

tamanho proporcionados por diferentes materiais – bolas de isopor, cubos de 

madeira e cubos de espuma. 

 

 

2.2 Específicos 

 

→Verificar em que grau os diferentes tamanhos das bolas de isopor 

influenciam na organização de padrões de preensão manipulativa em crianças com 

até dois anos de idade. 

→ Verificar em que grau os diferentes tamanhos dos cubos de 

madeira influenciam na organização de padrões de preensão manipulativa em 

crianças com até dois anos de idade. 

→ Verificar em que grau os diferentes tamanhos dos cubos de 

espuma influenciam na organização de padrões de preensão manipulativa em 

crianças com até dois anos de idade. 

 

 

 

 



3. QUESTÕES DO ESTUDO 

 

1ª Questão - Não haverá a formação de diferentes padrões de 

preensão (palmar e/ou digital), em razão das variações na forma, no peso e no 

tamanho dos objetos manipulados;  

 

2ª Questão - Haverá a formação de diferentes padrões de preensão 

(palmar e/ou digital), em razão das variações na forma, no peso e no tamanho dos 

objetos manipulados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. REVISÃO DE LITERATURA 

 

4.1 Desenvolvimento Motor 

 

Desenvolvimento motor tem várias características definidoras. 

Primeiro é um processo contínuo de mudanças na capacidade funcional. Os 

organismos vivos estão sempre em desenvolvimento, mas a quantidade de 

mudanças pode ser mais ou menos observável nos diversos períodos da vida. 

Segundo, o desenvolvimento está relacionado à idade. À medida que o 

desenvolvimento acontece, a idade avança. Todavia, ele pode ser mais rápido ou 

mais lento em diferentes períodos, e suas taxas podem diferir entre indivíduos cuja 

idade e desenvolvimento não necessariamente avançam na mesma proporção. 

Terceiro, o desenvolvimento é uma mudança seqüencial. Um passo leva ao passo 

seguinte de maneira irreversível e ordenada. Essa mudança é o resultado de 

interações entre o indivíduo e o ambiente. Todos os indivíduos de uma espécie 

passam por padrões previsíveis de desenvolvimento, cujo resultado é sempre um 

grupo de individualidades (HAYWOOD e GETCHELL, 2004). 

Alguns estudos realizados sobre o desenvolvimento humano, fazem 

uma distinção por domínios (cognitivo, afetivo – social e motor). Esta distinção torna-

se necessária para que o seu estudo seja específico, auxiliando, assim, na 

compreensão de suas funções mais complexas, sem, contudo, deixar de entender o 

ser humano de forma holística, ou seja, em sua totalidade.  

De acordo com Clark e Whitall (1989), quando tratamos, 

especificamente, o aspecto motor, observa-se que as mudanças podem ter o foco 



no produto e no processo, cujas características estão voltadas à performance, isto é, 

produto aos mecanismos básicos de mudança, respectivamente.  

Historicamente, os estudos relativos ao desenvolvimento motor 

iniciam-se com o Período Precursor (1787 – 1928) cuja preocupação estabelecia a 

observação descritiva especificamente do produto do desenvolvimento. Destaca-se 

nesse período, as raízes científicas da busca de processos desenvolvimentais que 

formam as bases para as mudanças, sem, contudo, ressaltar o movimento em si. 

Logo após surge a primeira teoria que tentou explicar, de fato, o 

processo de desenvolvimento motor, conhecida como Teoria Maturacional (1928 – 

1946).  Foi durante este período que o estudo do desenvolvimento motor teve seu 

crescimento mais rápido, no qual o processo de desenvolvimento motor foi tratado 

como um problema de regulação biológica, em que a maturação do sistema nervoso 

central era considerada como a variável determinante para que as mudanças 

ocorressem. O processo de aquisição de habilidades motoras era visto como 

resultado direto da maturação neuromuscular. Os fatores biológicos davam o 

estímulo e a direção para o desenvolvimento, gerando a idéia de desenvolvimento 

motor como um processo natural progressivo sem qualquer necessidade de 

instrução (MARQUES 2003). 

Conforme Manoel (2000), a teoria maturacional, desta maneira, 

prezava que as novas formas de comportamento eram reorganizadas no sistema 

nervoso, à medida que ele ia amadurecendo de forma sistemática e previsível, por 

meio de mecanismos regulatórios. Percebe-se uma espécie de tempo relativo de 

mudanças, dentro do qual movimentos reflexos surgiriam primeiro, seriam inibidos e 

dariam lugar ao movimento voluntário correspondente. O gene poderia controlar o 



próprio comportamento e seu desenvolvimento e as regularidades com que as 

habilidades motoras surgiam refletiam regularidades na maturação cerebral. 

Segundo Marques (2003), a principal limitação desta teoria está 

relacionada à forma como as mudanças eram discutidas, muito voltada ao resultado, 

em vez de discutir o processo pelo qual esses resultados eram gerados. “O que 

mudava” sobrepunha-se ao “como mudava”. A teoria maturacional conseguiu 

identificar estados comportamentais, mas não explicou o que acontece entre um 

estado estável e outro. Além disso, ela apresenta limitações nas explicações 

referentes ao conseqüente aumento de complexidade no comportamento. Outra 

grande limitação foi a negligência com relação ao papel que o ambiente e a 

experiência desempenham no processo de desenvolvimento.  

Entre os anos de 1946 – 1970 surge uma nova vertente de 

explicação para o desenvolvimento motor, baseada em estudos descritivos, 

denominado Período Normativo/Descritivo. O enfoque dado ainda possui fortes 

relações com a Teoria Maturacional, cuja preocupação era identificar o produto do 

desenvolvimento motor. O diferencial deste período é a inserção de profissionais da 

área de Educação Física, Fisioterapia e Medicina, envolvidos em estudos descritivos 

a partir da observação do comportamento, gerando indicativos sobre a freqüência da 

ocorrência e a natureza das mudanças significativas no comportamento motor ao 

longo da vida. No entanto, enquanto descrição, ela não possui qualquer poder 

explicativo, pois não apresenta aporte de natureza teórica sobre a origem, 

desenvolvimento e estrutura destas mudanças (PELLEGRINI, 1997).   

Com início na década de 70, contudo, há um forte movimento no 

sentido de, a partir das descrições, buscar explicações sobre o que leva a mudanças 

qualitativas no desenvolvimento motor. Após mais de vinte anos entendendo o 



desenvolvimento motor a partir de um enfoque estritamente biológico, as pesquisas 

mudam da descrição de performance motora de crianças para descrição do 

processo. Dentro deste período, duas abordagens teóricas distintas para o 

desenvolvimento motor emergiram: A Teoria do Processamento de Informações e 

Sistemas Dinâmicos. Hoje em dia, ambos são paradigmas viáveis para a explicação 

das habilidades do desenvolvimento motor. Cada um, contudo, tem uma orientação 

diferente na compreensão do desenvolvimento motor.  

Na Teoria do Processamento de Informação as respostas sobre as 

questões do desenvolvimento são buscadas em processos básicos que controlam e 

coordenam movimentos e que podem mudar com o desenvolvimento.  

Connolly e Elliott (1972)1 citado por Marques (2003) ressaltam que 

este período marca o início de uma abordagem denominada “orientada ao 

processo”, por meio da qual se buscam explicações para o processo de aquisição de 

habilidades motoras. Estas explicações partem da identificação de possíveis 

mecanismos subjacentes à mudança no desenvolvimento baseado em um modelo 

computacional do cérebro. Neste modelo, o indivíduo começa a realizar operações 

sobre a informação quando a recebe (o estímulo) e continua a processá-la utilizando 

uma variedade de operações, passando por vários estágios. Finalmente, produz 

uma resposta (“resultado”). Com relação a esse processo há alguns psicólogos que 

sugerem que o estímulo age sobre o aprendiz; outros afirmam que o aprendiz 

ativamente seleciona o estímulo do ambiente. A melhor resposta, provavelmente, 

combina essas abordagens (SCHMIDT e WRISBERG, 2001). 

 

 

                                                 
1 CONNOLLY, K.J.; ELLIOTT, J. The evolution and ontogeny  of hand function. In: BLURTON-JONES, N. 
(Ed.). Ethological studies of chil behavior.  Cambridge: Cambridge University Press, 1972. p. 329-83. 
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                               Resposta 

 

Figura 1 – Modelo mais simples da abordagem do processamento de informações à 

performance humana. 

 

A principal meta é entender a natureza específica dos processos no 

quadro rotulado “ser humano”. Acredita-se que existem vários estágios de 

processamento discretos, pelos quais a informação deve passar no seu caminho 

entre estímulo e resposta. 

Ao utilizar uma análise de estágio da performance humana, assume-

se que toda vez que a informação externa ou ambiental (ex: estímulo) entra no 

sistema, esta é inicialmente processada no primeiro estágio, o de identificação de 

estímulo. Quando este estágio é completado, a informação processada que 

permanece é passada para o segundo estágio, o de seleção da resposta, cujo 

resultado é passado para o terceiro estágio, o de programação da resposta, até que 

uma ação (ex: resposta) seja produzida (SCHMIDT e WRISBERG, 2001). 

                             

        

O ser 
humano 



                              Estímulo 

 

 

 

 

 

 

 

                             Resposta  

 

Figura 2 – Modelo de processamento de informação mostrando os estágios de 

identificação de estímulo, seleção e programação da resposta. 

  

Para Magill (1984) o sistema de processamento central, por meio de 

formação de programas motores estaria encarregado de produzir e controlar o 

movimento, isso significa que na aquisição de uma nova habilidade, o aprendiz 

estaria em processo de desenvolvimento de novos programas motores, e este 

desenvolvimento ocorreria com a aprendizagem. 

  Em resumo, a formação de um programa motor pressupõe que o 

indivíduo precisa compreender o objetivo da tarefa, formular um programa 

adequando, formar um quadro de referência que se beneficiará com as informações 

que são fornecidas após cada execução, favorecendo a detecção e correção de 

erros. O programa motor, dessa forma, vai realizando ajustes por meio das 

informações sobre o erro (feedback negativo), até atingir um estado estável. O 
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desenvolvimento motor seria, portanto, um processo no qual ocorre a aquisição de 

programas motores ao longo da vida (MARQUES, 2003).   

Porém uma das limitações que essa teoria apresentou foi o foco de 

atenções ter sido relacionado aos problemas de controle motor e não de 

desenvolvimento motor. Além disso, esta teoria explica somente aspectos 

relacionados à estabilização e manutenção desse estado estável, ressaltando a 

consistência na performance como característica determinante de um programa 

motor. Outro ponto diz respeito ao papel do sistema nervoso central entendendo – o 

como o único controlador do processo de aquisição de habilidades motoras.  

 Em meados da década de 80, emerge um novo enfoque, a 

abordagem dos Sistemas Dinâmicos, que dirige questões sobre a aquisição do 

controle e coordenação do movimento.  

A palavra “dinâmico” transmite o conceito de que a alteração 

desenvolvimentista é não - linear e descontínua, isto é, a alteração individual, ao 

longo do tempo, não é necessariamente regular e hierárquica e não envolve, 

necessariamente, mover-se a níveis superiores de complexidade e de competência 

no sistema motor. A palavra “sistemas” transmite o conceito de que o organismo 

humano é auto-organizado e composto de vários subsistemas. Esta auto – 

organização, segundo Gonçalves (1997), é um processo que ocorre sob certas 

condições físicas e termodinâmicas cujos elementos interagem formando uma 

unidade. A estabilidade, capacidade para persistir sob as várias condições 

ambientais, e a flexibilidade, capacidade para ajustar-se às condições externas, são 

as características essenciais de um processo auto – organizado.   É pela “auto-

organização” que os humanos, por sua própria natureza, tendem a lutar pelo 

controle motor e pela competência motora. Os sistemas derivados da tarefa, do 



indivíduo e do meio ambiente operam separadamente e em conjunto para 

determinar o nível, a seqüência e a extensão do desenvolvimento. A coordenação e 

o controle do movimento, portanto, são o resultado final de vários sistemas que 

trabalham dinamicamente de maneira cooperativa. Nenhum fator é mais importante 

do que outro, uma vez que todos os sistemas interagem de maneira a fazer com que 

o comportamento motor surja independente de qualquer sistema (GALLAHUE e 

OZMUN, 2005).  

Segundo Barela (1991) um dos pressupostos fundamentais dessa 

abordagem é que o desenvolvimento do organismo se dá a partir de um conjunto 

complexo de subsistemas e não mais apenas e tão somente do sistema nervoso 

central. O status maturacional do sistema nervoso central é visto não como o único 

determinante, mas como uma das muitas restrições que definem o comportamento 

motor observado. Dentro desta abordagem, os vários subsistemas serão 

necessários para que um determinado comportamento seja manifestado e se um 

deles não estiver suficientemente desenvolvido, não ocorrerá alterações.  

A idéia é que o desenvolvimento motor do ser humano é um 

processo constantemente influenciado pelas restrições impostas, ora pelo 

organismo, ora pelo ambiente, ora pela tarefa. Segue desta forma em busca de um 

estado de equilíbrio que o torne estável, até que algum fator provoque o 

desequilíbrio, trazendo junto com ele mudanças qualitativas, deixando o sistema 

melhor organizado e capacitado para realizar tarefas motoras. O organismo evolui 

de um estado menos organizado para um mais organizado, cujos subsistemas tais 

como sistema muscular, esquelético, cárdio – respiratório, nervoso, circulatório, 

entre outros, se reúnem em cooperação.  



O indivíduo desenvolve padrões preferidos de movimentos, mas 

esses padrões podem ser reorganizados por meio de “parâmetros de controle” que 

são os subsistemas que, quando em um estado crítico, fornecem a condição para 

haver mudança de padrão. Os parâmetros de controle, no entanto, não determinam 

qual alteração ocorrerá, mas atuam como um agente para a reorganização do 

padrão motor (GALLAHUE e OZMUN, 2005).      

 

 

4.2 Restrições 

 

Os comportamentos observáveis no nosso organismo são derivados 

da influência de vários subsistemas, onde cada subsistema apresenta seu próprio 

índice e ritmo de desenvolvimento. Estes subsistemas podem ser internos, que 

estão relacionados ao organismo, e externos, que são aqueles que se referem à 

tarefa e ao contexto.  

Newell (1986) propõe que os diferentes subsistemas são agregados 

em três grandes categorias, denominadas restrições, sugerindo que os movimentos 

surgem das interações destes subsistemas, do organismo com o ambiente no qual 

os movimentos ocorrem e com a tarefa a ser executada. Se qualquer desses três 

fatores muda, o movimento resultante muda.                  

O indivíduo está sempre passando por mudanças relacionadas à 

idade. Isso constantemente muda a interação com o ambiente e com a tarefa e, 

consequentemente, o movimento que surge desta interação. Se o ambiente ou a 

tarefa ou ambos mudam, a interação é modificada de uma forma ainda maior 

(HAYWOOD e GETCHELL, 2004). 



Uma restrição é algo como uma limitação – ela limita desencoraja, 

no caso, o movimento – mas, ao mesmo tempo, permite ou encoraja pela 

canalização do comportamento do movimento. As restrições dão forma ao 

movimento, elas dão ao movimento uma forma particular (HAYWOOD e GETCHELL, 

2004). Para um organismo com enormes possibilidades de ação, as restrições 

proporcionam a organização do seu sistema de ação, objetivando um desempenho 

habilidoso para uma dada situação, em um determinado ambiente. É a busca da 

simplicidade em sistemas de alta complexidade 
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 Restrições da tarefa                                             Restrições do ambiente 

 

Figura 3 – O modelo das restrições de NEWELL (1986) 

  

As mudanças não surgem de prescrições para a ação, como as que 

seriam decorrentes da maturação neural, mas como conseqüências das restrições 

impostas na ação. Essas restrições podem ser reunidas em três classes, como 

explicadas por Newell, (1986).  



Do organismo: classificadas como independentes do tempo, são 

interpretadas como restrições estruturais e caracterizadas por aspectos como peso 

corporal, altura, forma, etc. Já as restrições do organismo, classificadas como 

dependentes do tempo, são vistas como restrições funcionais e caracterizadas por 

aspectos como desenvolvimento das conexões sinápticas, maturação do sistema 

nervoso, motivação, entre outras. 

Do ambiente: são reconhecidas como externas ao organismo e 

geralmente não são manipuladas pelo experimentador, portanto, independem do 

tempo. Elas refletem as condições do ambiente para a tarefa (Newell e Van Emerik, 

1990) e são caracterizadas pela força da gravidade, temperatura ambiente, 

iluminação e outros aspectos que não sejam considerados adaptações da tarefa. 

Da tarefa: tem como foco o objetivo da atividade e as restrições 

específicas impostas. São propostas também, três categorias: o objetivo da tarefa, 

as regras que especificam ou restringem a dinâmica das respostas e os 

implementos ou máquinas que também especificam ou restringem a dinâmica das 

respostas.     

 Quanto ao objetivo: indica que todas as tarefas têm objetivos 

que se referem ao produto ou resultado da ação. O padrões de coordenação 

produzidos por um indivíduo em uma determinada tarefa são influenciados pelos 

objetivos. 

 Quanto a regras: deixa claro que um padrão específico de 

coordenação deve ser produzido porque, na verdade, algumas tarefas são definidas 

somente por aquele determinado padrão de coordenação, como, por exemplo, em 

habilidades esportivas fechadas (ambiente estável). 



 Quanto a implementos e máquinas: é uma restrição física 

inerente à tarefa. Em alguns casos, um objeto poderia ser considerado como uma 

restrição da tarefa e, em outros, uma restrição do ambiente. O tamanho e o peso 

dos objetos ou máquinas proporcionais ao tamanho do corpo de um indivíduo 

refletem, como restrições físicas, um padrão de coordenação ótimo em relação ao 

objetivo da tarefa. 

De acordo com Xavier Filho (2001), a atuação das restrições no 

desenvolvimento motor deve ser considerada de duas formas: Há as restrições cuja 

influência no comportamento é transitória, isto é, ela dá condições para que um 

determinado padrão de coordenação manifeste-se, mas uma vez que a restrição é 

alterada, o padrão retoma as características anteriores. Outras restrições teriam um 

efeito duradouro, dando origem a novos padrões de coordenação que são mantidos 

mesmo quando a restrição é retirada ou modificada.  

Todo e qualquer comportamento motor é fruto do relacionamento do 

conjunto de restrições internas e externas. A seqüência de desenvolvimento motor 

existe sim, mas sua configuração se deve a combinações organísmicas, da tarefa e 

do ambiente. Qualquer mudança em uma ou mais restrições pode alterar 

completamente o comportamento verificado. 

Assim, Marques (2003) define que o estudo do desenvolvimento 

motor consiste em entender como as restrições do organismo, do ambiente e da 

tarefa conectam –se a ponto de produzir padrões que mudam qualitativamente ao 

longo do tempo. 

 

 

 



4.3 Marcos Referenciais Motores 

 

A seqüência de aquisição de habilidades é geralmente invariável na 

primeira infância e na infância, mas o ritmo de aquisição difere de criança para 

criança.  

Desde o nascimento o bebê está em constante luta para dominar o 

meio ambiente e poder sobreviver nele. Para isso o bebê deve começar a dominar 

três categorias básicas de movimento para sobreviver e interagir, de modo efetivo e 

eficiente com o mundo. Primeiramente, deve estabelecer e manter certa relação do 

corpo com a força da gravidade, a fim de atingir uma postura sentada ereta e uma 

postura em pé ereta. Estabelecer controle sobre a musculatura em oposição à 

gravidade é um processo que obedece a uma seqüência previsível em todos os 

bebês. Os eventos que levam a uma postura em pé ereta começam com a obtenção 

de controle sobre a cabeça e o pescoço e continuam para baixo em direção ao 

tronco e às pernas.  A operação do princípio céfalo-caudal de desenvolvimento, 

geralmente, é aparente no progresso seqüencial do bebê, a partir da posição deitada 

para uma postura sentada e, finalmente, para uma postura em pé ereta. Desse 

modo a estabilidade é a mais básica das três categorias de movimento porque todo 

movimento voluntário envolve um elemento de estabilidade.  

Em segundo lugar, a criança deve desenvolver habilidades básicas 

a fim de movimentar-se pelo ambiente. O movimento do bebê através do espaço 

depende do aparecimento de habilidades para lidar com a força da gravidade. A 

locomoção não se desenvolve independentemente da estabilidade, ao contrario, 

apóia-se muito nela. O bebê não será capaz de movimentar-se livremente até que 

as tarefas desenvolvimentistas rudimentares de estabilidade sejam dominadas. O 



desenvolvimento das habilidades locomotoras rudimentares fornece ao bebê o meio 

de explorar rapidamente o mundo em expansão.  

Em terceiro lugar, o bebê deve desenvolver as habilidades 

rudimentares de alcançar, segurar e soltar para fazer contatos significativos com os 

objetos. O aparecimento de habilidades manipulativas rudimentares fornece ao bebê 

em desenvolvimento o primeiro contato significativo com os objetos do ambiente 

imediato (GALLAHUE e OZMUN, 2005). 

Esse padrão progressivo de aquisição de habilidades refere-se aos 

marcos motores e pode estar relacionado a alterações imprevisíveis que ocorrem 

nas restrições individuais de bebês com desenvolvimento típico. Mas o que deve ser 

destacado é que cada marco referencial motor é um marco ou um ponto crítico no 

desenvolvimento motor do indivíduo (HAYWOOD e GETCHELL, 2004). 

 Dentro destas alterações, incluem-se a maturação do sistema 

nervoso central, desenvolvimento da força e da resistência muscular, 

desenvolvimento postural e equilíbrio e melhoria do processamento sensorial 

(HAYWOOD e GETCHELL, 2004). 

 

 

4.4 Habilidades Manipulativas 

 

As habilidades manipulativas separam seres humanos das outras 

espécies, seja na execução de habilidades esportivas, seja em tarefas diárias, as 

pessoas precisam alcançar, pegar e manipular objetos. As crianças se tornam 

habilidosas no alcançar e no pegar já durante o primeiro ano.  



A preensão é a ação do agarrar e inclui processos antes e depois do 

agarrar. O agarrar pode ser definido como a união temporária da mão e o objeto que 

envolve a superposição coordenada de dois movimentos – o alcançar e o 

apreender-, embora seja claro que, no primeiro ano de vida, esses dois movimentos 

não estejam completamente acoplados. O parâmetro do agarrar, portanto descreve 

uma disposição anatômica dos dedos e polegar no momento quando eles entram 

em contato com os objetos, mas isso é apenas um aspecto da ação do agarrar. 

Todo o parâmetro do agarrar é um evento de ação dinâmica e não meramente uma 

arquitetura anatômica estática (BISHOP, 1962). 

Os bebês apresentam o desenvolvimento da preensão refletindo 

uma progressão de uma preensão que envolve a força para outra marcada pelo 

emprego da precisão, à medida que o bebê vai se tornando mais habilidoso. 

Gallahue e Ozmun (2005) definem as três fases gerais com as quais 

o bebê envolve-se na aquisição das habilidades manipulativas rudimentares desta 

maneira descritas: 

Alcançar – Nos primeiros quatro meses, o bebê não faz movimentos 

direcionados para alcançar objetos, embora possa observá-los atentamente e fazer 

movimentos de envolvimento globular na direção geral do objeto. Por volta do quarto 

mês, ele começa a fazer os ajustes manuais e visuais refinados necessários para o 

contato com o objeto.Nesta faixa etária o bebê olha alternadamente o objeto e sua 

mão. Os movimentos são lentos e desajeitados, envolvendo basicamente o ombro e 

o cotovelo. Depois o pulso e a mão tornam-se mais diretamente envolvidos. No final 

do quinto mês a criança é capaz de alcançar e fazer contato tátil com objetos no 

ambiente. Essa realização é necessária antes que a criança possa realmente pegar 

o objeto e segura-lo na mão. Alguns fatores indicados como influenciadores da 



precisão do alcance infantil incluem a velocidade do movimento e a posição do 

corpo do bebê quando alcançar um objeto.(vertical, inclinado ou supino). 

Segurar – O recém – nascido vai segurar um objeto quando este for 

colocado na palma de sua mão. Essa ação, entretanto, é totalmente reflexa até o 

quarto mês. O ato de segurar voluntariamente, porém, não será assimilado enquanto 

o mecanismo sensório – motor não se desenvolver até o ponto em que o alcance 

eficiente e o contato significativo possam ocorrer.  

Halverson (1931) identificou vários estágios no desenvolvimento da 

preensão. No primeiro estágio, um bebê de quatro meses não realiza nenhum 

esforço real voluntário para contato tátil com o objeto. No segundo estágio, o bebê 

de cinco meses é capaz de alcançar e fazer contato com o objeto. Ele segura o 

objeto com a mão inteira, mas não firmemente. No terceiro estágio, os movimentos 

das crianças são gradualmente refinados de modo que, por volta do sétimo mês, a 

palma e os dedos estejam coordenados. A criança ainda é incapaz de usar 

efetivamente os dedos e o polegar. No quarto estágio, por volta dos nove meses de 

idade, a criança inicia o uso do dedo indicador no ato de segurar. Aos dez meses de 

idade, o ato de alcançar e o ato de segurar estão coordenados em um movimento 

contínuo. No quinto estágio, o uso eficiente do polegar e do dedo indicador entra em 

cena por volta dos doze meses de idade. No sexto estágio quando a criança tem 

quatorze meses de idade, as habilidades de preensão são muito similares a dos 

adultos. O segurar não precisa ser reaprendido com aumentos no crescimento. 

Portanto, podemos esperar que seja uma habilidade muito estável ao longo da vida. 

Somente algumas condições, tais como artrite ou perda de força com idades mais 

avançadas, influenciariam a configuração da mão (HAYWOOD e GETCHELL, 2004). 



Soltar – Aos seis meses de idade o bebê ainda não dominou a arte 

de soltar os objetos que segura nas mãos. Já se consegue alcançar e segurar um 

objeto, mas ainda não tem maturidade para comandar os músculos flexores dos 

dedos a fim de relaxar a pressão deles sobre o objeto. Mais ou menos aos quatorze 

meses de idade, a criança já dominou os elementos rudimentares do ato de soltar os 

objetos da mão; aos dezoito meses, possui controle bem coordenado de todos os 

aspectos de alcançar, segurar e soltar (HALVERSON, 1937).    

À medida que o bebê domina as habilidades rudimentares de 

alcançar, segurar e soltar, as razões para o manuseio de objetos são revistas. Em 

vez de simplesmente tocar os objetos, senti-los ou colocá-los na boca, a criança, 

agora, envolve-se no processo de manipulação dos objetos para aprender mais 

sobre o mundo em que vive. A habilidade manipulativa dos bebês é influenciada 

tanto pela maturação quanto pelo aprendizado. Da inter-relação destas duas 

facetas, o bebê produz e refina habilidades motoras rudimentares, que são estágios 

necessários para o desenvolvimento de padrões motores fundamentais e de 

habilidades motoras especializadas.   

Napier (1956) identifica duas categorias funcionais de preensão – 

força/palmar e precisão/digital. O padrão palmar/força caracteriza-se por uma 

preensão sem oposição entre o polegar e o indicador ou, no máximo, uma pseudo-

oposição. O contato com o objeto é feito com as porções laterais e ventrais das 

falanges proximais ou com as porções distal, ventral e lateral da palma da mão. 

Dessa forma, a posição do objeto é alterada em relação a outros objetos por 

movimentos originados nas articulações do punho, do cotovelo, da escápula, ou de 

todo o tronco. Como a relação espacial entre objeto e mão não se alteram com 

esses movimentos, eles são denominados também de movimentos extrínsecos. 



 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Formas de preensão palmar 

 

Já o padrão digital/precisão é caracterizado pela preensão em que a 

oposição entre polegar e indicador é claramente observada. Há um contato 

predominante do objeto com a polpa dos dígitos ou porções médias e distais das 

falanges além da presença freqüente de movimentos dos digitais na modificação 

espacial do objeto em relação à mão. A posição do objeto em relação à mão é 

modificada por movimentos dos dígitos, sendo assim também denominados de 

movimentos intrínsecos. 

    

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Formas de preensão digital 

 



4.5 Trabalhos sobre Manipulação 

 

Os primeiros trabalhos que se preocuparam em descrever a 

emergência da preensão datam do fim do século XIX, mas foi com HALVERSON 

(1931) que o desenvolvimento da preensão foi representado como uma seqüência 

de fases regular, ordenada e invariante, na qual foi verificada uma progressão que 

se iniciava com o reflexo primitivo palmar, em que os dedos eram fechados em 

resposta a um estímulo na palma da mão, até um padrão voluntário de preensão 

(MARQUES, 2003). 

O trabalho conduzido por Halverson (1931) teve a preocupação de 

observar a natureza da atenção visual dos bebês (localização visual), a maneira pela 

qual as crianças alcançam o objeto (abordagem) e o modo pelo qual as crianças 

apreendem. Nesse sentido, foram testadas aproximadamente doze crianças em 

cada grupo, com idades compreendidas entre quatro e treze meses, executando 

uma tarefa de preensão de um cubo medindo 2,54 cm, por um período de dezesseis 

semanas. 

De acordo com seus registros, o padrão de preensão caracterizado 

pela oposição polegar/indicador só surgiu na criança por volta de trinta e seis 

semanas de idade, mas somente com cinqüenta e duas semanas é que pôde ser 

observada uma preensão digital. Antes disso, aproximadamente na vigésima oitava 

semana, essa oposição apareceu, mas esteve associada à preensão palmar, 

flexionando-se o polegar em direção à palma da mão. O contato com o objeto só foi 

observado na vigésima semana de vida; antes dessa idade, os bebês nem sequer 

conseguiam tocar no objeto (HALVERSON, 1931). 



Pryde, Roy e Campbell (1998), por sua vez, analisaram crianças 

entre nove e dez anos de idade e adultos de dezoito e vinte e quatro anos de idade 

alcançando e apreendendo três diferentes tamanhos de cubos. Nesse caso, o 

interesse foi mais em aspectos cognitivos e os resultados também revelaram que o 

tamanho do objeto teve o mesmo efeito no planejamento e controle do alcançar e 

apreender tanto nas crianças quanto nos adultos. 

No começo do estudo longitudinal de Wimmers, Savelsbergh, Beek 

e Hopkins, (1998) entre a 8ª e a 14ª semana de idade, eles observaram que 

dependendo da individualidade do sujeito, o modo de preensão predominante é o de 

alcançar sem agarrar. Sequentemente, uma mudança abrupta ocorreu na 

porcentagem dos movimentos de alcançar que foram seguidos do agarrar. Depois 

desta transição, o modo predominante de preensão foi o alcançar com o agarrar. 

Com o final do estudo longitudinal (24 semanas), muitos participantes ainda 

mostraram os dois modos distintos de preensão, em outras palavras, os dois modos 

de comportamentos estavam presentes, porém, o alcançar com o agarrar estava 

levemente mais “atrativo” que o outro (alcançar sem agarrar). Claramente o 

repertório comportamental de crianças e adultos inclui tanto o alcançar com o 

agarrar quanto o sem agarrar. No curso do desenvolvimento crianças aprendem a 

selecionar e a usar modos comportamentais com a função de suas metas que em 

todos os dias da vida são bastantes e variadas.  

Consistentes na hipótese de que as mudanças devido ao 

crescimento físico não devem afetar a percepção de affordances (uma ação ou um 

comportamento oferecido ou permitido a um sujeito pelos lugares, objetos e eventos 

do ambiente, geralmente relacionados aos tamanhos relativos do sujeito e dos 

objetos) o estudo de Kamp, Savelsbergh e Davis, (1998) mostrou que para a 



preensão existe uma crítica proporção entre tamanhos de objetos e tamanhos das 

mãos que define a mudança no agarrar de uma para duas mãos, e que esta 

proporção permanece invariante durante o desenvolvimento.  

Wimmers, Savelsbergh, Kamp e Hartelman (1998) analisaram neste 

estudo 58 crianças entre 60 e 408 dias de idade e encontraram que a posição do 

corpo tem um efeito na emergência do alcançar. A contribuição deste estudo para o 

desenvolvimento motor é que este é visto como um processo descontínuo onde 

novos comportamentos coincidem com novas estruturas (ex: estruturas neural 

determinadas geneticamente ou programas motores).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. METODOLOGIA  

 

5.1 Tipo de Estudo 

 

Este estudo caracteriza-se por um experimento transversal, de 

caráter descritivo.  

 

 

5.2 Amostra 

 

O estudo contou com a participação de dez crianças, entre sete e 

vinte e quatro meses de idade de creches municipais da cidade de Londrina – PR. 

Um termo de consentimento livre e esclarecido foi assinado pelos pais ou por um 

responsável. 

 

Criança Idade Gênero 
1 6 meses e 29 dias Masculino 
2 8 meses e 28 dias Feminino 
3 9 meses e 26 dias Masculino 
4 10 meses e 13 dias Masculino 
5 10 meses e 17 dias Masculino 
6 1 ano e 21 dias Feminino 
7 1 ano 4 meses e 1 dia Masculino 
8 1 ano 4 meses e 16 dias Feminino 
9 1 ano 4 meses e 28 dias Masculino 

10 1 ano 6 meses e 22 dias Masculino 
 

Figura 6 – Quadro com idade e gênero das crianças 

 

 

 



5.3 Tarefas Experimentais 

 

5.3.1 Primeira Tarefa (PT) 

 

A tarefa consistiu em apreender quatro bolas de isopor de tamanhos 

diferentes, localizadas à frente da criança, colocadas no centro de uma mesa. Estas 

bolas foram transportadas e depositadas dentro de um alvo amplo, manejado pela 

referida experimentadora desta pesquisa.    

 

FIGURA 7 – Situação Experimental da primeira tarefa (PT). 

 

 

5.3.2 Segunda Tarefa (ST) 

 

A tarefa consistiu em apreender quatro cubos de espuma de 

tamanhos diferentes, localizados à frente da criança, colocados no centro de uma 

mesa. Estes cubos foram transportados e depositados dentro de um alvo amplo, 

manejado pela referida experimentadora desta pesquisa.   

 



 

FIGURA 8 – Situação Experimental da segunda tarefa (ST) 

 

 

5.3.3 Terceira Tarefa (TT) 

 

A tarefa consistiu em apreender quatro cubos de madeira de 

tamanhos diferentes, localizados à frente da criança, colocados no centro de uma 

mesa. Estes cubos foram transportados e depositados dentro de um alvo amplo, 

manejado pela referida experimentadora desta pesquisa.   

 

  

 

FIGURA 9 – Situação Experimental da terceira tarefa (TT) 

 

 



5.4 Material 

 

O material utilizado para a pesquisa referente à execução da tarefa 

foi transportado até a instituição. Já a análise dos dados foi realizada no laboratório 

de Pesquisa em Educação Física (LAPEF), do Centro de Educação Física e 

Desportes, da Universidade Estadual de Londrina. Esses materiais foram 

constituídos de: 

 

a) Para a filmagem 

- uma câmera de vídeo S-VHS com tripé; 

- fitas de vídeo S-VHS; 

 

b) Para a tarefa 

Primeira Tarefa (PT) 

- quatro bolas de isopor para a preensão medindo 35mm, 50mm, 75mm, 100mm. 

- um alvo medindo 28 X 16 cm para depositar as bolas.  

Segunda Tarefa (ST) 

- quatro cubos de espuma para a preensão medindo 35 mm, 50 mm, 75 mm, 100 

mm.  

- um alvo medindo 28 X 16 cm para depositar os cubos.  

Terceira Tarefa (TT) 

- quatro cubos de madeira para a preensão medindo 35 mm, 50 mm, 75 mm, 100 

mm.  

- um alvo medindo 28 X 16 cm para depositar os cubos.  

 



c) Para análise dos dados: 

- fichas individuais de análise do comportamento; 

- Ilha de edição, composta de um videocassete e uma televisão.  

 

 

5.5 Delineamento Experimental 

 

Para verificar se o peso, o tamanho e a textura das bolas de isopor, 

dos cubos de espuma e dos cubos de madeira influenciaram no modo de preensão 

dessa habilidade de manipulação, o grupo foi submetido a uma única sessão 

experimental, na qual as crianças executaram as tarefas PT, ST e TT. Cada tarefa 

foi composta de três tentativas, computando um total de 36 repetições. Todas as 

tentativas foram filmadas por uma câmara acomodada sobre um tripé, 

perpendicularmente ao local de execução, à esquerda da criança. 

 

 

Bolas de isopor Cubos de espuma Cubos de madeira 

B1 B2 B3 B4 CE1 CE2 CE3 CE4 CM1 CM2 CM3 CM4 

3X 3X 3X 3X 3X 3X 3X 3X 3X 3X 3X 3X 

12 tentativas 12 tentativas 12 tentativas 

 

Figura 10 – Quadro da distribuição de tentativas por materiais 

 

 

 

 



5.6 Procedimentos 

 

Antes do início das coletas foi solicitado ao responsável de cada 

criança um termo de autorização para que se fossem realizadas as filmagens. O 

critério de inclusão para compor a amostra foi representado pela estabilização do 

tronco onde foi observada a reação de equilíbrio sentado. A estabilidade do tronco 

era considerável aceitável quando a criança reagia aos estímulos de tração anterior, 

lateral e posterior, executando o apoio no solo com as mãos.     

       As crianças eram levadas à sala de coleta e colocadas no 

“cadeirão” de bebê. No decorrer de todo o período de intervenção a criança 

permanecia na companhia apenas da pesquisadora. Os materiais, antes do início da 

coleta, já estavam devidamente instalados. Era dado a ela, primeiramente, as bolas 

de isopor, depois os cubos de espuma e por fim os cubos de madeira. Sempre 

partindo do menor para o maior tamanho.             

       As bolas de isopor, os cubos de espuma e os cubos de madeira 

foram pintados para atrair a atenção das crianças de forma que as cores fossem 

correspondentes ao tamanho. Os materiais com 35mm foram pintados de verde, os 

de 50mm eram azuis, os de 75mm eram vermelhos e os de 100mm eram amarelos. 

Doravante, as tarefas referentes às bolas de isopor serão referenciadas como B1 

(35mm), B2 (50mm), B3 (75mm) e B4 (100mm), os cubos de espuma serão 

nomeados CE1 (35mm), CE2 (50mm), CE3 (75mm) e CE4 (100mm). Já, os cubos 

de madeira, serão referenciados como CM1 (35mm), CM2 (50mm), CM3 (75mm) e 

CM4 (100mm), respectivamente. 

 

 



5.7 Categorias Comportamentais 

 

Os padrões de preensão foram classificados em padrão 

palmar/força de preensão e padrão digital de preensão, conforme classificação de 

Napier (1956). Na preensão palmar, o objeto é sustentado entre a superfície ventral 

dos dedos e a palma da mão, ao passo que na preensão digital o objeto é 

sustentado entre as pontas dos dedos e o polegar. 

 Esses comportamentos foram analisados por meio das observações 

das imagens obtidas em vídeo, mediante reproduções quadro a quadro e em slow 

motion.  

 

 

5.8 Análise dos Dados 

 

Foi realizada uma análise descritiva das imagens das crianças, 

identificando os comportamentos mais freqüentemente apresentados, calculando-se 

um valor médio, que se refere a soma de todos os escores de uma distribuição 

(palmar, digital e sem preensão) e divide-se esse resultado pelo número de 

tentativas totais. E também foi realizada a porcentagem para cada tarefa, onde o 

escore total do padrão de preensão era dividido pelo total de tentativas geral e 

multiplicado por cem. 

 

 

 

 



6. RESULTADOS  

 

 O objetivo desse trabalho foi verificar se os padrões de preensão de 

uma criança com até dois anos de idade foram influenciados pela forma, peso e 

tamanho proporcionados por diferentes materiais – bolas de isopor, cubos de 

madeira e cubos de espuma. 

Na preensão palmar, o objeto é sustentado entre a superfície ventral 

dos dedos e a palma da mão, ao passo que na preensão digital o objeto é 

sustentado entre as pontas dos dedos e o polegar.     

       Na tarefa B1 as crianças apresentaram um padrão de preensão 

predominantemente digital, com presença em 75,76% das crianças. Mas houve um 

percentual de 24,24% das crianças que utilizaram o padrão de preensão palmar.

                Na tarefa B2, 69,70% das crianças realizaram a preensão utilizando-

se do padrão digital e 30,30% delas se utilizaram do padrão palmar.                     

N            Na B3, de 75mm os padrões apresentados ficaram desta forma 

identificados – 18,18% palmar e 81,82% digital. Por fim a B4 que corresponde a 

100mm proporcionou uma preensão palmar de 45,45% e digital de 54,55%. 

B1 - %

75,76%

24,24%

Palmar

Digital

 

B2 - %

30,30%

69,70%

Palmar

Digital

   



B3 - %

81,82%

18,18%

Palmar

Digital

 

B4 - %

45,45%

54,55%

Palmar

Digital

      

Figura 11 - Gráfico das porcentagens das bolas de isopor por dimensão de material 

 

O resultado geral dessa tarefa apresentou uma predominância de 

preensões digitais, embora com presença crescente do padrão palmar nas tarefas 

B2 e B4. Especialmente na tarefa B4, a incidência maior da preensão palmar ficou 

destacada.    

         Nas tarefas que envolveram os cubos de espuma, pode-se observar 

que, na tarefa CE1, as crianças apresentaram um padrão predominantemente digital 

com 87,88% das tentativas e um total de 12,12% de preensão utilizando-se do 

padrão palmar. Ressalta-se que esse resultado sobressai ao apresentado 

anteriormente, quando as crianças utilizaram 75,7% da forma de preensão digital em 

uma bola de igual dimensão.   

          Na tarefa CE2 as crianças mantiveram a preferência pelo padrão 

digital de preensão com um total de 81,82% e os padrões de preensão palmar se 

manifestaram totalizando 18,18% das tentativas. Na tarefa CE3 o padrão digital 

manteve-se na preferência, contabilizando 63,64% das tentativas, porém, em 

36,36%, as crianças preferiram a utilização do padrão palmar.    

         Por fim, na preensão do material CE4, 9,09% das tentativas não 



apresentaram nenhuma forma de preensão, 48,48% foi visto em preensões com 

padrão digital e 42,42% das tentativas foram realizadas utilizando o padrão palmar. 

CE1 - %

87,88%

12,12%
Palmar

Digital

CE2 - %

18,18%

81,82%

Palmar

Digital

 

CE3 - % 

36,36%

63,64%

Palmar

Digital

 

CE4 - %

9,09%

42,42%
48,48%

Palmar
Digital

Não realizada
 

Figura 12 - Gráfico das porcentagens dos cubos de espuma por dimensão de 

material 

 

Nesta categoria de material pode-se observar um aumento gradativo 

de preensões com a utilização do padrão palmar sendo que no CE1 era de apenas 

12,12% enquanto que no CE4 totalizou 42,42%. Surgiram, também, tentativas sem 

preensão no CE4 com um total de 9,09%, demonstrando uma forte influência deste 

material na organização do padrão de preensão.   

          Nas tarefas que envolveram os cubos de madeira, a tarefa CM1 

apresentou preensões correspondentes ao padrão palmar 12,12% das crianças e 



87,88% ao padrão digital. Na tarefa CM2 proporcionou uma preensão 

predominantemente digital, com 72,73%, e um padrão de preensão palmar em 

27,27% das tentativas. Já na tarefa CM3, o padrão de preensão palmar foi 

observado em 42,42% das tentativas e o padrão digital foi observado em 36,36%. 

Foram observados padrões sem nenhuma organização de preensão, que 

corresponde a 21,21% das tentativas. Na tarefa CM4 as tentativas foram distribuídas 

com um percentual de 36,36% no padrão de preensão palmar e 9,09% no padrão de 

preensão digital. No entanto, 54,55% das tentativas não apresentaram nenhum 

padrão de preensão.  
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CM4 - %
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Figura 13 - Gráfico das porcentagens dos cubos de madeira por dimensão de 

material 



Este material apresentou uma preensão digital predominante, 

apenas no material CM1 e CM2. No CM3 foi apresentado um percentual de 21,21% 

que não apreenderam o objeto e uma predominância do padrão palmar com 

42,42%. No CM4 o comportamento que predominou foi a não preensão, totalizando 

55,54% das tentativas. 

Esses resultados vistos dentro de um quadro geral por material são 

apresentados em forma de média aritmética de uma distribuição de dados e 

porcentagem da seguinte forma: as bolas de isopor apresentaram um padrão de 

preensão digital de 70,45% entre os quatro tamanhos e uma média de 21,25 e um 

padrão palmar de preensão de 29,55% e uma média de 8,75.                                                                        

Nos cubos de espuma houve a predominância do padrão de preensão digital com 

70,45% das tentativas enquanto que o padrão palmar apresentou 27,27%. Um 

padrão de não preensão apareceu em 2,27% das tentativas. A média ficou assim 

descrita, digital 21,25, palmar 8 e 0,75 sem preensão. 

Para finalizar, os materiais de madeira apresentaram um padrão 

digital de 51,52% e uma média de 15,5, um padrão palmar de 29,55% e a média 

correspondente a 8,75 e 18,94% das tentativas não foram realizadas totalizando 

uma média de 5,75.  

                   

                                                                 



                 

              

Figura 14 - Gráfico das porcentagens e médias dos materiais 

   

O padrão digital de preensão foi o predominante nos três diferentes 

tipos de materiais, apenas com uma menor utilização nos cubos de madeira. A 

categoria de não preensão não foi vista apenas nas bolas de isopor, tendo uma 

porcentagem e média maior quando relacionada aos cubos de madeira. O padrão 

palmar de preensão foi o que se manteve mais estável dentre os três tipos de 

material, variando de 29,55% nas bolas de isopor e cubos de madeira a 27,27% nos 

cubos de espuma.  

 

 

 

 

 



7. DISCUSSÃO 

 

O presente trabalho teve como objetivo verificar se os padrões de 

preensão de uma criança com até dois anos de idade foram influenciados pela 

forma, peso e tamanho proporcionados por diferentes materiais – bolas de isopor, 

cubos de madeira e cubos de espuma. 

Para uma melhor compreensão do processo que leva a esses 

comportamentos é necessário considerar como crianças mais novas formam esses 

padrões de preensão. Estudos encontrados na literatura já mostraram que a 

emergência dos padrões de preensão digital e palmar são formados ao longo do 

primeiro ano de vida. A capacidade de usar os dedos e as mãos adequadamente 

durante a manipulação de um objeto apreendido surge cedo na vida da criança, mas 

é necessário mapear essa emergência e conhecer mais sobre quais as restrições 

que atuam nesse padrão de preensão e de que forma isso acontece.  

Observando o resultado, de forma geral, as bolas de isopor 

proporcionaram um padrão predominantemente digital com 70,45% e todas as 

tentativas foram realizadas com sucesso pelas crianças, mesmo que, para isso, elas 

utilizassem o padrão palmar, como foi o caso de 29,55% das tentativas.  

Os cubos de espuma provocaram um novo padrão de 

comportamento caracterizado por “não preensão”, uma vez que as tentativas não 

foram bem sucedidas. No entanto, nos cubos de espuma, houve uma pequena 

participação, de 2,27%, nos padrões “não padrão”, além de estes estarem 

concentrados somente na tarefa CE4.  

Os cubos feitos de madeira foram o que provocaram maiores 

mudanças no comportamento manipulativo das crianças, onde pode ser observado a 



predominância do padrão digital com 51,52%, porém 29,55% das crianças utilizaram 

o padrão palmar e 18,94% delas não conseguiram apresentar nenhuma forma de 

preensão neste material. Destaca-se que o padrão “não padrão”, pode ser 

observado tanto nas tarefas CM3 e CM4, com maior incidência neste último, 

representando mais da metade das tentativas com 54,55%.    

      Sendo assim, podemos observar que as crianças, ao fazerem a 

preensão de materiais diversificados, alteraram seu comportamento para níveis de 

desenvolvimento mais ou menos complexos, de acordo com o material a ser 

apreendido.   

Um estudo que corrobora com os dados encontrados nesta pesquisa 

refere-se ao dos pesquisadores Newell, Scully, McDonald e Baillargeon (1989), no 

qual afirmam que a adaptação funcional da configuração do agarrar das crianças 

mostradas em uma estabilidade rigidamente ordenada no estudo de Halverson 

(1931) é devido ao reduzido cenário das restrições da tarefa impostas, 

particularmente com a presença de um cubo de mesma forma e tamanho. 

Certamente, a restrição maturacional forneceu limites na preensão das crianças, 

mas parece que as estimativas tradicionais de escalas de marcos motores do 

desenvolvimento da coordenação é conservadora e inflexível.  

Os encontros do estudo de Newell, McDonald e Baillargeon, (1993) 

também ressaltaram que a ordem e a regularidade da configuração do agarrar das 

crianças são devido às restrições impostas na ação e a emergência dinâmica do 

organismo e do ambiente de realizar metas de tarefas. Com isso, a rigidez da ordem 

e a regularidade na configuração do agarrar da criança, como propõe a teoria 

maturacional ou descrição cognitiva da preensão é muito, se não mais, devido a 



restrições particulares impostas pelo experimentador do que, na verdade, limitações 

das crianças em si.  

Outro estudo de grande relevância que vem ao encontro aos dados 

encontrados nesta pesquisa é dos pesquisadores Newell, Scully, Tenenbaum e 

Hardiman (1989) que constataram um forte papel na influência da restrição da tarefa 

(no tamanho do objeto) nos parâmetros do agarrar utilizados em crianças e adultos. 

O experimento demonstrou que crianças e adultos, predominantemente, usam o 

mesmo parâmetro de agarrar quando o objeto é escalonado para o tamanho da 

mão. Os atuais resultados sugerem que o processo de desenvolvimento reportado 

para a preensão, particularmente da configuração do agarrar, pode ser reflexo de 

um grande grau de restrições da tarefa impostas pelas condições do 

experimentador. 

Confirmando os resultados encontrados nesta pesquisa, Newell, 

Scully McDonald e Baillargeon (1989) defendem que o padrão de preensão não é 

dependente da idade, mas da relação dinâmica entre organismo e ambiente. Assim, 

os padrões de coordenação seriam organizados de maneira flexível, sofrendo 

influências mais ou menos drásticas, conforme o peso, forma e tamanho dos 

objetos.  

 

 

 

 

 

 

 



8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho teve como objetivo demonstrar a forte evidência de 

que o desenvolvimento da preensão é reflexo das restrições impostas nas ações e, 

com base nos dados obtidos, pode-se inferir que as propriedades físicas dos 

materiais seja o tamanho, o peso ou a forma, foram capazes de alterar o padrão de 

preensão das crianças. 

A emergência do alcançar objetos é um importante marco 

desenvolvimental motor de crianças que, ao adquirirem tal habilidade, elas 

aprendem a interagir com o ambiente e, conseqüentemente, tornam-se capazes de 

ajustar seus movimentos para que possam alcançar o alvo ou um objetivo com 

precisão (ROCHA, SILVA e TUDELLA, 2006). 

Com base nestes resultados e compreendendo que o processo que 

leva a emergência dos padrões de preensão digital e palmar são formados ao longo 

do primeiro ano de vida, indica o quanto é necessário mais estudos que procurem 

mapear os aspectos mais relevantes que podem desencadear mudanças 

qualitativas na capacidade de apreender e manipular objetos. 
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