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RESUMO 

O objetivo do presente estudo foi investigar o efeito do peso de objetos e da 

experiência na organização das tarefas de alcançar, apreender e transportar objetos 

em crianças de 10 meses de idade. O estudo contou com a participação de 18 

crianças de 10 meses de idade, divididas em dois grupos. A tarefa consistiu em 

alcançar, apreender e transportar uma barra cilíndrica no formato de um halter, com 

pesos diferentes, embora com as mesmas características externas (mesma cor, 

tamanho, textura). Foram realizadas análises por meio da média ( ) e desvio padrão 

(DP) a fim de caracterizar a amostra. A análise cinemática do movimento dos braços 

foi obtida por meio do sistema de análise de movimento Flock of Birds, cujos dados 

foram exportados a uma rotina no software MATLAB r2010a (versão 7.10). Com 

essas análises, foi possível identificar as variáveis: índice de trajetória linear (ITL), 

razão linear (RL) e pico de velocidade (PV) para as ações de alcance e 

levantamento. Posteriormente, foi utilizado o pacote estatístico SPSS (versão 20.0), 

adotando significância p≤0,05. Os resultados observados na análise de comparação 

de amostras demonstraram que os bebês modificaram a velocidade média (p=0,021) 

no decorrer das tentativas. Na comparação entre grupos foi encontrada a diferença 

significativa na variável pico de velocidade na tentativa 6 (p=0,02) e na tentativa 8 

(p=0,01). Desta forma, conclui-se que o comportamento manipulativo dos bebês ao 

longo das tentativas é demasiadamente variável, porém, evidenciou-se que, de fato, 

houve alteração no comportamento manipulativo ao longo das tentativas 

demonstrando que os bebês antecipam suas ações em razão da experiência e da 

alteração do peso do objeto. 

 

Palavras-chave: bebês, manipulação, desenvolvimento motor. 
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SILVA, Laísla Camila. The effect of the weight of objects and of the experience 
in skills manipulativas. Monograph for the Bachelor Degree in Physical Education. 
Center of Physical Education and Sport. Londrina State University, 2015. 

 

ABSTRACT 

The aim of this study was to investigate the effect of the weight of objects and 

experience in the organization of the tasks of reaching, grasping and carrying objects 

in children 10 months of age. The study had the participation of 18 children of 10 

months of age, divided into two groups. The task consisted in reach, grasp and carry 

a cylindrical rod in a dumbbell shape, with different weights, but with the same 

external characteristics (same color, size, texture). Analysis were performed using 

the mean (M) and standard deviation (SD) to characterize the sample. Kinematic 

analysis of the movement of the arms was obtained through the Flock of Birds motion 

analysis system, whose data was exported to a routine written in MATLAB r2010a 

software (version 7.10). With these analyzes, it was possible to identify the variables: 

linear trajectory index (LTI), linear ratio (LR) and peak velocity (PV) for the actions of 

reaching and lifting.Later we used the SPSS statistical package (version 20.0), 

adopting p≤0.05 as significant. The results observed in the sample comparison 

analysis show that babies changed the mean velocity (p = 0.021) during the course 

of the attempts, on the comparison between groups significant differences were 

found in the peak velocity variable during the 6th attempt (p = 0.02) and the 8th 

attempt (p = 0.01). Thus we conclude that the manipulative behavior of babies over 

the attempts is too variable, however, we were able to show that, in fact, there was a 

change in manipulative behavior throughout the attempts, demonstrating that babies 

anticipate their actions based on experience and the change in the weight of the 

object. 

 

Key Words: babies, manipulation, motor development. 
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1 INTRODUÇÃO 

 O estudo do desenvolvimento motor tem como propósito compreender 

quando e como o comportamento motor se modifica ao longo do tempo 

(CORBETTA; THELEN, 1995). O desenvolvimento motor revela-se através 

do processo de mudanças que ocorre nas três classes essenciais de movimento 

denominadas de: estabilização, locomoção e manipulação, que são resultantes da 

ação de múltiplos fatores internos (genética, célula, órgão) e externos (confrontando-

se indivíduo com indivíduo, indivíduo com grupo e indivíduo com meio físico) 

(GALLAHUE; OZMUN; GOODWAY, 2013; GOTTLIEB, 1992). 

Nesse sentido, o indivíduo é compreendido como um sistema composto de 

vários subsistemas, cada qual passando por alterações significativas, como, por 

exemplo, no sistema neural, muscular e esquelético, assim como o meio em que o 

indivíduo está inserido nas suas relações sociais e emocionais. Essas alterações 

refletem diretamente nas ações habilidosas do indivíduo. Desta forma, atualmente, 

entende-se que a emergência dessas ações habilidosas se dá em razão da 

interação dinâmica entre os subsistemas que compõe o indivíduo e que age como 

restrições no processo de desenvolvimento (NEWELL; JORDAN, 2007). 

As variações nesses subsistemas são responsáveis por emergir novas formas 

de comportamento a partir da interação de múltiplos componentes no contexto da 

ação motora (NEWELL; JORDAN, 2007; THELEN; SMITH, 1993). Newell (1986) 

propõe um modelo teórico que busca compreender o processo de desenvolvimento 

através das restrições do indivíduo, do ambiente e da tarefa, onde considera a 

interação destas restrições como fatores determinantes nas mudanças que ocorrem 

no movimento. 

 A investigação dentro dessa linha teórica foi imprescindível para identificar e 

compreender os efeitos das diferentes restrições na emergência de novos 

comportamentos. De fato, autores como Thelen et al., (1991), Newell (2003) e Mash 

(2007) já conseguiram demonstrar o impacto que a alteração em um ou mais 

subsistemas poderiam ter no processo de desenvolvimento motor. 

Corbetta, Thelen, Johnson (2000) chamam a atenção, para a importância da 

experiência no desenvolvimento das ações de manipulação de objetos, ressaltando 

o papel que essa exploração desempenha no desenvolvimento da percepção, ação 

e memória. De maneira geral, pouco se sabe sobre o real impacto dessas 
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experiências sobre o desenvolvimento da percepção-ação dos bebês e pressupõe-

se que esse conhecimento recém-adquirido seja util para planejar ações futuras. 

Segundo Corbetta, Thelen, Johnson (2000), antes dos oito meses de idade, 

as crianças apresentam certo conflito entre a percepção e a ação. Da mesma forma, 

os resultados do estudo de Corbetta, Snapp-Childs (2009), demonstraram que as 

crianças mais jovens que nove meses de idade não apresentaram grandes 

benefícios com o período de prática imposto, o que torna o tema ainda mais 

intrigante. Haverá uma idade em que a experiência (caracterizada pela prática) pode 

levar a alterações significativas no processo de percepção-ação? 

Um dos aspectos mais complexos para a manipulação de objetos refere-se ao 

controle da força dos dígitos. Adicionalmente, a discriminação do peso de objetos 

inicia-se por volta do final do primeiro ano de vida (MOLINA; JOUEN, 2003), mas 

Mounoud, Bower (1974) afirmaram que crianças mais jovens são capazes de 

modificar suas ações baseados nas affordances visuais de objetos (LOCKMAN; 

ASHMEAD; BUSHNELL, 1984), assim como, na capacidade de diferenciação de 

objetos (WILCOX, 1999).  

Assim, esse estudo pretende investigar o efeito do peso de objetos e da 

experiência (caracterizada pela prática) na organização das tarefas de alcançar, 

apreender e transportar objetos em crianças de 10 meses de idade.  
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1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

 O objetivo do presente estudo foi investigar o efeito do peso de objetos e da 

experiência na organização das tarefas de alcançar, apreender e transportar objetos 

em crianças de 10 meses de idade. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

Comparar o comportamento manipulativo os bebês ao longo das tentativas de 

prática na ação de alcançar, apreender e transportar os objetos. 

Comparar o comportamento manipulativo dos bebês de acordo com o peso 

do objeto em que realizaram a prática na ação de alcançar, apreender e transportar 

os objetos. 

 

1.3. Hipóteses de Pesquisa  

 

 H1 - As crianças, no decorrer da prática, irão identificar o peso do objeto 

demonstrando um padrão nas suas ações ao longo das tentativas 

práticas.  

 

H2 -  As crianças modificarão seu comportamento manipulativo na tentativa de 

teste, quando o peso do objeto for trocado. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Principais Paradigmas do Desenvolvimento Motor  

O estudo do desenvolvimento motor é uma longa jornada na busca por 

explicações a questionamentos. Como os seres humanos, adquirem habilidades 

físicas e mentais de grande complexidade? Como controlam seus membros e 

segmentos para realizar ações complexas? Existem no desenvolvimento motor 

diversos modelos teóricos, que apresentam em comum a busca pelo entendimento 

das mudanças que ocorrem no movimento ao longo da vida. Toda teoria possui um 

paradigma, sendo uma visão particular de como o mundo deve funcionar de forma 

generalizada para que possa ser aplicada a várias situações. 

Haywood e Getchell (2004) apresentam três principais visões de mundo que 

levaram à evolução de diferentes teorias, sendo a visão organísmica, a visão 

mecanicista e a visão contextual. As primeiras abordagens do desenvolvimento 

motor são datadas nos anos 30 e 40, onde a visão organísmica propõe que o todo é 

maior que a soma das partes, não podendo desconstruir um organismo. Arnold 

Gesell (1928) foi um dos maiores propulsores da perspectiva maturacional, derivada 

da visão organísmica apontando a genética e a hereditariedade como os principais 

fatores responsáveis pela modificação do comportamento motor.  

A perspectiva maturacional sustentava que diferentes sistemas orgânicos 

controlam e ditam o desenvolvimento motor, com foco no sistema nervoso central, 

que seria o “start” para o surgimento de novas habilidades. Os pesquisadores 

influenciados pela perspectiva maturacional utilizavam de duas formas de descrição 

normativa das habilidades, a primeira enfatizando o produto pela descrição da 

performance média das crianças, e a segunda enfatizando descrições biomecânicas 

dos padrões de movimento (SCHMIDT; WRISBERG, 2001).  

Os conhecimentos produzidos pautados pela perspectiva maturacional sobre 

o desenvolvimento da habilidade motora são descritos por meio de testes e normas 

padronizados em escores quantitativos, acreditando-se que a ordem biológica 

determinasse uma sequência ordenada e invariante do desenvolvimento (MANOEL, 

2000; HAYWOOD; GETCHELL, 2004). Em contrapartida, a visão mecanicista 

compreende o organismo como uma máquina, utilizando do reducionismo, com 

mudanças ordenadas e previsíveis em uma análise de causa - efeito, ou seja, tudo 

pode ser reduzido a unidades menores (átomos e moléculas), explicando e 
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compreendendo o comportamento (SCHMIDT; WRISBERG, 2010).  

A perspectiva do processamento de informação é oriunda da visão 

mecanicista. De acordo com essa perspectiva o cérebro age como um computador, 

complexo, porém passivo de ser reduzido a partes elementares, sendo o ser 

humano passivo de aprendizagem. Essa perspectiva pode ser inferida como uma 

forma em que o indivíduo interage com o ambiente, como armazena essas 

informações e como são processadas dentro dos mecanismos responsáveis pela 

execução do movimento (HAYWOOD; GETCHELL, 2004).   

Intrigados com as lacunas existentes nas visões opostas de mundo 

mecanicista e organísmica, os teóricos buscando uma resposta criando a terceira 

visão denominada de contextual. Nessa visão o desenvolvimento é um processo 

dinâmico, em constante modificação, que depende de muitos elementos internos e 

externos envolvidos em um único contexto. A partir dos anos 80 e com maior ênfase 

nos anos 90, emergiu uma abordagem denominada de perspectiva ecológica que 

expressa à inter-relação do indivíduo, do ambiente e da tarefa, pautada na visão 

contextual. Essa perspectiva tem duas ramificações: abordagem dos sistemas 

dinâmicos e a abordagem da percepção-ação (GALLAHUE; OZMUN, GOODWAY, 

2013; HAYWOOD; GETCHELL, 2004). 

A abordagem dos sistemas dinâmicos originada da teoria do caos busca 

alternativas na compreensão do controle dos movimentos e da coordenação. O 

movimento passa a emergir da interação da auto-organização dos sistemas 

corporais, da natureza do ambiente do executante e das demandas da tarefa, ou 

seja, não existe um plano pré-estruturado no sistema nervoso central. Outro 

princípio do sistema dinâmico é de que, mesmo os movimentos mais simples, 

requerem a cooperação de muitos sistemas corporais (THELEN; FISHER,1982; 

THELEN; SMITH, 1993).  

Os sistemas corporais são complexos e cooperativos, porém não se 

desenvolvem de forma homogênea, assim esses sistemas podem produzir ou 

retardar o aparecimento de uma habilidade (THELEN; FISHER,1982). A aplicação 

desses conceitos pressupõe um sentido não linear e voltado para a aplicação de 

sinergias que são criadas, mantidas e dissolvidas com a coordenação de 

movimentos. Esse pressuposto tem como objetivo modelar matematicamente os 

padrões de coordenação, envolvendo a estabilidade e a perda de estabilidade, 

sendo caracterizada a transição de fase (KELSO,1995). O último princípio desta 
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abordagem é que o desenvolvimento é descontínuo em face de mudanças 

contínuas (HAYWOOD; GETCHELL, 2004; NEWELL et al., 1989a). 

O segundo ramo da perspectiva ecológica é a abordagem da percepção-

ação ou auto-organização. Seguindo a linha em que o movimento é controlado pela 

recepção advindas do ambiente, por meio da interação dinâmica dessa informação 

com o próprio corpo. Gibson durante os anos 60 e 70 propôs a existência de uma 

estreita relação entre o sistema perceptivo e o sistema motor. Assim foi proposto o 

termo “affordance” referente à quando uma pessoa olha para o objeto e percebe 

diretamente a sua função com base em seu corpo, tamanho, forma e textura que 

refletem a interação entre as capacidades particulares de um organismo e as 

propriedades do ambiente e ou o objeto em questão (GIBSON, 1979; HAYWOOD; 

GETCHELL, 2004; NEWELL et al., 1989a). 

Desta forma, é possível definir que o estudo do desenvolvimento motor tem 

como propósito compreender quando e como o comportamento motor se modifica 

ao longo do tempo (CORBETTA; THELEN, 1995). Tal processo é consequência de 

mudanças contínuas na capacidade funcional do indivíduo, mais especificamente 

mudanças nas classes essenciais de movimento tais como, locomoção, 

manipulação e estabilização (HAYWOOD; ROBERTON; GETCHELL, 2012).  

Dentro dessa perspectiva, na medida em que o indivíduo se desenvolve 

outros componentes de seu organismo também se modificam esses componentes 

são denominados de subsistemas, desta forma no processo de mudanças um 

subsistema pode mudar a trajetória do desenvolvimento dos outros subsistemas 

(THELLEN,1995). Newell (1986), baseado pelo entendimento de que o movimento é 

resultante do conjunto de subsistemas, propõe agregar os diferentes subsistemas 

em três grandes categorias, denominadas de restrições. Na próxima sessão serão 

apresentadas as definições das três categorias de restrições. 

 

2.2 Modelo de Restrições    

 O modelo de restrições proposto por Newell (1986) define as restrições como 

fatores que delineiam ou estabelecem limites para o controle e a coordenação de 

uma ação, sendo distinguidas em três categorias de restrições, que são as 

restrições do organismo, ambiente e tarefa. A interação dessas categorias é 

responsável por emergir novas formas de comportamento por múltiplos 

componentes no contexto da ação motora (NEWELL; JORDAN, 2007; THELEN; 
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SMITH, 1993). Para melhor compreender como as restrições influenciam no 

desenvolvimento da habilidade manipulativa faz-se necessário descrever as três 

categorias de restrição: do organismo, do ambiente e da tarefa. A restrição do 

organismo é referente ao sistema biológico em cada nível de análise, como 

química, neural, e morfológica. As restrições organísmicas em nível comportamental 

são as propriedades físicas de altura, peso e a forma do indivíduo e as 

propriedades efetoras são a força e a flexibilidade que estão disponíveis para a 

ação (NEWELL; JORDAN, 2007). 

 

 

 Figura 1 – Esquema das categorias de restrições e a interação entre as restrições  

(Newell,1986) 

 As restrições do ambiente são aquelas propriedades externas ao organismo 

que envolvem fatores relacionados às leis da natureza, como força da gravidade, 

altitude, temperatura, vento, iluminação e, geralmente, não sofrem efeito da ação do 

instrutor, sendo assim, independentes do tempo. As restrições da tarefa são 

refletidas em duas categorias: (a) o objetivo da tarefa e (b) as regras que 

especificam ou restringem a dinâmica de movimento para realizar um objetivo 

(NEWELL; JORDAN, 2007). Como o comportamento resulta da interação entre as 

restrições do organismo, ambiente e tarefa, acredita-se que as variações nessas 

restrições podem desencadear mudanças na organização da resposta motora 

(NEWELL,1986). 

Na próxima sessão serão apresentadas algumas das investigações dentro 

dessa linha teórica, que foram imprescindíveis para identificar e compreender os 

efeitos das diferentes restrições na emergência de novos comportamentos.  
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2.3 Principais investigações do desenvolvimento motor na primeira infância  

 Esther Thelen foi uma das principais responsáveis por mostrar uma nova 

forma de ver e investigar o desenvolvimento motor dentro de uma perspectiva de 

sistemas dinâmicos. Por exemplo, Thelen e colaboradores (1991) mostraram que a 

locomoção não é resultado de um único fator, a maturação, mas de vários 

elementos, tais como: o comando de um gerador central de padrão, a força 

muscular dos membros inferiores, a percepção visual, o controle postural, a 

motivação. Desta forma, os autores foram capazes de identificar padrões primitivos 

de locomoção bipodal antes dos 8 meses de idade por meio da manipulação da 

velocidade da esteira, incrementando pesos às pernas dos bebês e submetendo-os 

à prática (THELEN; FISHER, 1982; THELEN, FISHER; RIDLEY-JOHNSON, 1984; 

THELEN; KELSO ; FOGEL, 1987; THELEN ; VEREIJKEN ; THELEN, 1997).  

 Nessa perspectiva de interação, vários outros trabalhos também deram 

enfoque às habilidades manipulativas, mais especificamente ao papel das restrições 

físicas como o estabelecimento de um controle artificial da postura do tronco, o 

tamanho, o peso e a textura do objeto, na busca por explicações sobre a 

emergência do alcançar e apreender (NEWELL; SCULLY; McDONALD; 

BAILLARGEON, 1989a, NEWELL; SCULLY; TENENBAUM; HARDIMAN, 1989b; 

THELEN; CORBETTA; SPENCER, 1996; CORBETTA; THELEN, 1995; THELEN et 

al, 1993; VON HOFSTEN, 1979, 1990, 1991; VON HOFSTEN ; RÖNQUIST, 1988).  

 Estudos como o de Klatzy et al., (1990), Manoel (1993), Manoel, Connolly, 

(1997) e Marques(2003) buscaram essas explicações através da exploração 

manual de objetos, observando as propriedades funcionais da mão. A mão é 

utilizada para identificar a forma, o volume, a textura e a temperatura, no manuseio 

de objetos para atingir metas específicas. Há que se considerar também, o impacto 

da exploração do ambiente e dos objetos como reflexo na forma em que a criança 

age e descobre o meio, o seu corpo, e as relações que se estabelecem entre 

ambos: como ela percebe, modifica, antecipa e organiza suas futuras ações 

(JEANNEROD, 1997). 

Corbetta, Thelen e Johnson (2000) chamam a atenção para a importância da 

experiência no desenvolvimento das ações de alcançar, agarrar e explorar objetos. 

Com a experiência, as crianças organizam suas ações levando-as a aperfeiçoar as 

distinções entre os objetos e a tomada de decisão. Segundo Corbetta , Snapp-Childs 
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(2009), a exploração de objetos desempenha um papel importante no 

desenvolvimento da percepção, da ação e da memória e é por meio dessa 

exploração, tocando os objetos, levando-os a boca, manipulando-os, que as 

crianças podem aprender sobre suas propriedades físicas e características 

específicas do objeto, pois é a partir dessa experiência que as crianças irão adquirir 

conhecimentos para planejar ações futuras. 

A emergência da habilidade de alcançar e apreender objetos caracteriza-se 

por um marco motor e cognitivo importante e que, na medida em que a criança 

adquire essa habilidade ela passa, a partir da prática e da experiência, a interagir 

com o ambiente e, consequentemente, ajustar seus movimentos às situações 

distintas e mais complexas, atingindo suas metas com mais precisão (THELEN, et 

al. 1993; CORBETTA; THELEN; JOHNSON, 2000). No entanto, embora essas 

experiências sensório-motoras sejam consideradas cruciais para o desenvolvimento 

da percepção-ação, há poucos estudos que evidenciam como essa relação emerge 

a partir da prática ou da experiência. 

Segundo Corbetta, Thelen e Johnson (2000), antes dos oito meses de idade, 

as crianças apresentam certo conflito entre a percepção e a ação, já que as 

restrições físicas como, por exemplo, o tamanho, e o peso do objeto parecem ter um 

maior impacto na ação. Da mesma forma, os resultados do estudo de Corbetta e 

Snapp-Childs (2009) demonstraram que as crianças mais jovens que nove meses de 

idade não apresentaram grandes benefícios de aprimoramento da percepção e 

ação, com o período de prática imposto, o que torna o tema ainda mais intrigante.  

Enfim, há questões a serem respondidas tanto no que diz respeito à 

organização motora, a partir de análises do peso de objetos, quanto à necessidade 

de experiência para que esse controle se modifique. 

 

2.4  Habilidade Manipulativa  

 Os movimentos essenciais são alicerces para o desenvolvimento das 

habilidades fundamentais no início da infância e das habilidades especializadas no 

final da infância (GALLAHUE; OZMUN, GOODWAY, 2013). O desenvolvimento das 

classes essenciais de movimento desempenha um papel de grande importância 

para a evolução humana. Mais especificamente a habilidade manipulativa difere o 

homem em relação a outros mamíferos, devido à capacidade do ser humano de 

realizar movimentos de dígitos, com alto grau de precisão e em tarefas complexas 
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(MOREIRA; MANOEL, 2005). 

 A habilidade manipulativa é dependente do desenvolvimento da estabilização 

que ocorre em uma sequência céfalo-caudal, pois os olhos e a cabeça são 

suportados pelo tronco. Uma vez o tronco estável, é possível que ocorra a 

coordenação entre a cabeça, os olhos e as mãos, estabelecendo um importante 

marco motor que possibilita o alcance e, consequentemente, leva a uma maior 

exploração dos objetos. (GALLAHUE; OZMUN, GOODWAY, 2013; HAYWOOD; 

GETCHELL, 2004). As habilidades manipulativas podem ser gerais e/ou diversas, o 

que nos remete a mudanças do sentido simples para o complexo. Desta forma, a 

criança passa por diversas mudanças na aquisição das habilidades manuais até os 

três anos de idade (MARQUES, 2005). 

 O bebê, ao nascer, apresenta mecanismos de sobrevivência denominados de 

reflexos. Mais especificadamente sobre a habilidade manipulativa, o bebê apresenta 

o reflexo da preensão palmar (quando há uma estimulação na palma, a mão se 

fecha com força em torno do objeto sem a utilização do polegar), sendo esta a 

primeira forma de desenvolvimento da habilidade manipulativa. Assim, com o 

passar do tempo, o mecanismo sensório-motor se desenvolve, permitindo que o 

bebê adquira as habilidades como direcionar e acompanhar com os olhos e a 

cabeça o objeto; de suportar seu corpo contra a gravidade; de se locomover em 

diferentes ambientes; e de alcançar, apreender e manipular objetos (GALLAHUE; 

OZMUN, GOODWAY 2013; MARQUES, 2005). 

 Sendo assim, a manipulação apresenta dois aspectos básicos, o alcançar e o 

apreender. O alcançar e o apreender são movimentos complexos e envolvem 

diversas variáveis para que eles ocorram, sendo necessários vários tipos de ajustes 

no movimento dos membros superiores. Sendo assim, o alcançar é definido como o 

movimento do membro superior em direção a um objeto que ocorre por volta do 

terceiro ao quarto mês (THELEN; COBERTTA; SPENCER, 1996). A emergência do 

alcançar é um marco importante no desenvolvimento motor e cognitivo dos bebês 

durante os seis primeiros meses da vida (THELEN et al. 1993).  

 Ao adquirir e melhorar esta habilidade, os bebês aprendem a interagir com o 

ambiente e a ajustar seus movimentos para alcançar o alvo de forma mais exata. O 

mesmo ocorre com o apreender, o bebê recém-nascido apreende um objeto desde 

que ele seja colocado em sua mão, sendo uma ação totalmente reflexa. O 

apreender voluntário só ocorre por volta do quarto mês de vida, quando o 
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mecanismo sensório-motor está desenvolvido e permite um contato significativo 

com o objeto (GALLAHUE; OZMUN, GOODWAY 2013).  

 Os estudos mostram que, uma vez que essas habilidades são adquiridas, elas 

são melhoradas continuamente (VON HOFSTEN, 1979; THELEN; COBERTTA; 

SPENCER, 1996). Mais tarde, assim que o bebê se torna mais habilidoso, a 

preensão é gradualmente modificada aparecendo tipos de preensão que envolve 

força e precisão (GALLAHUE; OZMUN, GOODWAY 2013; MARQUES, 2005). 

 Entre outros atributos, o peso de um objeto é um fator chave para o controle 

efetivo da ação de levantamento. Para que o bebê consiga levantar objetos 

pesados de forma eficiente é necessário imprimir maior força inicial sobre o objeto, 

porém o peso de um objeto não está disponível para os sentidos até que o bebê 

possa toca-lo e depois realizar a decolagem. Assim, o controle eficiente de objetos 

pesados requer informações sobre o peso para a preparação ideal de força e sua 

aplicação antes de levantar (GORDON; FORSSBERG,1997). 

 Como o peso de um objeto é, na melhor das hipóteses, apenas parcialmente 

especificado visual (por exemplo, tamanho ou densidade), a antecipação exata 

muitas vezes, é baseada no conhecimento pré-existente sobre os objetos de uma 

determinada classe. Para compreender melhor as mudanças que ocorrem no 

desenvolvimento das capacidades de movimento da manipulação é necessário 

compreender o real papel dos fatores do organismo, do ambiente e da tarefa, que 

são essenciais para compreender a complexidade e a capacidade de adaptação 

dos bebês. 
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3 MÉTODOS 

 

3.1 Caracterização do Estudo e Participantes 

Estudo de delineamento transversal-experimental, contou com a participação 

de 18 crianças de 10 meses de idade, saudáveis, nascidos a termo e sem 

deficiência e/ou atrasos motores, cognitivos ou sensoriais, recrutados na cidade de 

Knoxville (Tennesse/USA), no Departamento de Psicologia da Universidade de 

Tennessee, com o banco de dados do Infant Perception and action Laboratory (IPAL 

/http://web.utk.edu/~infntlab/publications.html), sob a coordenação da Dra. Daniela 

Corbetta.  

As crianças foram divididas em dois grupos: Grupo 1 (pesado- leve), Grupo 2 

(leve- pesado), (cf. Figura 2). Os grupos nomeados com “PL” realizaram as 

tentativas de prática com a barra pesada (270g) e o grupo nomeado com “LP” com a 

barra leve (70g). 

 

Figura 2- Subdivisão dos grupos experimentais. 

 

3.2 Instrumentos/Equipamentos e Tarefa 

A tarefa consistiu em alcançar, apreender e transportar uma barra, construída 

especialmente para a execução deste estudo. Cada grupo experimental executou 
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dez tentativas da tarefa de alcançar, apreender e transportar a barra cilíndrica, 

depositando-a em um alvo localizado centralmente e a frente da criança sendo que 

as nove primeiras tentativas foram denominadas de período de prática e a 10º 

tentativa de pós-teste, com o objeto de peso contrário ao utilizado no período de 

prática. 

As barras foram confeccionadas a partir da forma cilíndrica, no formato de um 

halter, com material polietileno de alta densidade em cores primárias com pesos 

diferentes (270g ou 70g), mas com as mesmas características externas (mesma cor, 

tamanho, textura,) atrativas para as crianças (figura 3). Externamente, as crianças 

não distinguiram as diferenças de peso entre as barras, a distinção foi realizada 

somente a partir do contato com os objetos. 

 

Figura 3- Características das barras. 

 

O aparato experimental consistiu de uma cadeira infantil ajustável (ver figura 4), cuja 

característica foi manter a criança com o tronco estável, permitindo que os braços e 

as pernas se mantivessem livres e uma mesa onde a barra cilíndrica foiposicionada.  

Durante a execução das tarefas, as crianças foram filmadas por duas 

câmeras Sony Super High 8, dispostas no plano sagital a mesa, e o equipamento 

Digital Video Mixer Videonics (Focus Enhancements, Inc., Campbell, CA, de 

propriedade de IPAL) foi utilizado para sincronizar as imagens de ambas as câmeras 

em mesma tela. A análise cinemática do movimento dos braços foi obtida pelo 

sistema de análise de movimento Flock of Birds (Ascension Technology Corp). O 

sistema Flock of Birds rastreia o movimento de dois marcadores de 8 mm dentro de 

um campo magnético hemisférico de 30 polegadas. Este sistema de análise de 

movimento é vantajoso para uso em bebês porque não é necessário o processo de 

calibração e acompanha o movimento dos braços dos bebês não importando a 

orientação ou tipos de movimentos que o bebê executa. 
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Figura 4- Cadeira infantil ajustável. 

 

 Os marcadores foram colocados no lado dorsal de cada pulso com a fita 

suave em tecido Johnson & Johnson hipoalergénico, não irritante. O sistema de 

análise de movimento forneceu posição e orientação informação muito detalhada 

para cada braço em uma taxa de 120 Hz. Mais especificamente, o sistema fornecer 

informações sobre o alcance e caminho trajetória, velocidade, velocidade máxima. 

Inicialmente os dados do sistema de análise Flock of Birds foram exportados 

para o software MATLAB r2010a (versão 7.10) e, com essa análise, foi possível 

identificar as variáveis: índice de trajetória linear (ITL), razão linear (RL) e pico de 

velocidade (PV) para as ações de alcance e levantamento. Posteriormente, foi 

utilizado o pacote estatístico SPSS (versão 20.0) para a análise dos dados. 

 

3.3 Procedimentos Experimentais 

Os participantes foram recrutados a partir de um banco de dados de pais que 

deram a sua permissão para ser contatado em uma data posterior para seu filho 

participar do estudo. O banco de dados está localizado no Infant Perception and 

Action Laboratory, na University of Tennessee, em Knoxville sob a supervisão da 

Profa. Dra. Daniela Corbetta, do Departament of de Psychology. Este banco de 

dados são protegidos por senha e foi aprovado pelo conselho de ética da UT sob 

IRB # 6249B. O banco de dados é atualizado continuamente por mala-direta aos 
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pais de recém-nascidos na área da Grande Knoxville, que descrevem projetos de 

pesquisa atuais que estão sendo realizados com bebês e crianças. Os pais que 

estão dispostos a participar e ser inserido no banco de dados inscreve o seu filho 

pelo site do Infant Perception and Action Laboratory (IPAL). Os pais que 

responderam, indicando assim a sua vontade de participar do estudo, foram 

adicionados ao banco de dados. 

Os pais do banco de dados cujo bebê atendeu aos requisitos de inclusão para 

este estudo foram contatados por telefone. A conversa por telefone incluiu uma 

explicação do estudo (objetivos e métodos de coleta de dados), se havia interesse e 

disponibilidade em participar do estudo e, caso afirmativo, o agendamento individual. 

Ao final da coleta os pais receberam um certificado de participação e uma foto do 

bebê. 

O aparato experimental foi montado dentro do Infant Perception and Action 

Laboratory (IPAL), onde a criança foi posicionada na cadeira experimental com o 

tronco fixado por um cinto elástico (com braços e pernas livres), ajustada de acordo 

com a altura da criança possibilitando que os cotovelos fiquem acima da mesa. Os 

sensores do sistema de analise de movimento Flock of Birds, foram colocados no 

dorso de cada punho, em seguida era ofertado brinquedos atrativos às crianças para 

chamar sua atenção. Após o período de familiarização, a barra cilíndrica foi ofertada 

pelo experimentador que a posicionou no centro da mesa ajustável. 

 

3.4 Variáveis de Estudo  

Variáveis dependentes:  

 Índice de trajetória linear (B/A) 

 Razão de linearidade (A/B) 

 Pico de Velocidade (cm/s) 

 Média de Velocidade (cm/s) 

 

Variáveis independentes: 

 Condição de peso das barras cilíndricas; 

 Grupos analisados; 

 Número de repetições 
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As variáveis, Índice de Trajetória Linear e Razão de Linearidade foram 

calculadas a partir de duas outras variáveis: Trajetória do início ao fim do 

levantamento (cm) – A, e Trajetória em linha reta entre o início e parar do 

levantamento (cm) – B. 

 

3.5 Análise Estatística 

Inicialmente foi realizada uma análise descritiva dos dados com os valores 

médios ( ) e desvio padrão (DP) de cada variável, a fim de caracterizar a amostra. A 

análise descritiva foi exportada para uma rotina no software MATLAB onde foi 

possível extrair as seguintes variáveis: a) Índice de trajetória linear (B/A), b) Razão 

de linearidade (A/B), c) Pico de Velocidade (cm/s) d) Média de Velocidade (cm/s). 

As análises estatísticas foram realizadas no software SPSS (versão. 20.0), 

com nível de significância estabelecido em P≤0,05). Para análise inferencial foi 

verificada a normalidade dos dados e homogeneidade das variâncias por meio do 

teste de Shapiro- Wilk onde os pressupostos de normalidade foram rejeitados e se 

utilizou a estatística não paramétrica utilizando os testes de Friedman (teste de 

amostras relacionadas), Mann-Whitney-U (comparação de duas variáveis 

independentes), e Wilcoxon (comparação de duas variáveis relacionadas). 
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4 RESULTADOS 

 As tabelas 1, 2, 3 e 4 demonstram média ( ) e desvio padrão (DP) das 

tentativas de cada grupo referente às variáveis: a) Índice de trajetória linear (B/A), b) 

Razão de linearidade (A/B), c) Pico de Velocidade (cm/s) d) Média de Velocidade 

(cm/s). 

Tabela 1– Dados de média ( ) e desvio padrão (DP) correspondentes à variável 
Índice de trajetória linear (B/A)-(cm) - número de tentativas na fase de 
levantamento(s). 

Fonte: Próprio autor 

A tabela 1 refere-se aos valores de média ( ) e desvio padrão (DP) da 

variável índice de trajetória linear (ITL), assim como o gráfico 1. Ressaltamos que o 

grupo leve-pesado apresenta uma menor variabilidade quando comparado com o 

grupo pesado- leve, e alguns momentos de estabilidade, observado nas tentativas 

de dois a quatro, e nas tentativas oito e nove, (ver gráfico 1). Em ambos os grupos é 

observado que na troca de peso do objeto (tentativa 10) apesar de não se verificar 

diferença estatística, ocorreu uma mudança no comportamento manipulativo, e essa 

mudança aparentemente é mais abrupta no grupo pesado-leve.  

 

 

 

 

 



 27  

Gráfico 1 – Média ( ) das tentativas da variável Índice de Trajetória Linear (ITL) dos 

grupos experimentais. 

 

Fonte: Próprio autor 

 

Tabela 2– Dados de média ( ) e desvio padrão (DP) correspondentes à variável 
pico de razão de linearidade (A/B)-(cm) - número de tentativas na fase de 
levantamento(s). 

Fonte: Próprio autor 

 

A tabela 2 refere-se aos valores de média ( ) e desvio padrão (DP) da 

variável razão linearidade (RL), assim como o gráfico 2. Ressaltamos que assim 

como na variável índice de trajetória linear (ITL), o grupo leve-pesado apresenta uma 

menor variabilidade quando comparado com o grupo pesado- leve, e alguns 

momentos de estabilidade, observado nas tentativas de cinco a nove, (ver gráfico 2). 

Em ambos os grupos é observado que na troca de peso do objeto (tentativa 10) 

apesar de não diferente estatisticamente, ocorreu uma mudança no comportamento 

manipulativo, e essa mudança aparenta ser mais abrupta no grupo leve-pesado. 
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Na análise de comparação de amostras relacionadas das variáveis (teste de 

Friedman), índice de trajetória linear (B/A), e razão de linearidade (A/B), não foi 

encontrada diferenças significativas (p=0,052). O mesmo ocorreu para a variável 

pico de velocidade (p=0,234). Já para a variável velocidade média foi encontrada 

diferença significativa (p=0,021).  

 

Gráfico 2 – Média ( ) das tentativas da variável Razão de Linearidade (RL) dos 

grupos experimentais. 

 

Fonte: Próprio autor 

 

Tabela 3– Dados de média ( ) e desvio padrão (DP) correspondentes à variável 
pico de velocidade-(cm/s) - número de tentativas na fase de levantamento(s). 

Fonte: Próprio autor 
 

A tabela 3 refere-se aos valores de média ( ) e desvio padrão (DP) da 

variável pico de velocidade (PV), assim como o gráfico 3. Ressaltamos que o grupo 

leve-pesado apresenta menores picos de velocidade quando comparado com o 

grupo pesado- leve em todo o período de prática (ver gráfico 3), desta forma o grupo 
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leve-pesado antecipa suas ações de forma mais consistente que o grupo pesado-

leve, apresentando maior estabilidade no período de prática.  

Na análise de comparação entre grupos (teste de Mann-Whitney-U) foram 

encontradas diferenças significativas na variável pico de velocidade na tentativa 6 

(p=0,02) e na tentativa 8 (p=0,01). Para as demais variáveis, índice de trajetória 

linear, razão de linearidade e velocidade média, não foi encontrada diferenças 

significativas. 

 

Gráfico 3 – Média ( ) das tentativas da variável Pico de Velocidade (PV) dos grupos 

experimentais. 

 

Fonte: Próprio autor 

 

Tabela 4– Dados de média ( ) e desvio padrão (DP) correspondentes à variável 
velocidade média-(cm/s)  - número de tentativas na fase de levantamento(s). 

Fonte: Próprio autor 

A tabela 4 refere-se aos valores de média ( ) e desvio padrão (DP) da 

variável velocidade média (VM), assim como o gráfico 4. Ressaltamos que os grupos 

apresentam grande variabilidade, em todo período de prática (ver gráfico 4), porém o 
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grupo leve-pesado apresenta um momento de estabilidade nas tentativas de cinco a 

sete. Em ambos os grupos é observado que na troca de peso do objeto (tentativa 

10) apesar de não diferente estatisticamente, ocorreu uma mudança no 

comportamento manipulativo. 

A análise de duas amostras relacionadas (teste de Wilcoxon) foi realizada a 

comparação da ultima tentativa do período de prática (9º tentativa) e a tentativa de 

pós-teste (10º tentativa), onde não foram encontradas diferenças significativas para 

nenhuma das variáveis: índice de trajetória linear (p=0,460), razão de linearidade 

(p=0,363), pico de velocidade (p=0,501), velocidade média (p=0,469). 

Gráfico 4 – Média ( ) das tentativas da variável Velocidade Média (VM) dos grupos 

experimentais.  

 

Fonte: Próprio autor 
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5 DISCUSSÃO 

Este estudo teve como objetivo investigar o efeito do peso de objetos e da 

experiência em habilidades manipulativas de bebês de 10 meses de idade. A 

proposta foi averiguar se a prática na manipulação de objetos com diferentes pesos, 

poderia levar a modificações na tomada de decisão, ao refletir na antecipação e no 

tempo das ações em função da prática. 

Os resultados observados na análise de comparação de amostras (teste de 

Mann-Whitney-U) demonstram que os bebês modificaram a velocidade média 

(p=0,021) no decorrer das tentativas. Outro ponto verificado foi a diferença 

significativa encontrada na comparação entre grupos na variável pico de velocidade 

na tentativa 6 (p=0,02) e na tentativa 8 (p=0,01). Assim, as mudanças na velocidade 

média e nos picos de velocidade revelaram que os bebês modificam suas ações 

baseados nos conhecimentos adquiridos, no decorrer da prática.  

Esses resultados corroboram com o estudo de Mash (2007), no qual 

investigou a representação de objetos na coordenação manipulativa, analisando 

bebês de 9,12 e 15 meses. Foram apresentados dois objetos de estímulo na fase de 

familiarização, com formato idêntico em tamanho, material, porém, diferentes em cor 

e peso. Na sequência, o experimentador apresentou dois objetos que tinham sido 

escondidos do campo de visão, similares aos da familiarização, mas com a cor e 

peso diferentes. Neste sentido, com as alterações nos pesos dos objetos pode-se 

observar que as ações dos bebês revelaram uma preparação seletiva específica aos 

objetos experimentados durante familiarização.   

Em análise descritiva dos resultados do presente estudo fica evidente que os 

bebês modificam suas ações no decorrer da prática baseados pela experiência, e 

evidenciou que os bebês antecipam suas ações no decorrer das tentativas o que 

poderia refletir na comparação das variáveis: índice de trajetória linear e razão de 

linearidade, que apesar de não ser estatisticamente diferentes apresentou 

resultados expressivos (p=0,052). Também não foram encontradas diferenças 

estatísticas na comparação da última tentativa de prática (9ºtentativa) e tentativa de 

teste (10ºtentativa) onde o peso do objeto era invertido, para nenhuma das variáveis 

analisadas, uma possível explicação é que uma antecipação bem sucedida deve ser 

baseada em um conhecimento pré-existente sobre os objetos de uma determinada 

classe (GORDON; FORSSBERG,1997). 
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 De acordo com Van der Kamp e Savelsbergh (2000), as ações do indivíduo 

são adaptadas de acordo informação disponível que é utilizada para guiar os 

movimentos. Essas ações são determinadas pela integração das restrições do 

individuo e as alterações nas informações do ambiente, como o peso. O controle das 

ações de alcançar e apreender são dependentes do sistema proprioceptivo, desta 

forma, a informação do peso dos objetos só é percebida de fato pelos bebês ao 

tocar o objeto, portanto, o peso deve ser um fator de influência nas ações dos bebês 

(VAN DER FITS; HADDERS-ALGRA,1998). 

Quanto ao peso dos objetos sabe-se que a experiência é um aspecto 

importante, pois o peso dos objetos pode ser antecipado a partir da visão através do 

tamanho do objeto, mas a informação visual não é precisa e pode, inclusive, iludir o 

agente, aspecto este ressaltado por Mash (2007), evidenciando a importância da 

experiência, envolvendo o contato físico e a manipulação dos objetos. No presente 

estudo o contato físico e a manipulação do objeto foram imprescindíveis, devido as 

barras serem iguais visualmente. Os resultados do estudo de Corbetta; Snapp-

Childs (2009) demonstraram que as crianças mais jovens que nove meses de idade 

não apresentaram grandes benefícios de aprimoramento da percepção e ação, com 

o período de prática imposto. Apesar de à primeira vista os resultados observados 

demonstrarem inúmeras possibilidades de resposta dessas crianças mais jovens, a 

pesquisadora afirma que eles trazem uma valiosa experiência sensório-motora, que 

é fundamental para apoiar e impulsionar a mudança no desenvolvimento. Mesmo às 

crianças mais jovens mostraram pequenas alterações esporádicas na percepção e 

ação sobre a escala curta de tempo. Desta forma, talvez fosse necessário uma 

escala de tempo mais longa para que essas pequenas mudanças viessem a 

acumular tornando-se mais consistentes. 

Em resumo, os resultados encontrados na comparação entre grupos na 

variável pico de velocidade na tentativa 6 (p=0,02) e na tentativa 8 (p=0,01), 

sugerem que os bebês que realizaram o período de prática com o objeto leve (70g) 

apresentaram uma maior estabilidade, mantendo seus parâmetros de movimento, 

como pode ser observado no gráfico 3, o mesmo ocorreu na diferença encontrada 

na variável velocidade média (p=0,021), onde o grupo leve-pesado apresentou 

momentos de estabilidade em suas ações no decorrer do período de prática (ver 

gráfico 4). Já as crianças que realizaram o período de prática com o objeto pesado 

(270g) apesar de não serem encontradas diferenças significativas nas demais 
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variáveis, sugere sofrer uma maior perturbação nos parâmetros de movimento e 

apresentam poucos momentos de estabilidade nas suas ações no decorrer das 

tentativas (ver gráficos, 1,2,3 e 4). 

Estudos como de Elman et al., (1997), Plumert e Spencer, (2007), Thelen e 

Smith, (1994), demonstraram que noções simples de causa e efeito são insuficientes 

para explicar o desenvolvimento, pois as mudanças ocorrem dentro de sistemas 

complexos, com muitos componentes que interagem através de múltiplas escalas de 

tempo. A partir dos dados apresentados, pode-se concluir que o comportamento 

manipulativo dos bebês ao longo das tentativas é demasiadamente variável, porém 

evidenciamos que, de fato, houve alteração no comportamento manipulativo ao 

longo das tentativas, demonstrando que os bebês antecipam suas ações em razão 

da experiência (caracterizada pela prática) e da alteração do peso do objeto(apesar 

de não estatisticamente diferente) .  

No entanto, são necessários outros estudos e investigações, buscando 

esclarecer a integração dinâmica entre vários sistemas e escalas de tempo 

necessárias para que ocorram as mudanças no processo de desenvolvimento. 
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