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RESUMO 

 

 

EFEITO DAS RESTRIÇÕES DA TAREFA NA HABILIDADE MANIPULATIVA DE 

CRIANÇAS NOS DOIS PRIMEIROS ANOS DE VIDA 

 

Autora: INARA MARQUES 

Orientador: Prof. Dr. EDISON DE J. MANOEL 

 

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 se e 

como as restrições da tarefa poderiam influenciar na organização de uma tarefa 

manipulativa de preensão manual, em crianças nos dois primeiros anos de vida. Os 

três estudos conduzidos se preocuparam em verificar como os padrões de preensão 

seriam influenciados pelo grau de complexidade da tarefa (Estudo 1), pelo tipo de 

acesso ao objeto de manipulação (Estudo 2) e pela combinação entre a 

complexidade da tarefa e o tipo de acesso ao objeto de manipulação (Estudo 3). No 

estudo 1, a mudança de uma tarefa simples para uma complexa levou à diminuição 

de padrões digitais e ao aumento de padrões palmares e indefinidos. No estudo 2, os 

diferentes tipos de acesso à barra provocaram a adoção de padrões eminentemente 

digitais em todas as fases da tarefa. No estudo 3, os tipos de acesso exerceram 

grande influência na organização do comportamento na fase de preensão, mas a 

complexidade da tarefa consegue desestabilizar o sistema a partir da fase de 

transporte. Embora um comportamento possa ser modificado numa ou noutra direção 

a partir de mudanças em restrições da tarefa, do ambiente ou do organismo, isso não 

significa que a geração de uma resposta ocorra sem a participação da função 

cerebral. O aumento de complexidade da tarefa implicaria numa restrição interna em 
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fase de transição ligada ao estabelecimento de um programa de ação para a 

realização de habilidades manipulativas. Portanto, o desenvolvimento dessas 

habilidades depende não só de mudanças em restrições da tarefa e do ambiente, 

mas também da maturação neuronal e de programas de ação mais elaborados. 

 

PALAVRAS-CHAVES: desenvolvimento motor; habilidades manipulativas; restrições 

da tarefa. 
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ABSTRACT 

 

 

THE EFFECT OF TASK CONSTRAINTS ON THE MANIPULATIVE SKILL OF 

YOUNG CHILDREN 

 

Author: INARA MARQUES 

Adviser:  Prof. Dr. EDISON DE J. MANOEL 

 

Motor development comprises multiple causes both, internal and external 

to the individual. Among the external causes, task constraints can act triggering 

transitions in coordination patterns, though how this happens on motor development 

is poorly known. Hence, the time is ripe to exam the effects of task constraints on the 

behavior of individuals with different developmental status. The purpose of this study 

was to verify whether and how different task constraints could affect the organization 

of grip patterns of young children, during the first two years of life. Three experiments 

were conducted, Experiment 1 looked at how  grip patterns would be affected by the 

task complexity level; Experiment 2 considered the effects of the access to the object 

to be grasped and Experiment 3 involved a combination of the two previous 

manipulations. Results in Experiment 1 showed that the changing from a simple to a 

complex task led to a decrease of digital patterns and increasing palmar and 

undefined patterns. The different types of bar access led to a great preference for 

digital patterns. Experiment 3 showed that type of the bar access affected markedly 

the organization of the behavior during the grasping phase. From the transport phase 

onward, however, task complexity led to system instability with variations among grip 

patterns, most of which were palmar and undefined patterns. Although behavior could 

be modified by changes in task constraints this does not mean that response  

production occurs without the participation of brain functions. The increase in task 

complexity may imply a kind of internal constraint like an action program which in 
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these children is in a transitional stage, hence the increasing instability of grip 

patterns showed by the children in experiments 1 and 3. In this sense, the 

development of manipulative skill is likely to depend upon changes in task and 

environmental constraints as well as  on neural maturation and more elaborated 

action programs. 

 

Key Terms: Motor development; manipulative skill, task constraint. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Desenvolvimento motor refere-se ao processo de aquisição de ações 

habilidosas no decorrer da vida do indivíduo, por isso o que nos vem à mente é a 

idéia de mudança, de grandes transformações em direção a habilidades mais 

complexas. Mais especificamente, mudanças em classes de movimentos essenciais 

à vida diária, tais como locomoção, manipulação, controle postural, que ocorrem ao 

longo de toda a vida da pessoa. No primeiro ano de vida, isso leva à imagem de um 

bebê progredindo do rolar para o sentar, do engatinhar ao ficar ereto, dos primeiros 

passos ao caminhar independente. Também evoca lembranças de como o bebê 

progride na manipulação de objetos, desde o reflexo de preensão, avançando para 

um gesto rudimentar de alcançar algo até o agarrar eficientemente objetos de 

tamanhos variados. Enfim, o repertório motor de um recém-nascido sofre grandes 

transformações ao longo de doze meses, aumentando em diversidade e 

complexidade e permitindo o estabelecimento de novas relações com o mundo 

exterior.  

Esse fenômeno gera uma intrigante questão relacionada ao modo como 

uma criança muda de um estado caracterizado por um repertório de ações limitadas 

para um estado subseqüente no qual ações podem ser realizadas de várias formas 

(MANOEL & CONNOLLY, 1997).  

Sabe-se que o desenvolvimento segue uma seqüência de eventos 

motores, muitas vezes denominada de estágios ou fases, mas sabe-se pouco sobre 

como ocorre a transição de um evento para outro e, principalmente, sobre quais 

aspectos podem interferir nesse processo. 

Durante muito tempo, a preocupação dos pesquisadores da área de 

Desenvolvimento Motor residiu na descrição do fenômeno para saber o que mudou e 

quando mudou, identificando marcos motores associados à idade (CONNOLLY, 

1970). Com essa preocupação prevaleceu uma idéia de que o desenvolvimento 

ocorria de forma ordenada com estados bem definidos, numa seqüência gerenciada 

pela maturação. A idéia de que o comportamento emergia a partir do gradativo 

amadurecimento do sistema nervoso gerou várias discussões. Um desses pontos de 



 2

discussão foi entender que a estabilidade era predominante não só na seqüência, 

como no comportamento apresentado durante um estágio ou uma fase.  

Na verdade, a rota pela qual o organismo se modifica de um estado para 

outro ainda é pouco compreendida, pois não se conhece claramente quais as 

variáveis que interferem nesse processo. Cogitou-se a maturação, conforme citado 

acima, assim como se cogitou a experiência, mas de maneira dicotômica e sem 

entender direito a sua abrangência. Por exemplo, como identificar maturação ou 

mesmo, como determinar a quantidade de prática suficiente para provocar mudanças 

dessa natureza. THELEN e ULRICH (1991) chegaram a questionar sobre o que 

deveria ser considerado para identificar maturação. Seria pela densidade sináptica? 

Seria pelo nível de neurotransmissores?  

Atualmente, o levantamento de dados sobre essas transições revela um 

quadro diferente daquele focalizado na estabilidade e na dependência de um único 

elemento para que ocorra a aquisição de habilidades motoras. Não se pode ignorar à 

medida que o indivíduo se desenvolve, outros componentes também estão passando 

por alterações. O indivíduo é um sistema composto de vários subsistemas que 

também estão passando por alterações significativas, como, por exemplo, neural, 

muscular, esquelético, assim como o meio em que o indivíduo vive, suas relações 

sociais e emocionais. Nesse quadro, o processo de aquisição de habilidades motoras 

passa a ser entendido como um sistema composto de muitos componentes, 

denominados subsistemas, entre os quais o sistema nervoso central, o seu processo 

de maturação, a experiência são um dos muitos que compõem o organismo. 

Portanto, a idéia é de que mudanças no desenvolvimento, no qual podem 

ser identificadas variações, flutuações e instabilidades que parecem desempenhar 

um papel crucial no processo de aquisição de habilidades motoras (cf. GESELL, 

1945), resultam da ação de múltiplos fatores.  

Essa mudança de paradigma coloca o desenvolvimento motor alinhado a 

questões centrais no cenário das ciências que, a partir da década de 80, seguindo a 

tendência da ciência como um todo em reconsiderar o conceito de desordem (TANI, 

1999), passaram a entender que fatores como a instabilidade e a variabilidade são 

um grande aliado para fornecer informações sobre o estado em que o sistema se 

encontra, bem como sobre transições de um estado organizacional para outro (cf. 
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THELEN, CORBETTA, KAMM, SPENCER, SCHNEIDER & ZERNICKE, 1993; VAN 

DER MAAS & HOPKINS, 1998; VON HOFSTEN, 1991; WIMMERS, BEEK, 

SAVELSBERGH & HOPKINS, 1998a; WIMMERS, SAVELSBERGH, BEEK & 

HOPKINS, 1998b). 

Dentro da perspectiva de que o movimento é conseqüência de um 

conjunto de elementos em interação, NEWELL (1986) tem-se destacado em virtude 

de sua proposição de que as seqüências de desenvolvimento seriam artefatos das 

condições particulares criadas pelo experimentador. A sua proposta pressupõe que 

os diferentes subsistemas sejam agregados em três grandes categorias, 

denominadas restrições, as quais NEWELL (1986) entende como limites ou 

características que restringem o movimento do indivíduo. Ou conforme VEREIJKEN 

e BONGAARDT (1999), como uma redução no número de graus de liberdade, 

independentemente do mecanismo de redução.  

As três categorias a que NEWELL (1986) faz referência são as restrições 

do organismo, da tarefa e do ambiente que, de maneira conjunta, influenciariam no 

desenvolvimento da coordenação e controle (WHITALL, 1995). Em uma breve 

apresentação, tem-se que as restrições do organismo referem-se a informações 

endógenas para o corpo e inclui componentes estruturais (ex. peso, altura, etc.) e 

funcionais (ex. sinergia muscular, maturação do sistema nervoso). As restrições do 

ambiente, por sua vez, referem-se às informações externas ao corpo, como, por 

exemplo, componentes físicos (ex. gravidade) ou sociocultural. E, por fim, as 

restrições da tarefa referem-se aos parâmetros da tarefa em si. Conforme WHITALL 

(1995), embora esse modelo pareça simples e faça bastante sentido, não tem sido 

fácil para os pesquisadores da área conduzir pesquisas em que as três restrições 

sejam investigadas de uma só vez. 

Não obstante essa dificuldade, LANGENDORFER (1987) afirma que esta 

interação fornece subsídios importantes para a interpretação de mudanças no 

movimento. No entanto sabe-se pouco sobre o real impacto que tais restrições teriam 

no processo de desenvolvimento motor, tornando-se imprescindíveis investigações 

sobre os efeitos de diferentes restrições no comportamento de indivíduos, em 

diferentes estados de desenvolvimento. Acredita-se que a variação nessas restrições 

pode desencadear mudanças na organização da resposta motora, mas há a 
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necessidade de investigar quais restrições teriam impacto imediato na organização 

do comportamento motor  

O objetivo geral do presente trabalho foi verificar se e como as restrições 

relativas à tarefa poderiam influenciar na organização de uma tarefa manipulativa de 

preensão manual em crianças nos dois primeiros anos de vida.  

A escolha da habilidade motora recaiu sobre habilidades manipulativas de 

preensão manual em virtude de sua enorme inserção nas atividades cotidianas, tais 

como alcançar, apreender, manipular e explorar objetos. A capacidade de realizar 

ajustes presentes na habilidade de preensão manual é destacada como primordial à 

evolução da espécie e, até os dias de hoje, essa especialização é destacada pela 

disponibilidade em ajustar seu padrão de preensão a tarefas de demandas variadas, 

como tamanho do objeto, a forma e até mesmo o peso.   

Atualmente, estudos realizados por Newell e colaboradores relatam 

ajustes que o bebê realiza com referência ao tamanho do objeto a ser apreendido 

(NEWELL, SCULLY, McDONALD & BAILLARGEON, 1989a). Esses trabalhos, 

quando tomam por base a seqüência de desenvolvimento dos bebês descrita em 

estudos realizados no passado (cf. HALVERSON, 1931) também relatam a 

precocidade com que eles utilizam padrões de apreensão digital,. Newell mostra que 

a razão entre o tamanho do objeto e a dimensão da mão é um fator preponderante 

na definição do padrão de apreensão a ser utilizado.  

Entretanto, os trabalhos sobre manipulação desenvolvidos até aqui são, 

predominantemente, sobre o alcançar e o apreender o objeto (cf. NEWELL, SCULLY, 

TENENBAUM & HARDIMAN, 1989b; WIMMERS et alii, 1998a). O presente trabalho 

enfocou, além do alcançar e apreender, outras fases identificadas como o transporte, 

a localização e a inserção do objeto de manipulação. Sendo assim, foram conduzidos 

três estudos buscando verificar se os padrões de preensão seriam influenciados - de 

forma conjunta ou particular - pelo grau de complexidade da tarefa (Estudo 1), pelo 

tipo de acesso ao objeto de manipulação (Estudo 2) e pela combinação entre o tipo 

de acesso ao objeto de manipulação e a complexidade da tarefa (Estudo 3). As 

restrições da tarefa estariam atuando no momento da preensão (estudo 2 e 3) e no 

momento da inserção do objeto (estudos 1 e 3) e, com isso, tentou-se identificar se 

algumas dessas restrições induziriam à adoção de um padrão de preensão particular 
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levando a modos de preensão estáveis. Nesse caso, optou-se por observar como 

crianças nos dois primeiros anos realizariam uma tarefa de manipulação sob 

diferentes condições de restrição da tarefa, tendo como medida dependente o padrão 

de preensão manual. 

Compreender como ocorre esse processo é a principal proposição do 

presente projeto de pesquisa.  

 

2  REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Estudo do desenvolvimento motor 

 

Explicar como ocorre o desenvolvimento motor de um indivíduo não é uma 

tarefa fácil. A passagem de um repertório motor limitado do recém-nascido para a 

execução de habilidades complexas de locomoção, manipulação e equilíbrio ao final 

do primeiro ano de vida abarca imensas transformações. Tais mudanças não cessam 

nunca ao longo da vida. Entender esse processo tem sido o desafio dos estudiosos 

da área de desenvolvimento motor.  

Nas últimas três décadas, a forma de entender as mudanças que ocorrem 

no processo de desenvolvimento motor passou por grandes mudanças. Nessa 

trajetória, destacam-se perspectivas muito diferentes no que se refere ao seu viés 

filosófico e metodológico. O questionamento delas, somado à incapacidade de obter 

respostas apropriadas à ocorrência de mudanças foi dando origem a novas 

abordagens na esperança de realmente responder à questão tida por muitos como a 

central para a área: “como muda?”. 

As habilidades motoras passam por transições em que as crianças mudam 

de movimentos inconsistentes até terem domínio sobre talheres, raquetes ou 

combinarem duas ou mais habilidades para alcançar determinado objetivo em um 

ambiente que também está mudando constantemente. Tais transições correspondem 

a ganhos que poderiam ser resultantes do aumento do número de elementos que 

passam a compor uma habilidade, bem como do aumento de interação entre eles (cf. 

CONNOLLY, 1986; TANI, MANOEL, KOKUBUN & PROENÇA, 1988). Nesse 

processo de mudança, a questão principal é como as habilidades são organizadas e 
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adaptadas a diferentes demandas do ambiente, da tarefa e do organismo. Afinal, 

conforme CONNOLLY (1986), comportamento é a expressão do organismo, tarefa e 

ambiente juntos, e o processo de aquisição de habilidades motoras pressupõe a 

presença quase constante de variabilidade ou instabilidades. 

 

2.1.1 Visão de estabilidade como estado final 

 

2.1.1.1 Maturação 

 

A primeira teoria que tentou explicar o processo de desenvolvimento motor 

foi a Teoria Maturacional. Essa teoria prevaleceu até o final da década de 60 e o 

processo de desenvolvimento motor era 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. 

Assim, à medida que a estrutura do cérebro infantil era modificada, a criança 

apresentava novas prontidões para experimentar novas habilidades. Os fatores 

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

desenvolvimento motor como um processo natural progressivo sem qualquer 

necessidade de instrução. 

Dois autores, GESELL (1929) e McGRAW (1935), destacam- se nesse 

período e o resultado de seus trabalhos são referências até os dias de hoje pela 

grande contribuição teórica que eles forneceram, pelas ricas descrições obtidas por 

meio de observações minuciosas, pela utilização de métodos simples e diferenciados 

e, por fim, pelo estabelecimento de normas de desenvolvimento relativas às 

mudanças no comportamento motor dos bebês e dos primeiros anos de vida da 

criança.  

GESELL (1929, 1946) foi o proponente da teoria maturacional. Seu 

trabalho teve como principais influências Darwin, considerado o pai dos estudos 

científicos da criança, e Coghill, o primeiro embriologista a detalhar o processo do 

crescimento experimentalmente (THELEN, 2000; THELEN & ADOLPH, 1992). Para 

ele, o desenvolvimento era resultado de um desdobramento automático de passos 
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preestabelecidos no organismo (GESELL, 1929), no qual a formação de estruturas 

neurais e seu funcionamento seriam regulados por um processo endógeno. Segundo 

comentários de THELEN (2000), as mudanças nos padrões de movimento emergiam 

antes que as conexões sensoriais fossem feitas.  

A conotação biológica dada ao desenvolvimento e a grande influência da 

embriogênese forneceram um suporte teórico que levaram GESELL (1939, 1946) a 

estabelecer alguns princípios do desenvolvimento que explicariam o aumento da 

coordenação e controle sob influência da maturação do sistema nervoso central. Um 

deles é o princípio da direcionalidade, pelo qual o comportamento se desenvolveria 

nos sentidos cefalocaudal (da cabeça para os pés) e proximodistal (do centro para as 

extremidades). Outro princípio destacado é o da auto-regulação, em que o indivíduo 

apresenta uma taxa de crescimento que segue um padrão universal e resistente às 

influências externas. Qualquer interrupção da progressão normal seria 

imediatamente recuperada e compensada. E, talvez o mais significativo, o princípio 

de entrelaçamento recíproco em que o desenvolvimento é visto como seguindo um 

curso marcado por sucessivas organizações e reorganizações no comportamento, 

evidenciadas por meio de diferenciações e integrações motoras e de mecanismos 

sensoriais. Nesse último, vê-se a idéia do desenvolvimento envolvendo transições 

entre períodos de estabilidade e instabilidade. 

 McGRAW (1945), outro nome importante da perspectiva maturacional, 

também foi fortemente influenciada por Coghill e se destacou graças a estudos 

experimentais e comparativos do crescimento infantil. Ela atribuía a aquisição de 

habilidades motoras também à maturação neural, especificamente ao progressivo 

ganho de controle do córtex cerebral à medida que os centros subcorticais eram 

inibidos. Novas formas de comportamento eram reorganizadas no sistema nervoso, à 

medida que ele ia amadurecendo de forma sistemática e previsível (THELEN, 1987), 

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

(timing) de mudanças, dentro do qual movimentos reflexos surgiriam primeiro, seriam 

inibidos e dariam lugar ao movimento voluntário correspondente (GESELL, 1939; 

McGRAW, 1945). 

Enfim, o que prevalece é a visão de que o desenvolvimento era resultado 

de um processo morfológico, em que a função emergia da estrutura (OYAMA, 1982). 
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O gene podia controlar o próprio comportamento e seu desenvolvimento (MANOEL, 

2000) e as regularidades com que as habilidades motoras surgiam refletiam 

regularidades na maturação cerebral. Essa hipótese geral foi testada em alguns 

estudos muitas vezes conduzidos com gêmeos, como, por exemplo, o de GESELL e 

THOMPSON (1929) ou o de McGRAW (1935). Os gêmeos eram submetidos a 

práticas e experiências diversas com o pressuposto de que eles só usufruiriam desse 

conjunto de experiências se estivessem prontos, isto é, maduros biologicamente. 

GESELL e THOMPSON (1929) conduziram um trabalho com gêmeos no 

qual uma das habilidades investigadas era a tarefa de subir degraus. Nesse 

experimento, um dos gêmeos era levado a praticar a tarefa diariamente por 

aproximadamente seis semanas (desde as quarenta e seis até as cinqüenta e duas 

semanas de idade) e outro não. A idéia defendida era que o papel que o ambiente 

desempenhava era de suportar o desdobramento, mas não gerá-lo (THELEN, 2000). 

Confirmando essa idéia, o par de gêmeos que não foi estimulado realizou a tarefa na 

mesma época e alcançou a performance relacionada ao tempo do gêmeo treinado, 

em muito pouco tempo de prática, o que mostrou evidências favoráveis à hipótese 

maturacional. 

McGRAW (1935) também buscou evidenciar o papel preponderante da 

maturação no processo de desenvolvimento motor treinando Johnny diariamente em 

uma variedade de habilidades universais (sentar, andar) e culturalmente adquiridas 

(nadar). Os resultados demonstraram que, embora o treinamento tivesse algum 

efeito na performance inicial dos movimentos de Johnny, ao longo do tempo de 

prática essa diferença não foi significativa. Esses resultados, também, sustentaram a 

premissa maturacional.  

Dessa forma, os estudos conduzidos nesse período levaram à 

identificação da seqüência de aquisição dos chamados marcos motores, 

especialmente no primeiro ano de vida de uma criança, como sentar, engatinhar, 

andar, alcançar e apreender objetos, etc., e a descrição do comportamento de vários 

indivíduos forneceu conhecimentos possibilitando predizer quando os eventos ou 

marcos motores ocorreriam, além de reconhecer um  padrão entre eles (THELEN & 

SMITH, 1994). Isso foi possível em razão do rigor metodológico com que Gesell criou 

baterias de testes padronizadas (THELEN, 2000), por meio das quais puderam-se 
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observar as etapas pelas quais os indivíduos passariam em direção à maturidade, 

dando origem à idéia de seqüência de desenvolvimento motor (MANOEL, 1999). 

SHIRLEY (1931), HALVERSON (1931), BAYLEY (1935), AMES (1937), GESELL 

(1939, 1946) e McGRAW (1940) são alguns dos autores que formaram um grupo 

identificado com a teoria maturacional e que tinham como preocupação a 

identificação da emergência dos movimentos característicos da infância. A seqüência 

identificada por esses autores em habilidades como conseguir ficar na postura ereta, 

andar independente, apreender, entre outras, foi estabelecida dentro das premissas 

de que todas as características do indivíduo já estariam formadas e seriam 

desencadeadas com o tempo e que a ordem e direção seguidas por essa progressão 

estariam sob influência de um controle interno do organismo que é um processo 

dirigido geneticamente, comum a todas as crianças (THELEN, 1995). Em virtude 

dessas idéias preformacionistas e predeterminadas (MANOEL, 1998) é que a 

seqüência foi entendida como universal e intransitiva. Isso implica em entender que 

todos os indivíduos passariam pela mesma seqüência, numa mesma ordem, com 

excessiva ênfase aos aspectos voltados à permanência de um comportamento 

estável. Segundo GESELL e THOMPSON (1929), desenvolvimento é reflexo de 

padrões ordenados, organizados progressivamente por meio de formas 

comportamentais.  

Desse modo, o comportamento motor é entendido como determinado 

biologicamente e dirigido internamente pela maturação neurológica. Segundo 

THELEN (2000), foi uma idade de ouro do desenvolvimento motor, mas a despeito 

da grande contribuição teórica na busca da compreensão do desenvolvimento e da 

herança descritiva, algumas limitações a impediram de avançar.  

A principal limitação da teoria maturacional 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. Conforme CONNOLLY (1970), 
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permanece a questão sobre qual o efeito dessas alterações neurais na emergência 

dos comportamentos.  

Outra grande limitação dessa abordagem foi a negligência com relação ao 

papel que o ambiente e a experiência desempenham no processo de 

desenvolvimento. Conforme já foi colocado, para GESELL (1946) as crianças não 

passariam por nenhum tipo de treinamento ou aprendizagem até que estivessem 

prontas para isso, e o trabalho de GESELL e THOMPSON (1929) foi crucial para se 

chegar a essa conclusão. No entanto, há grandes reservas com relação ao tipo de 

treinamento aplicado nos dois irmãos. Metodologicamente, o treinamento imposto ao 

gêmeo treinado foi de natureza passiva e não relacionada à tarefa exigida. Por outro 

lado, o gêmeo não treinado continuou usufruindo de experiências relacionadas ao 

equilíbrio postural e a formas de locomoção mais rudimentares, tão importantes para 

a aquisição do andar independente (MANOEL, 1993).  

De acordo com GOLDFIELD (1993), a desconsideração do papel do 

ambiente na visão maturacional leva a uma interpretação metafórica de que o 

processo de desenvolvimento estaria ocorrendo num vácuo, quando, na verdade, 

organismo e ambiente são indissociáveis. Não considerar o ambiente como um 

elemento ativo e dinâmico no processo de organização de habilidades motoras é 

caracterizar o organismo como um sistema fechado, no qual não há trocas entre 

matéria/energia/ambiente, impossibilitando qualquer forma de mudança. Sem essa 

troca o sistema morre.  

Isso suscita o problema relacionado ao estado final do processo. Na 

concepção maturacional, o estado final do processo de aquisição e organização de 

habilidades motoras é voltado para a estabilidade, no sentido de atingir um estado 

maduro (MANOEL, 1993). Segundo CONNOLLY (1986), comportamento é a 

expressão do organismo, tarefa e ambiente juntos e pressupõe variabilidade ou 

instabilidade. No entanto, embora GESELL (1946) tenha creditado o 

desenvolvimento e suas mudanças a um processo que reflete uma contínua 

reincorporação e consolidação de comportamentos motores, a instabilidade 

observada na transição entre dois estados seriam indicativos de imaturidade. Os 

estados instáveis são considerados como parte do processo para se atingirem 

estados de maior estabilidade; no entanto, do ponto de vista maturacional, o 
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processo de aquisição de um padrão maduro pressupõe eliminar essas 

instabilidades.  

É claro que a maturação é um aspecto importante, mas considerar só o 

sistema nervoso central, em seus aspectos funcional e estrutural, como responsáveis 

pelo processo de mudanças no desenvolvimento motor não é uma explicação 

satisfatória. Esse pensamento estava no bojo de dicotomias que rondavam a 

Psicologia e a Biologia desde o século XVIII como: o inato versus o adquirido, o 

natural versus o cultural, a maturação versus a experiência. Essa contraposição 

contribuiu muito mais para obscurecer do que esclarecer a natureza do 

desenvolvimento (OYAMA, 1982). Além disso, desconsiderar o papel que o ambiente 

desempenha no desenvolvimento por meio das interações que ele proporciona 

subestima a capacidade da criança para efetuar movimentos (MANOEL, 1998).  

Não se pode esquecer que, à medida que o indivíduo se desenvolve, vão 

surgindo outros componentes de seu organismo que passam também por alterações. 

O indivíduo é um sistema composto de vários subsistemas, por exemplo, vascular, 

neural, muscular, esquelético. Além disso, passa por mudanças celulares, físicas, 

emocionais, sociais, enfim, por aspectos bem distintos. A velocidade com que cada 

um deles amadurece também é diferente (BEEK, PEPER & STEGEMAN, 1995). 

THELEN e SMITH (1993) afirmam que o desenvolvimento é um processo 

heterocrônico, isto é, vários elementos mudam em taxas e ritmos diferentes, mas, 

mesmo assim, tais mudanças acabam por se sincronizar definindo a trajetória 

desenvolvimentista. Ademais, as mudanças não acontecem em uma habilidade 

isolada, mas em classes de movimento que envolvem várias habilidades e resultam 

das relações existentes entre elas. 

Enfim, o tipo de mudança que se observa em desenvolvimento são gerais 

e essenciais à vida diária e é fruto da interação entre essas habilidades e outros 

elementos (MANOEL, 1996), entre os quais está incluída a maturação.  

 

2.1.1.2 Abordagem cognitiva – teoria de processamento de informações 

 

A teoria maturacional teve forte influência por mais de 50 anos, mas a 

ênfase no produto do desenvolvimento e o não-reconhecimento do papel que o 
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ambiente desempenhava na aquisição de habilidades motoras deu origem a 

insatisfações no meio dos estudiosos da Psicologia Experimental. Os inúmeros 

estudos descritivos e os dados normativos do período anterior foram objeto de 

críticas, a maior parte das quais imputando àqueles falta de rigor científico (THELEN, 

2000). A ausência de explicações a esses dados descritivos, aliada ao aparecimento 

de novas idéias advindas da Cibernética e Teoria da Informação, estabeleceram uma 

diferente forma de entender as mudanças que acontecem na aquisição de 

habilidades motoras. As questões centradas em “o que muda” e “quando muda”, 

peculiares da visão maturacional, são substituídas por outras relacionadas a “como 

muda” (CONNOLLY, 1970).  

Esse 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. Essas explicações partem da identificação de possíveis 

mecanismos subjacentes à mudança no desenvolvimento (CONNOLLY, 1970), 

baseados em um modelo computacional do cérebro. Nesse modelo, o indivíduo 

passou a ser visto como um sistema que processa informações do meio interno e 

externo e com base nesse processamento ele organiza suas respostas. Logo as 

mudanças no comportamento motor passaram a ser consideradas como resultantes 

de mudanças na forma como as informações são processadas, isto é, mudanças na 

percepção, atenção, memória e mecanismos de feedback, elementos que compõem 

os vários estágios de processamento de informação. 

Dentro dessa concepção, o ser humano, ao executar movimentos, utiliza-

se de dados ambientais captados pelos órgãos dos sentidos, que serão interpretados 

pela percepção, gerando informações a serem utilizadas nos processos de decisão, 

organização, programação e execução do movimento, além de utilizar, durante e 

após a execução, informações sobre os resultados da ação no ambiente 

(MARTENIUK, 1975). O modelo adotado pela abordagem orientada ao processo 

passa, portanto, a considerar de forma especial as características do ambiente e da 

tarefa numa dada execução, diferentemente do que ocorria na abordagem 

maturacional. A preocupação passa a ter como foco entender a forma com que essas 

informações seriam codificadas, armazenadas e representadas na memória durante 

a elaboração e programação de movimentos (THOMAS, 1980). Dessa forma, é dada 
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grande responsabilidade à atuação do sistema nervoso central, que teria o papel de 

formar uma estrutura para controlar o comportamento motor e armazenar uma 

representação interna de cada ação habilidosa. 

Dois pontos são fundamentais para a abordagem cognitiva: noção de 

representação e servomecanismo. A idéia de representação era a de que o sistema 

nervoso central estruturava um conjunto de comandos musculares antes do início de 

uma seqüência de movimentos. O acionamento do sistema muscular como resultado 

dos comandos motores ocorria sem a influência de informações aferentes (KEELE, 

1968), ou seja, sem a necessidade de mecanismos de feedback. O servomecanismo 

foi enfatizado por ADAMS (1971) que falava sobre a presença de um mecanismo de 

detecção e correção de erros. Adams propôs a existência de dois estados de 

memória: o traço perceptivo e o traço de memória. Esses traços teriam como funções 

estabelecer um mecanismo de referência utilizado para avaliar e corrigir o movimento 

(traço perceptivo) e selecionar e iniciar a resposta (traço de memória). Com a prática, 

esses traços seriam reforçados e se transformariam em referências para a execução 

correta da tarefa. A cada execução, o executante lançaria mão desses traços já 

formados e teria condições de iniciar, avaliar e corrigir um determinado movimento no 

decorrer da realização da tarefa. 

No entanto, a partir dessas primeiras concepções surgem 

questionamentos relacionados à existência de um modelo exclusivo de circuito de 

controle (aberto ou fechado) e a forma de uma representação específica para cada 

movimento. Armazenar todos os movimentos em uma correspondência um-a-um 

sobrecarregaria o sistema nervoso central, ressaltando na incapacidade do sistema 

nervoso para estocar todas as informações relativas a esse movimento, além de 

representar o imenso repertório de movimentos que o indivíduo é capaz de realizar. 

Associado a esse repertório, há, também, problemas em explicar a realização de 

movimentos novos, que não estariam previamente armazenados e, portanto, não 

teriam uma representação correspondente. Na tentativa de sanar esses problemas, 

SCHMIDT (1975) propôs a teoria de esquema, dentro da qual desenvolveu o 

conceito de programa motor generalizado, definido como uma estrutura abstrata da 

memória que governa uma dada categoria de movimentos e que seria caracterizada 

pelos aspectos invariantes do comportamento motor como sequenciamento, timing 
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relativo e força relativa (SHAPIRO & SCHMIDT, 1982). O que é armazenado, 

portanto, são regras ou esquemas capazes de produzir, detectar e corrigir erros 

pertencentes a uma categoria de movimentos (SCHMIDT, 1975). 

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

indivíduo precisa compreender o objetivo da tarefa, formular um programa adequado, 

formar um quadro de referência que se beneficiará com as informações que são 

fornecidas após cada execução, favorecendo a detecção e correção de erros 

(MANOEL, 1998). O programa motor, dessa forma, vai realizando ajustes por meio 

das informações sobre o erro (feedback negativo), até atingir um estado estável 

(MANOEL, 1993). O desenvolvimento motor seria, portanto, um processo no qual 

ocorre a aquisição de programas motores ao longo da vida. 

Essas idéias foram de difícil aplicação em desenvolvimento motor, porque, 

nesse caso, as habilidades são totalmente novas. Isto é, a formação de um programa 

motor depende da prática. Entretanto, com freqüência vemos que o desenvolvimento  

motor compreende a emergência de habilidades que nunca foram experimentadas 

anteriormente. Aliás, o ser humano raramente executa o mesmo movimento várias 

vezes. Segundo HIGGENS e SPAETH (1972), os padrões de movimento mudam 

quando as habilidades requisitadas são executadas sob diferentes condições 

ambientais. 

Assim, pelo fato das abordagens anteriores não terem conseguido 

responder qual a origem de um movimento totalmente novo e não terem explicado 

como ele pode ser transferido para o comportamento, dando origem a novas e mais 

complexas formas de movimento, CONNOLLY (1975) propôs uma distinção entre 

movimentos e ação. Segundo CONNOLLY (1975), movimento e ação têm 

características diferentes, e a relativa independência entre eles pode ser traduzida de 

maneira hierárquica, na qual uma mesma ação pode ser realizada por meio de 

diferentes movimentos. A partir dessa concepção, houve a proposição de que para 

executar uma ação motora o sistema deveria estar envolvido com uma tarefa na qual 

seria elaborado um programa de ação dirigido a atingir uma meta, um objetivo no 

ambiente (CONNOLLY, 1977). A relação direta que essa concepção estabelece com 

o ambiente incorpora o conceito de intencionalidade como uma importante 

característica na realização de uma ação motora. Isso implica compreender que a 
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habilidade é concebida de forma dinâmica por ser dirigida a um objetivo e é 

organizada em muitos níveis em virtude de um constante processo de organização e 

reorganização resultante das trocas entre o organismo e o ambiente (CONNOLLY & 

BRUNER, 1974). Nessa perspectiva, movimentos são entendidos como necessários 

mas não suficientes para a realização de uma ação motora (NEWELL, 1978). E é por 

isso que o processo pode ser considerado hierárquico, pois é a partir desses 

movimentos mais simples que seria formado um programa motor mais complexo. 

BRUNER (1969, 1970, 1973) e CONNOLLY (1973, 1977), portanto, propuseram a 

noção de um processo hierárquico em que seria formado um programa motor 

constituído por movimentos simples, denominados de unidades básicas ou sub-

rotinas, que combinadas dariam origem a ações mais complexas. Essas unidades 

básicas seriam adquiridas por meio da formação anterior de programas motores mais 

simples e seriam acionadas juntamente com outras, em uma seqüência organizada 

de forma hierárquica e cada vez mais complexa (CONNOLLY, 1970). Essa 

organização ocorre por meio de um processo hierárquico denominado modularização 

e, no decorrer desse processo, os movimentos simples seriam inseridos dentro de 

uma ação mais complexa, desde que fossem estabilizados (BRUNER, 1970; 

ELLIOTT & CONNOLLY, 1974). Dessa forma, um programa de ação abstrato seria 

elaborado a partir de uma interação dinâmica entre suas estruturas cerebrais e a 

meta ambiental, ou seja, diretamente relacionado com um evento no ambiente. Esse 

programa motor mais simples seria adquirido, e à medida que a ação fosse tornando-

se gradualmente mais automática, menos variável e alcançando um padrão espaço-

temporal previsível (BRUNER, 1970), ela poderia ser utilizada em outros programas, 

em contextos diferentes daquele em que ela havia sido adquirida  (CONNOLLY, 

1973). Em outras palavras, uma vez que a criança tenha dominado o uso de uma 

unidade básica para produzir um efeito particular no ambiente, esta pode ser utilizada 

para alcançar outros objetivos. 

Portanto, segundo BRUNER (1970) e CONNOLLY (1973), em 

desenvolvimento motor o que é adquirido não são padrões de movimentos mais 

complexos e refinados, mas unidades e regras de transformação que têm como 

função gerar e organizar esses padrões. Nessa perspectiva, seqüências complexas 

de ação seriam geradas pela combinação de unidades básicas apropriadas, numa 
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organização adequada e essas regras de transformação ordenariam a combinação 

das unidades básicas em programas diferentes e mais complexos (MANOEL, 1998). 

Desenvolvimento motor, dessa forma, significa a construção de um programa de 

ação dirigido a uma meta, cabendo ao pesquisador da área, a função específica de 

identificar e organizar essas unidades nos programas mais complexos, dentro do 

qual ele age como um componente. Connolly e colaboradores são as únicas 

referências nesse período que demonstraram preocupações em identificar unidades 

que compõem um programa de ação (CONNOLLY, 1973; CONNOLLY & 

DALGLEISH, 1989, 1993; CONNOLLY & ELLIOTT, 1972; ELLIOTT & CONNOLLY, 

1974). No entanto, não se tem, ainda, muita clareza sobre a origem de um programa 

de ação e, principalmente, como os movimentos simples, caracterizados como 

programas mais simples, são incluídos na organização de programas mais 

complexos. A identificação dessa unidade básica parte da presença de 

características como consistência e previsibilidade, dando à modularização um 

caráter correspondente à padronização da habilidade, enfatizando a estabilidade 

funcional do sistema. 

Outro ponto que mereceria maior atenção diz respeito às regras de 

transformação que levariam à organização das unidades em padrões mais 

complexos. Ainda permanecem como questões: o que seriam essas regras (Connolly 

as associa às regras de sintaxe na linguagem), como elas atuariam na formação e 

reorganização de programas de ação e, finalmente, como elas mudariam com a 

passagem do tempo. Essas dúvidas contribuíram, provavelmente, para um número 

reduzido de investigações dentro do modelo de Bruner e Connolly (MANOEL, 1998).  

É inquestionável o papel que a teoria de processamento de informações 

desempenhou ao propor uma mudança de paradigma com aspectos voltados para o 

processo de mudanças na aquisição de habilidades motoras. De fato, houve 

evidências quanto à existência de uma programação central, na forma de programas 

motores (cf. ROSENBAUM, 1991; SCHMIDT, 1988), mas 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. 

De modo geral, essa teoria apresenta uma característica reincidente da 

teoria maturacional, relacionada à estabilidade, mesmo tendo outra interpretação e 
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considerando a interferência do ambiente no processo. A teoria de processamento de 

informações explica somente aspectos relacionados à estabilização e manutenção 

desse estado estável, ressaltando a consistência na performance como característica 

determinante de um programa motor. É evidente que a consistência é necessária, 

mas considerar a estabilidade como estado final ainda é uma grande limitação, 

principalmente porque desconsidera qualquer alteração além desse estado e ignora 

uma característica essencial do comportamento motor que é a capacidade de 

mudança contínua em direção a níveis de maior complexidade. A mudança em 

direção a estados mais complexos tem, exatamente, como característica a quebra da 

estabilidade, considerada essencial à mudança de um estado para outro. No entanto, 

nessa abordagem, instabilidades são ruídos que devem ser eliminados.  

Não se explica nada além do movimento já formado e automatizado, mas 

também não explica a origem dos programas. Os trabalhos voltados ao 

processamento de informações trouxeram como conclusões a capacidade diminuída 

das crianças para  processar as informações e para manter a atenção em dois ou 

mais estímulos (HAYWOOD, 1993) definindo, por meio de estudos comparativos, 

que essa capacidade aumentava com a idade, mas as questões sobre as origens 

dos programas motores e de suas transformações contínuas permanecem 

relativamente sem resposta (CONNOLLY, 1977).    

Outro ponto diz respeito ao papel do sistema nervoso central entendendo-

o como o único controlador no processo de aquisição de habilidades motoras. Há 

problemas com essa visão não só do ponto de vista do controle motor, como já foi 

enfatizado por BERNSTEIN (1967), mas também do ponto de vista do 

desenvolvimento, já que esse sistema também passa por mudanças. Será que o 

movimento de alcançar realizado por uma criança de um ano e meio de idade é 

controlado da mesma forma que um adolescente o controlaria?  

Conforme THELEN e SMITH (1993), desenvolvimento não é a 

especificação do resultado, mas a rota pela qual o organismo se move de um estado 

imaturo para um maduro e, nessa rota, não há um componente causal singular 

determinando de forma linear as mudanças no desenvolvimento. Todos os 

componentes e contexto determinam o produto do sistema.  
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2.1.2 Visão de estabilidade como um estado temporário: a instabilidade 

como referência 

 

A relação dinâmica entre organismo e ambiente no processo de 

desenvolvimento é perfeitamente observável nas mudanças que levam ao 

aparecimento de uma variedade de movimentos no ser humano. O crescente ganho 

de controle de um recém-nascido até o final do 1º ano de vida é exemplo claro dessa 

relação, uma vez que o ser humano não nasce com o domínio pleno de seus 

movimentos, não obstante a sua capacidade de realizá-los (MANOEL, 1989). Com o 

passar do tempo e a partir de sua interação com o meio ambiente em constante 

mudança, a capacidade de se movimentar melhora significativamente a ponto de 

andar sem apoio e, posteriormente, se adaptar às demandas do ambiente.  

Nesse processo, o desenvolvimento não se caracteriza por ser uniforme, 

identificado por características estáveis em seu estado final, mas variado, 

apresentando níveis de complexidade e especificidade crescentes adequado às 

interações e solicitações do meio ambiente. Por isso, a explicação de como se 

adquirem habilidades motoras não é atribuída a um único elemento como 

responsável pelas mudanças que ocorrem no ser humano, mas à interação de vários 

elementos que compõem o organismo humano. 

Segundo BERTALANFFY (1977), sistemas caracterizam-se por um 

complexo de elementos em interação, em que as partes não são compreendidas 

como componentes isolados. A interação dos elementos resulta em uma 

organização, na qual o comportamento apresenta características diferentes quando 

estão isoladas ou quando compõem o todo. De acordo com THELEN (1987), quando 

elementos de um sistema agem cooperativamente, certas propriedades podem 

emergir. A chave está, portanto, em compreender esse processo como um sistema, 

que se constitui de relações entre elementos de um conjunto particular, levando à 

emergência de novas propriedades.  

O ser humano é ativo com relação ao meio ambiente (BERTALANFFY, 

1977) e, com o passar de tempo, reflete essa interação tornando-se capaz de 

discriminar melhor as informações captadas do meio ambiente, de organizar melhor 

suas próprias informações e de controlar movimentos mais complexos e específicos. 
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O ser humano procura sempre se adequar às incertezas do ambiente ou do próprio 

sistema. Deve-se, portanto, entender o desenvolvimento como uma propriedade dos 

sistemas vivos e, consequentemente, como um sistema aberto com todas as suas 

características de mudança (MANOEL, 1989). É importante frisar que é a partir do 

movimento que o ser humano interage com o meio ambiente e é por meio dessa 

interação que resultam em trocas de matéria, energia e informação com o meio 

ambiente, que o sistema vivo sobrevive e se desenvolve, constituindo-se como um 

elemento crítico para a vida (TANI, 1998; TANI et alii, 1988). 

Entender o desenvolvimento motor dentro de uma perspectiva sistêmica 

implica, portanto, em observar suas mudanças a partir de um modelo multicausal 

(GOTTLIEB, 1992). Isso quer dizer que o desenvolvimento é composto de muitos 

elementos ou subsistemas inter-relacionados entre si, nos quais as mudanças do 

comportamento seriam explicadas a partir de uma cooperação desses subsistemas 

confrontados com os contextos da tarefa e do ambiente  (THELEN & SMITH, 1993).  

Portanto, movimento é fonte de ordem. Mas essa ordem surge da 

desordem e da informação advinda dela. A ênfase em desenvolvimento motor não 

está, portanto, na aquisição de estados estáveis, mas na modificação desses 

estados estáveis (MANOEL, 1989), muitas vezes de forma repentina, até mesmo 

abrupta e irreversível (THELEN & SMITH, 1993; WIMMERS et alii, 1998b). A partir do 

momento que uma criança é capaz de alcançar e apreender um objeto, por exemplo, 

não poderá retornar ao estado em que ela não podia fazê-lo. Entretanto, poderá  

aprimorá-lo para realizar, combinar, diversificar novas formas de comportamento 

qualitativamente diferentes à medida que vai respondendo às circunstâncias internas 

e externas. 

Portanto, a estrutura formada em um determinado momento da vida, as 

quais podemos denominar de marcos motores, não é mantida, mas modificada 

(MANOEL, 1989). Conforme já foi colocado, o desenvolvimento segue uma 

seqüência de eventos motores e podemos prever o seu desdobramento, mas não 

podemos prever os níveis pelos quais o indivíduo passa nem a trajetória escolhida. 

Não conhecemos o que acontece durante a passagem desses estados de 

comportamento, nem o caminho pelo qual ele segue. Segundo WADDINGTON 

(1957), o organismo em desenvolvimento pode seguir uma ou outra direção. A 
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trajetória desenvolvimentista vai sendo construída a partir de mudanças em 

diferentes níveis de organização do sistema: molecular, celular, orgânico, 

comportamental e social. Assim, os marcos motores podem ser alcançados por meio 

de muitas formas diferentes, com vários caminhos possíveis. Essa concepção é 

denominada de  epigenética na qual genótipo e fenótipo atuam de forma integrada. 

Os genes parecem ter um padrão de referência sobre qual meta atingir, agindo de 

maneira adaptativa em relação ao caminho escolhido para o desenvolvimento, em 

razão das condições do meio ambiente (WADDINGTON, 1957). Em desenvolvimento 

motor, o caminho que a seqüência irá trilhar está na dependência da história da 

interação entre o organismo e seu ambiente (OYAMA, 1982), e o desenvolvimento 

motor, no decorrer dessa busca de estados mais complexos, freqüentemente 

ultrapassa o estado estabelecido. 

Quando se observam modelos de seqüência de desenvolvimento motor 

(GALLAHUE, 1989; MANOEL, 1994, 1999; SEAMAN & DEPAUW, 1982) verifica-se 

uma progressiva organização em direção a estruturas mais complexas, tanto de fase 

a fase (de reflexos para voluntários; de fundamentais para determinados 

culturalmente) quanto da variabilidade de movimentos (de andar para andar 

diversificado; de andar diversificado para correr). Passar de movimentos 

desestruturados e desorganizados (andar aos onze meses) para movimentos 

precisos (andar sobre uma barra), de movimentos simples (preensão) para 

complexos (uso da preensão para escrever, manipular talheres, instrumentos) 

pressupõe instabilidades, flutuações e transições. Essas mudanças resultam do 

constante processamento de informações advindas do ambiente e da capacidade 

que o indivíduo em desenvolvimento tem de utilizar-se delas para atingir estados 

mais complexos. Segundo MANOEL (1989), a imaturidade é uma importante fonte de 

informações que resultarão em ordem para o sistema como um todo. 

As flutuações são imprescindíveis para a emergência de novos estados de 

organização. São exatamente essas flutuações, instabilidades, variabilidades que 

marcarão transições em direção a estados de organização mais complexos. A cada 

quebra de estabilidade, surge um novo estado estável mais complexo (KAMM, 

THELEN & JENSEN, 1991; ZANONE & KELSO, 1997).  
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Essas idéias têm como ponto de partida a noção de que sistemas 

biológicos são sistemas abertos, isto é, conseguem manter um estado de 

organização apesar da presença de processos físicos que caminham numa direção 

contrária, a do aumento da desordem (cf. BERTALANFFY, 1977). A manutenção da 

organização interna depende da troca de matéria/energia e informação com o meio 

ambiente. Além disso, há processos internos ao sistema que processam a 

informação, alguns geram ordem e outros geram desordem (cf. MILLER, 1978). Há, 

portanto, a presença de duas tendências dentro do organismo, uma para o aumento 

da ordem e outra para o aumento da desordem. Talvez uma das conclusões mais 

importantes da ciência no século XX foi a de que esses dois tipos de processo são 

essenciais à vida, quer pensemos na sua origem quer pensemos na sua 

transformação (PRIGOGINE & STENGERS, 1984). Um sistema biológico não 

conseguirá adaptar-se à dinâmica do meio externo em que está inserido se 

predominarem em seu meio interno só processos de manutenção da ordem. Ao 

mesmo, tempo, um sistema biológico sucumbe totalmente se perdurarem em seu 

meio interno processos de aumento da desordem.  

Tão importante quanto a estabilidade no comportamento motor é a 

instabilidade no processo de aquisição de habilidades motoras. Nesse processo, a 

estabilidade é apenas um estágio dentro do processo de mudanças e não um estado 

final. Isso quer dizer que a longo prazo estamos sempre mudando, num processo 

contínuo. TANI (1995) entende que a aquisição de habilidades motoras envolve um 

ciclo em que há um continuum de instabilidade-estabilidade-instabilidade, garantindo 

que o comportamento não seja guiado a metas imediatas e conhecidas, mas a metas 

futuras, ainda desconhecidas. Uma vez que a meta tenha sido alcançada, a 

configuração organismo-ambiente modifica-se e faz com que novos objetivos devam 

ser alcançados, embora os meios ainda não estejam nem claros nem definidos 

(MANOEL, 1998). Nesse processo, é como se o indivíduo fosse sempre um aprendiz, 

todavia sempre mudando o nível de complexidade em que o estado se encontra. A 

cada descoberta, há um aumento da instabilidade e incerteza no sistema. Apenas à 

primeira vista isso parece prejudicial, pois há também o desencadeamento de 

processos caracterizados pela reorganização interna dos elementos constituintes do 

sistema também chamado de regulações primárias por BERTALANFFY (1977). A 
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conseqüência desse processo para o desenvolvimento motor é a organização de 

novos padrões motores e sua reorganização em novos padrões. 

Assim, a estabilidade é temporária, provisória e, também,  relativa. O 

sistema pode estar em uma condição estável para realizar uma meta particular que 

faz parte de suas experiências passadas, mas instável para alcançar metas futuras, 

exigindo mudanças estruturais que levarão à reorganização de habilidades motoras 

mais simples para mais complexas (MANOEL & CONNOLLY, 1997). Por exemplo, 

uma criança de trinta e seis meses apresenta um comportamento estável do andar 

se compararmos com a sua performance aos dezoito meses. Aos trinta e seis meses, 

ela se desequilibra eventualmente, mas logo se recupera, apresentando muito menos 

quedas do que quando tinha doze meses. Mas apresenta um comportamento 

instável com relação ao que poderá estar realizando, em termos de diversificação, 

quando tiver sete anos de idade. Nessa idade, além de andar de diversas formas, ela 

será capaz de correr, caracterizando padrões ainda a serem adquiridos. Segundo 

WIMMERS et alii (1998a), uma criança que é capaz de alcançar e apreender um 

objeto, não poderá retornar ao estado em que ela não podia fazê-lo. Ao mesmo 

tempo, existe uma enormidade de formas de comportamentos qualitativamente 

diferentes à medida que vai respondendo às circunstâncias internas e externas. 

Por isso, quando se trata de desenvolvimento motor, o problema central 

não é estabilidade em si, mas as mudanças nesses estados estáveis (MANOEL, 

1989; THELEN & SMITH, 1994) em uma relação dependente do tempo 

(PRIGOGINE, 1977). A organização presente no comportamento motor  não 

corresponde a um estado estático e é por isso que a noção de causalidade, na qual 

traz uma interpretação de linearidade, determinismo e reducionismo, não condiz com 

a característica dinâmica do desenvolvimento motor.  

O desenvolvimento apresenta uma caraterística de não-linearidade, na 

qual a alteração em um elemento pode gerar uma mudança de ordem macroscópica 

significativa. O comportamento motor é composto por vários elementos em interação, 

no qual os subsistemas podem desenvolver-se continuamente, mas as mudanças 

que ele apresenta são descontínuas. A ordem é a mesma, mas o modo como o 

comportamento surge pode ser diferente em decorrência do nível de alteração de 

algum subsistema. A perda da estabilidade preconiza uma mudança qualitativa de 
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comportamento. Dessa forma, instabilidade, que antes era considerada como sinal 

de imaturidade, torna-se, atualmente, um aspecto muito importante para fornecer 

informações sobre o estado em que o sistema se encontra, bem como sobre 

transições de um estado organizacional para outro, explicitado pela variabilidade. 

Segundo KELSO e HAKEN (1997), instabilidades estão sempre associadas a 

mudanças qualitativas no sistema e estabilidades devem ser consideradas como 

resultado de um processo dinâmico não-linear, em que as instabilidades e incertezas 

são a principal fonte de alimentação. 

 

2.1.2.1 Abordagem dos sistemas dinâmicos  

 

A abordagem dos sistemas dinâmicos surgiu no final da década de 70 

como alternativa às teorias maturacional e de processamento de informações que 

reforçavam a influência de um único elemento – sistema nervoso central -  no 

processo de aquisição de habilidades motoras. 

Essa abordagem foi elaborada por Kelso e colaboradores (KELSO, HOLT, 

KUGLER & TURVEY, 1980; KUGLER, KELSO & TURVEY, 1980, 1982) e 

fundamentada a partir dos trabalhos pioneiros e inovadores de BERNSTEIN (1967), 

e de GIBSON (1979). KELSO e colegas também se basearam nas idéias expostas 

na seção anterior sobre a natureza dos sistemas biológicos (vistos como sistemas 

abertos) com uma forte orientação da Física ou mais especificamente da  

Termodinâmica de não-equilíbrio. 

De acordo com a abordagem dos sistemas dinâmicos, novas formas de 

comportamento emergem de uma interação de componentes múltiplos dentro do 

contexto de uma tarefa (THELEN & SMITH, 1993). O comportamento não é prescrito 

por algum sistema executivo, no caso o sistema nervoso central, mas emerge das 

restrições internas e externas (CLARK, 1994), entendendo que restrições são fatores 

do indivíduo (organismo), do ambiente e da tarefa que influenciam a realização dos 

movimentos (NEWELL, 1986). Restrições (constraints) referem-se a fatores que 

podem dimensionar um sistema com muitos elementos e graus de liberdade. Dentro 

da Teoria Hierárquica de Sistemas Complexos (cf. PATTEE, 1973), o conceito de 

restrição é importante para minimizar a necessidade de alguma entidade que 
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prescreva e determine o que os elementos do sistema necessitam fazer, sejam esses 

elementos genes ou programas motores. As restrições impõem limites ao que um 

sistema pode fazer, embora não prescreva o que ele deve fazer. O que fazer surge 

da interação dinâmica dos elementos num mesmo nível de organização, por 

exemplo, gene-gene, ou em níveis diferentes, por exemplo, gene-célula.  

BERNSTEIN (1967) contribuiu para a formulação dessa abordagem 

partindo da identificação de dois problemas peculiares para quem está envolvido na 

busca de compreensão sobre as mudanças que ocorrem no comportamento motor. 

O primeiro problema está relacionado aos inúmeros graus de liberdade de 

movimento que o corpo humano possui. Segundo esse autor, o corpo humano é 

complexo, composto por inúmeros ossos, articulações, músculos, nervos, tendões 

que são convocados a realizar infinitas combinações em direção a um movimento 

mais coordenado. O movimento, dessa forma, é definido em termos de coordenação, 

como resultado de uma interação de muitas partes do corpo e processos para 

produzir um resultado unificado. Graus de liberdade são, portanto, as variáveis de um 

sistema que precisam ser controladas independentemente e que são necessárias 

para descrever um sistema. O segundo problema tem relação com o conseqüente 

controle desses graus de liberdade em um ambiente que está em constante 

mudança, identificado como o problema da variabilidade condicionada ao contexto.  

A constatação de que o sistema nervoso central não seria capaz de 

controlar todas essas combinações de forma isolada levou BERNSTEIN (1967) a 

propor que o movimento seria organizado a partir de associações simultâneas entre 

segmentos corporais também denominadas de sinergias ou estruturas coordenativas. 

As sinergias seriam funcionais porque o recrutamento é feito com base em padrões 

apropriados para realizar uma tarefa e não em músculos individuais determinados 

anteriormente por detalhados comandos neurais.  

GIBSON (1979) também questionou o papel preponderante que o sistema 

nervoso central tem nas teorias tradicionais, uma vez que entende que indivíduos 

são capazes de perceber diretamente as informações no ambiente e agir sobre elas. 

Segundo GIBSON (1979), percepção e ação fariam parte de um processo 

inseparável na formação de habilidades, pelo qual a criança estaria envolvida em 

descobrir as informações importantes (affordances) para a ação no ambiente. A 
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preocupação não é com a forma do movimento ou seu controle neurológico, mas 

com o modo como a criança reconhece a combinação entre suas capacidades e a 

função da tarefa. 

Assim, a abordagem dos sistemas dinâmicos parte da compreensão de 

que o indivíduo é um sistema complexo, composto de muitos subsistemas 

cooperativos, e de que a capacidade de movimento seria determinada por interações 

particulares entre eles. Para andar, por exemplo, o sistema postural estaria atuando 

para adquirir equilíbrio e manter a postura, os sistemas sensorial e perceptivo para 

fornecer informações sobre o ambiente, o cardiovascular para suprir de oxigênio os 

músculos, e assim por diante. Aprender a andar implica também que a criança 

deverá tratar com interações complexas entre os movimentos das pernas, o centro 

de gravidade do corpo, a superfície de apoio, etc. 

Esses subsistemas, portanto, podem ser de ordem muscular, esquelético, 

nervoso, perceptivo, contextual. Isso implica que não existe um sistema privilegiado 

na organização do movimento, caracterizando uma relação de causa-efeito. Os 

padrões de comportamento emergem da capacidade de auto-organização do 

sistema, isto é, de gerar novos padrões mesmo na ausência de desafios e 

perturbações no meio ambiente. Essa característica é denominada de 

multicausalidade e especifica que o aparecimento de ordem, padrão e coordenação 

do movimento resulta da formação espontânea de padrões, que emergem da 

interação de vários subsistemas sob influência mútua do ambiente (HAKEN, 1977; 

VAN DER MAAS & HOPKINS, 1998). Ou seja, dependendo das características 

morfológicas, algumas informações ambientais consideradas relevantes seriam 

selecionadas e, a partir delas, as respostas seriam moldadas, estabelecendo um 

comportamento preferido. 

A compreensão do processo de aquisição de habilidades motoras 

consiste, portanto, em entender como esses subsistemas se conectam a ponto de 

produzir padrões que se desenvolvem ao longo do tempo. Um ponto importante é 

reconhecer que esses subsistemas apresentam como principal característica o fato 

de estarem se desenvolvendo assincronicamente; entretanto, por serem mutuamente 

interdependentes, um subsistema pode mudar a trajetória desenvolvimental de 

outros (THELEN, 1995). 
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Alguns subsistemas se desenvolvem mais cedo na vida, outros mais tarde; 

outros se atrasam em dependência de outros que agem como limitadores, enfim, 

cada componente tem a sua própria trajetória de mudanças, mas essa autonomia é 

relativa, já que eles estão interligados, o que condiciona, num certo sentido, sua 

atuação. Sistemas dinâmicos são, portanto, aqueles compostos de muitas partes, em 

geral heterogêneas, mas que, sob certas condições, tornam-se altamente 

organizados e apresentam padrões que persistem e mudam no tempo e espaço 

(MUCHISKY, GERSHKOFF-STOWE, COLE & THELEN, 1996). 

Especificamente em desenvolvimento motor, o objetivo dessa abordagem 

tem sido caracterizar padrões espaciais, temporais e funcionais do comportamento 

motor com relação à estabilidade e à evolução de suas variáveis, no decorrer do 

tempo (HAKEN, 1987; WIMMERS et alii, 1998a). Nessa perspectiva, o curso 

ontogenético tem sido traçado por meio das confluências dos subsistemas em 

desenvolvimento (THELEN & ULRICH, 1991), e demonstrado que o sistema 

complexo prefere certos padrões de comportamento como resultado da cooperação 

de subsistemas participantes em um contexto particular (THELEN & ULRICH, 1991).  

Assim, é possível distinguir nas habilidades emergentes dois tipos de 

variáveis: variável comportamental (ou parâmetro de ordem) e variável controle (ou 

parâmetro controle). A primeira variável – parâmetro de ordem - caracteriza o estado 

do sistema de interesse que expressa a emergência de um padrão subjacente do 

sistema a partir da interação cooperativa dos subsistemas (THELEN & ULRICH, 

1991). Assim, o parâmetro de ordem corresponde ao resultado desse processo de 

integração, representado pela estabilidade do sistema determinada por uma 

interação particular (THELEN & SMITH, 1993). Dentro das inúmeras possibilidades 

que o sistema possui, o parâmetro de ordem age para restringir os graus de 

liberdade disponíveis nessa empreitada (KAMM, THELEN & JENSEN, 1991). 

Quando um determinado subsistema ou um conjunto de subsistemas se agrupam, 

novos estados podem acontecer devido à não-linearidade que domina as relações 

entre os componentes do sistema.  

Esse padrão particular mostrado pelo sistema, a despeito das inúmeras 

outras possibilidades, é denominado de atrator. Um atrator representaria essa 

configuração preferida. Seria uma organização espaço-temporal específica para a 
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qual as trajetórias tendem, independentemente de sua condição inicial. Portanto, o 

sistema prefere certos padrões de comportamento como resultado da cooperação 

dos elementos participantes em um contexto particular (THELEN & ULRICH, 1991).  

No entanto, a despeito do padrão de movimento ser resultado de uma 

cooperação de subsistemas e reforçar que nenhum deles é determinante causal da 

mudança, existe um componente pelo qual o sistema é particularmente sensível e 

pelo qual uma pequena alteração em seus parâmetros pode levar a mudanças 

qualitativas. Esse componente é caracterizado por parâmetro controle, a segunda 

variável em questão. Parâmetro controle é aquele subsistema que ao mudar leva a 

uma alteração nas interações entre os componentes gerando uma mudança 

qualitativa na organização do sistema. Esse parâmetro afeta a estabilidade do 

parâmetro de ordem de maneira não-específica e move o sistema em direção a um 

novo estado atrator. No entanto, os parâmetros controle não prescrevem o estado no 

qual o sistema está, mas levam o sistema estável à instabilidade e vice-versa 

(WIMMERS et alii, 1998b). 

No processo de desenvolvimento existe um número potencial de 

parâmetros controle, e a tarefa do pesquisador em desenvolvimento seria identificar 

qual dos subsistemas seria o responsável pelas mudanças que levariam à aquisição 

de novas formas de movimento. Qual o parâmetro controle que, ao atingir um ponto 

específico de maturidade (denominado estado crítico), provocaria uma alteração 

qualitativa e descontínua no sistema, como, por exemplo, passar do engatinhar ao 

andar independente, do andar com apoio para o andar independente ou do andar 

independente para o correr? Na teoria maturacional, o amadurecimento gradativo do 

sistema nervoso central era o único responsável pelas mudanças no sistema. Em 

sistemas dinâmicos, o controle está na relação entre muitos componentes e na 

noção de que para cada habilidade há uma configuração diferente de subsistemas 

agindo como parâmetros de controle. Essa configuração tem efeitos diferentes, 

dependendo do nível de desenvolvimento, e por isso deve-se ter claro que pontos 

alcançados por esses parâmetros de controle que levariam à mudança nem sempre 

são os mesmos. Os parâmetros controle se apresentam de forma diferente, em 

diferentes estados de desenvolvimento, levando a uma nova organização em 

determinada situação; mas em outra, essa mesma alteração pode não ser suficiente 
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para gerar mudanças. A mudança, portanto, está diretamente relacionada a quanto o 

estado atrator está estável.  

Thelen e colaboradores (THELEN & FISHER, 1982; THELEN, FISHER & 

RIDLEY-JOHNSON, 1984; THELEN, KELSO & FOGEL, 1987; THELEN & ULRICH, 

1991) têm-se utilizado com sucesso desses pressupostos para explicar o 

desenvolvimento da locomoção. Um dos fatos mais documentados no 

desenvolvimento da locomoção refere-se ao aparecimento do reflexo da marcha e 

seu subseqüente desaparecimento por volta do 4º mês pós-nascimento. Essa 

seqüência de eventos foi explicada por McGRAW (1945) com base nas modificações 

estruturais e funcionais no sistema nervoso central. Assim, as mudanças descritas 

seriam resultantes da maturação das redes neurais centrais. Com a constatação de 

que essa explicação era insuficiente para explicar o desaparecimento desse reflexo, 

ZELAZO, ZELAZO e KOLB (1972) conduziram um trabalho em que bebês eram 

submetidos a sessões de prática. Com a estimulação do reflexo da marcha 

encontraram a manutenção do reflexo. Para esses autores, a manutenção do reflexo 

seguido de sua instrumentalização em marcha voluntária seria um efeito da prática.  

THELEN e FISHER (1983) propuseram outra explicação para o 

desaparecimento do reflexo da marcha. A partir de uma série de estudos, THELEN, 

FISHER e RIDLEY-JOHNSON (1984) mostraram que a inibição do reflexo seria 

devida às alterações na massa muscular dos membros inferiores. Em condições 

naturais, o rápido aumento de massa corpórea por volta do 4º mês não é 

acompanhado por um aumento equivalente na força dos membros inferiores, 

dificultando a execução dos movimentos. Nessa argumentação, nem maturação nem 

a prática seriam os responsáveis pelo desaparecimento do reflexo da marcha nessa 

idade, mas sim a alteração de um componente envolvido no sistema de locomoção, 

nesse caso, o sistema muscular. Ao alterar o peso da perna, a freqüência de 

ocorrência das passadas diminuiu assim como a amplitude da passada. Segundo 

HAYWOOD (1993),  a força muscular seria o parâmetro controle e deveria alcançar 

um certo platô antes das pernas serem fortes o suficiente para sustentar o peso da 

criança ao andar.  

Outros trabalhos podem ser citados como os de VON HOFSTEN (1979, 

1991) que verificou em bebês a emergência da capacidade de interceptar e 
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apreender objetos por meio de uma estabilização artificial do tronco; THELEN e 

ULRICH (1991) que exploraram a emergência de passadas coordenadas em uma 

esteira mecânica, alterando freqüência da velocidade da esteira; VEREIJKEN e 

THELEN (1997) que buscaram verificar o efeito da prática na esteira mecânica no 

aumento do número de passadas. 

Enfim, uma alteração em um ou mais parâmetros controle propiciou a 

emergência espontânea de novos estados, como uma função da dinâmica de 

interações não-lineares entre os componentes do sistema (VAN DER MAAS & 

HOPKINS, 1998).  

Portanto, para entender como ocorre a mudança de estados estáveis 

requer-se a identificação dos parâmetros de controle que, ao serem manipulados, 

podem fazer emergir uma nova ação (THELEN, 1995). Se os sistemas estão 

estáveis, eles resistem às manipulações, mas quando estão instáveis, pequenas 

alterações no parâmetro controle identificado levarão a um novo estado de 

organização. 

Atingir um estado estável, portanto, continua sendo referência para o 

desenvolvimento. Os estados atratores, dessa forma, representam o quão estável 

está o sistema e o quanto é capaz de se manter nesse estado. Um atrator pode ser 

relativamente forte ou fraco, profundo ou raso, dependendo da rapidez com que o 

sistema retorna ao estado preferido. Ao reagir às perturbações, o sistema se 

desestabiliza. Nesse período de desestabilização são observados estados 

intermediários caracterizados por instabilidades e grandes flutuações, denominados 

de transição de fase, que segundo THELEN e ULRICH (1991) implicam na mudança 

entre dois estados estáveis. Nessa relação entre organismo e ambiente novas 

formas de comportamento emergem à medida que formas mais antigas perdem 

estabilidade (KAMM, THELEN & JENSEN, 1991).  

A abordagem dos sistema dinâmicos, portanto, enfatiza o papel 

preponderante em promover e explorar as instabilidades nos momentos de 

transições no processo de aquisição de habilidades motoras (THELEN & ADOLPH, 

1992; VEREIJKEN & WHITING, 1990). Segundo THELEN e SMITH (1994), é nesse 

período que o sistema é livre para explorar novas formas de associação e 
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configurações comportamentais e, por meio da auto-organização, selecionar ou ser 

atraído para uma configuração preferida dentre tantas outras formas disponíveis.  

Essa concepção levou MUCHISKY et alii (1996) a definir desenvolvimento 

como um conjunto ou uma série de estados preferidos do organismo em ambientes 

particulares e contexto da tarefa, variando em graus de estabilidade e instabilidade, 

como se tudo pudesse acontecer, dependendo do contexto. Por exemplo, esses 

autores projetam uma paisagem epigenética para o desenvolvimento da locomoção. 

Nela identificam vários elementos que se desenvolvem ao longo do primeiro ano de 

vida como osciladores centrais de padrões, força da musculatura extensora e flexora 

dos membros inferiores, motivação, controle postural, orientação para o fluxo ótico, 

entre outros. Considerando as mudanças nesses elementos e no contexto, físico e 

social,  em que a maioria das crianças vive os vários padrões de locomoção 

possíveis (rastejar, engatinhar, andar, correr, saltitar, galopar, etc.) apresentarão 

graus variados de estabilidade, isto é, a profundidade dos vales varia. No caso, o 

vale do andar é bem mais profundo que o vale do rastejar ou do saltitar. Entretanto, 

em condições extremamente diversas daquelas em que a maioria da população vive, 

alguns vales podem tornar-se mais profundos levando a uma atração por outras 

formas de locomoção. Para um indivíduo com profunda lesão cerebral, o rastejar 

pode ser o padrão de locomoção mais preferido. Já para um astronauta que passeia 

pela Lua, o andar pode não ser o padrão preferido, nesse caso, o vale mais profundo 

será o do saltitar. Nesse processo, a instabilidade demonstrada no comportamento é 

importante para fornecer informações sobre “quando e porque” padrões são estáveis 

e “quando e como” eles mudam (MUCHISKY et alii, 1996). 

THELEN et alii (1993) conduziram um estudo longitudinal com o objetivo 

de observar como o alcançar surge e como ele se torna, gradativamente, adaptado à 

tarefa, tendo como foco a instabilidade, característica da transição de fase.  No 

entanto, só recentemente é que um grupo de pesquisadores (WIMMERS et alii, 

1998a, 1998b; WIMMERS, SAVELSBERGH, VAN DER KAMP & HARTELMAN, 

1998c) têm apresentado preocupações no que se refere à utilização de critérios 

formais para proceder à identificação de transição, utilizando-se dos princípios e 

ferramentas da teoria da catástrofe. 
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Embora aspectos como instabilidade e variabilidade tenham sido 

valorizados pela abordagem dos sistemas dinâmicos e tenham se tornado 

importantes para a compreensão de como habilidades motoras são adquiridas, a 

ênfase ainda permanece na estabilidade do sistema. Apesar de sua adoção ser 

orientada aos modelos de não-equilíbrio e, consequentemente, incorporar fatores 

relacionados à desordem, a ênfase foi dada a um processo descritivo voltado à 

formação de padrões comportamentais sem, contudo, dar explicações a respeito 

desse processo.  

Outro questionamento que pode surgir é com relação ao conceito de auto-

organização. A definição clássica de auto-organização refere-se à emergência de 

novas estruturas de forma espontânea (DEBRUN, 1996). A preocupação está em 

compreender o modo como as estruturas surgem sem a imposição de requisitos 

especiais provindos do exterior. Segundo NEWELL (1986), o comportamento emerge 

das restrições internas e externas que influenciam a realização dos movimentos. 

Deduz-se de que o movimento seria organizado a partir de sinergias entre os 

membros e corpo, por meio de estruturas coordenativas. Isso leva à concepção de 

que desenvolvimento seria um processo de formação de estruturas coordenativas 

(MANOEL, 1993), uma vez que os elementos componentes desse sistema não são 

controlados, mas restringidos. Entretanto, a autonomia que as sinergias apresentam 

e a propriedade emergente do sistema motor não explicam como elas são 

organizadas e coordenadas em formas mais complexas de movimento (MANOEL, 

1989). Desse modo, não explicam também o problema crucial em desenvolvimento 

motor que é descobrir como as ações se tornam mais complexas.  

O indivíduo em desenvolvimento é entendido como um sistema complexo, 

por possuir muitos componentes em constante interação, e ser aberto, tendo como 

principal característica as trocas de matéria/energia com o ambiente. Por isso, a 

questão é como um sistema vivo pode ser autônomo para se auto-organizar, se ele é 

dependente dessas trocas de informações entre o indivíduo e o ambiente. Na 

verdade, torna-se difícil explicar o conceito de auto-organização quando toda 

metodologia envolvida nessa abordagem prevê a manipulação de alguma variável. 

Ao reconhecer o indivíduo em desenvolvimento como um sistema complexo e aberto, 

considera-se a troca de informação com o ambiente como vital para alcançar níveis 
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mais complexos e permitir a sustentação da vida. Se as mudanças foram 

implementadas a partir da manipulação de parâmetros controle, então como se pode 

falar em emergência espontânea? 

Por fim, existem as críticas relacionadas à questão da existência de uma 

representação interna no sistema nervoso central (programa motor). O fato é que 

essa abordagem enfatizou comportamentos com pouca participação cognitiva, como, 

por exemplo, o engatinhar ou caminhar, e habilidades cíclicas ou contínuas que 

apresentam uma característica oscilatória identificada por períodos, em fase e fora 

de fase. Houve, portanto, uma generalização para outras habilidades que nem 

sempre é aceita ou vista como adequada como é colocado por KEELE (1998). A 

crítica à presença de um programa motor representado antecipadamente ao 

movimento limita-se ao conceito de programa original dos anos sessenta do século 

passado, onde há uma representação um-por-um - para cada movimento, uma 

representação. Tal referência já foi extensivamente debatida e foi bastante 

modificada pelos pesquisadores da abordagem do processamento de informação.  

Tratar do fenômeno relacionado à mudança no comportamento motor 

envolve compreender que o aumento crescente de complexidade nas habilidades 

motoras tem a estabilidade como um estado provisório e que o papel que o sistema 

nervoso central desempenha também apresenta características dinâmicas em que 

um programa motor não é uma estrutura preexistente, mas formada a partir da 

prática e do feedback.  No decorrer dessa prática as interações entre os 

componentes que compõem essa ação vão-se consolidando e formando uma 

estrutura tanto padronizada quanto flexível às demandas do ambiente e da tarefa 

(FREUDENHEIM, 1999; TANI, 1995, 2000). 

Portanto, apesar do avanço, relativamente às teorias tradicionais 

(maturacional e processamento de informações), em considerar aspectos da 

instabilidade no processo de desenvolvimento motor, a abordagem dos sistemas 

dinâmicos mantém limitações no que se refere à aquisição de um estado estável e 

não explica de maneira satisfatória a forma como as propriedades emergentes do 

sistema motor são organizadas em formas mais complexas de movimento. 
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2.1.2.2 Efeito das restrições no comportamento motor 

 

As mudanças no desenvolvimento motor ocorrem, provavelmente, com 

base na cooperação dos subsistemas em conjunto com a atuação de restrições da 

tarefa e do ambiente. Portanto, deve-se  compreender o que, de fato, é entendido 

como restrição e de que forma o comportamento motor é influenciado por ela. 

VEREIJKEN e BONGAARDT (1999) define restrição como uma redução 

do número de graus de liberdade, independentemente do mecanismo de redução. 

NEWELL (1986) entende restrições como limites ou características que restringem o 

movimento do indivíduo. A idéia de que novos padrões de comportamento aparecem 

um após o outro, em uma seqüência definida e uniforme a todos os indivíduos tem 

sido questionada e uma das causas é exatamente a desconsideração de alguns 

fatores que poderiam influenciar  essas mudanças. 

ROBERTON (1987), por exemplo, já havia alertado que as pesquisas em 

desenvolvimento motor falharam em desconsiderar a atuação do ambiente. Também 

CONNOLLY (1986) já havia argumentado que esses estudos negligenciaram as 

variações nos indivíduos, entre os indivíduos e entre comportamentos. 

NEWELL e VAN EMERIK (1990) têm questionado veementemente o modo 

como as mudanças no comportamento motor foram caracterizadas organizadas que 

foram na forma de estágios motores, alegando que tais mudanças foram 

estabelecidas com base em observações feitas num conjunto limitado de restrições 

do ambiente ou como resultado de um arranjo particular entre as restrições do 

organismo, ambiente e tarefa. Segundo esses autores, a seqüência de estágios 

motores, descrita em inúmeros estudos, seria na verdade resultante de condições 

particulares estabelecidas pelo experimentador. Assim, as mudanças não surgem de 

prescrições para a ação, como as que seriam decorrentes da maturação neural, mas 

como conseqüência das restrições impostas na ação (NEWELL, 1986). Essas 

restrições podem ser reunidas em três classes: do organismo, do ambiente e da 

tarefa; a forma como essas restrições se combinam condicionaria um dado padrão 

de coordenação e controle ótimo para determinada atividade.  

As restrições podem, também  ser dependentes ou independentes do 

tempo, o que significa que a extensão com que elas realizam tais mudanças pode 
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variar ao longo do tempo, de acordo com o nível de análise e o parâmetro em 

consideração (NEWELL, 1986). As restrições do organismo classificadas como 

independentes do tempo são interpretadas como restrições estruturais e 

caracterizadas por aspectos como peso corporal, altura, forma, entre outras. 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, etc. Assim, uma 

variedade de restrições do organismo converge no sentido de especificar o padrão 

apropriado de coordenação para o desenvolvimento da criança (NEWELL, 1986). 

As restrições do ambiente são reconhecidas como externas ao organismo 

e, geralmente, não são manipuladas pelo experimentador, sendo, portanto, 

independentes do tempo. Essas restrições refletem as condições do ambiente para a 

tarefa (NEWELL & VAN EMERIK, 1990) e são caracterizadas pela força da 

gravidade, temperatura ambiente, iluminação e outras características que não sejam 

consideradas adaptações da tarefa. Entretanto, essas características podem ser 

manipuladas por um determinado indivíduo, que muda o ambiente no qual a 

atividade está sendo realizada, como por exemplo, a densidade do meio físico, o 

caminhar ao ar livre e o caminhar numa piscina com água na cintura. 

E as restrições da tarefa, que têm como foco o objetivo da atividade e 

outras orientações que, de alguma forma, condicionam a execução, por exemplo, 

regras que especificam ou restringem a dinâmica das respostas e implementos ou 

máquinas que especificam ou restringem a dinâmica das respostas. 

O objetivo da tarefa refere-se, em geral, ao produto ou resultado da ação. 

Nesses casos, o meio utilizado pelo executante para alcançar o resultado, ou seja, o 

padrão de coordenação, não é especificado. Apesar disso,  os padrões de 

coordenação produzidos por um indivíduo em uma determinada tarefa são 

influenciados pelos objetivos. 

As regras que especificam ou restringem a dinâmica das respostas deixam 

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, as que exigem habilidades esportivas fechadas 

(ambiente estável).  
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Os implementos e máquinas também especificam ou restringem a 

dinâmica das respostas; é uma restrição física inerente à tarefa. Em alguns casos, 

um objeto poderia ser considerado como uma restrição da tarefa e, em outros, como 

uma restrição do ambiente. De acordo com NEWELL (1986), 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.  

Portanto, a coordenação motora, segundo essa perspectiva, é 

determinada pela interação das restrições do organismo, do ambiente e da tarefa, 

que variam constantemente. LANGENDORFER (1987) afirma que essa interação 

fornece subsídios importantes para a interpretação de mudanças no movimento. No 

entanto, sabe-se pouco sobre o real impacto que essas restrições teriam no processo 

de desenvolvimento motor, especialmente porque as mudanças que ocorrem nesse 

processo sempre foram atribuídas ao que se pode incluir dentro das restrições do 

organismo, ou seja, a maturação. 

Outro ponto a ser considerado quanto ao papel das restrições no 

desenvolvimento motor é que se deve distinguir entre dois tipos de restrição: o que 

dá condições para que uma habilidade motora se manifeste, embora esta não se 

sustente quando a restrição é retirada; e o que, de fato, dão origem a novas 

habilidades motoras, as quais permanecem inalteradas mesmo quando a restrição é 

retirada (XAVIER FILHO, 2001). Uma coisa é criar condições para que um 

comportamento surja, mas desapareça tão logo se retomem  as condições prévias 

(cf. VON HOFSTEN, 1993); outra é quando a variação de alguma restrição 

desencadeia mudanças irreversíveis no comportamento, agindo como um verdadeiro 

parâmetro de controle (cf. ZELAZO, ZELAZO & KOLB, 1972). Grande parte dos 

estudos lida com a primeira situação, em que as restrições são manipuladas e levam 

a alterações reversíveis no comportamento (cf. THELEN & FISHER, 1982; THELEN 

& ULRICH, 1991). 

O processo de aquisição de habilidades motoras consiste, portanto, em 

entender como as restrições do organismo, do ambiente e da tarefa se conectam a 

ponto de produzir padrões que se desenvolvem ao longo do tempo. Sem se adotar 

uma posição tão radical como a de NEWELL e VAN EMMERIK (1990), pode-se dizer 
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que a seqüência de desenvolvimento motor existe sim, mas sua configuração se 

deve a combinações de restrições organísmicas, da tarefa e do ambiente que não 

são tão incomuns assim. A força da gravidade, que é tida como uma das restrições 

ambientais, age de forma comum em todas as pessoas, daí não é surpresa que 

bebês apresentem grande similaridade no ganho de controle postural. CONNOLLY 

(1986) argumenta que assim como herdamos os genes, herdamos também uma 

cultura, isto é, há fatores culturais que são muito similares no cuidado com bebês e 

com a criança, tanto na nossa cultura como em culturas diferentes. Isso também 

contribui para similaridades na seqüência de desenvolvimento motor. Diferenças no 

cuidado de bebês também têm levado a diferenças importantes no desenvolvimento 

de bebês africanos e europeus, como foi mostrado por BRILL (1986). 

A discussão acerca das restrições no desenvolvimento motor focalizou 

notadamente restrições ambientais e da tarefa em interação com restrições 

organísmicas de ordem física, como composição e tamanho corporal. No entanto, 

quando se pensa na estabilidade comportamental, não se pode negligenciar a 

construção de alguma estrutura mental relacionada à memória. Com relação a esse 

ponto, MANOEL e CONNOLLY (1997) dão especial atenção à implementação de 

uma representação interna como resultado de uma interação entre a intenção e o 

resultado final da ação. CHOSHI (2000) considera que um programa de ação 

consiste também num tipo de restrição, uma restrição que é construída e modificada 

com a experiência. MANOEL (2000) acredita que essa restrição interna seria mais 

uma restrição do organismo.  

É importante também lembrar que o problema central de quem estuda 

desenvolvimento motor não é a estabilidade em si, mas as mudanças nesses 

estados estáveis (MANOEL, 1989; THELEN & SMITH, 1994). Isso porque o 

desenvolvimento motor é de natureza dinâmica e tem como característica estar em 

constante mudança, envolvido com a emergência de novas propriedades que 

ocorrem ao longo da vida. É um processo que não se caracteriza por ser uniforme, 

identificado por características estáveis em seu estado final, mas é variado, 

apresentando níveis de complexidade e especificidade crescentes adequados às 

interações e solicitações do meio ambiente.  
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A inadequação da ênfase na estabilidade por parte dessas abordagens 

mostra-se na incapacidade de comportar o conjunto de mudanças características do 

desenvolvimento motor. Observa-se que, em desenvolvimento motor, o processo de 

mudanças segue uma seqüência de eventos motores que partem de estados de 

baixa organização para estados de alta organização, ou melhor, de estados de 

grande desordem para os de grande ordem (KUGLER, 1986). No entanto, essas 

mudanças são contínuas e envolvem um progresso real, pelo qual a criança seja 

capaz de agir habilidosamente, à medida que o tempo passa e que o ambiente 

muda. Há, portanto, uma trajetória que parte de movimentos simples, estereotipados 

e inconsistentes e geram movimentos complexos, flexíveis e consistentes, sem, 

contudo, haver uma relação causal entre essas duas formas de movimento 

(MANOEL, 1989). O processo em que o comportamento vai se tornando mais 

complexo não se explica pela adição de elementos mais simples. Segundo MANOEL 

(1998), a aquisição da habilidade A mais a aquisição das habilidades B e C levam à 

emergência de novas propriedades mais complexas que não estavam contidas 

isoladamente em A, B ou C. 

Por conseguinte, é difícil explicar um processo que apresenta, de maneira 

concomitante, mudanças similares entre indivíduos da mesma espécie e variações 

na condução desse mesmo desenvolvimento. É complicado compreender essa 

aparente dicotomia presente no processo de desenvolvimento motor dentro de uma 

perspectiva em que há um único elemento que controla todo esse processo, como é 

o caso do sistema nervoso central nas teorias maturacional e de processamento de 

informações. É também difícil compreender um processo tão complexo somente sob 

o aspecto da emergência de habilidades de acordo com uma configuração específica 

entre o organismo, o ambiente e a tarefa, conforme defende a abordagem dos 

sistemas dinâmicos. 

E é exatamente a divergência entre essas abordagens, especialmente no 

que se refere à presença ou não de um programa de ação e ao seu papel na 

organização de ações motoras, que tem deixado sem resposta uma questão 

fundamental do desenvolvimento motor: como uma criança torna-se capaz de 

integrar ações mais simples e gerar padrões novos e mais complexos? 

 



 38

2.2 Preensão manual e manipulação 

 

Não há como iniciar o tema habilidade manual sem que se faça referência 

à evolução e ao que significou para os hominídios a liberação das mãos - antes 

usadas como membro de locomoção - para o manuseio e fabricação de 

instrumentos. 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 

(GOLDFIELD, 1995). 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 de movimentos que executamos quotidianamente envolve a mão, seja 

sustentando seja manipulando objetos (MANOEL, 1998).  

Assim, a preensão e a manipulação são habilidades motoras fundamentais 

usadas na exploração e interação com o ambiente (PARÉ & DUGAS, 1999) e é essa 

flexibilidade funcional que, segundo NEWELL e McDONALD (1997), representa a 

principal diferença entre o modo de preensão dos humanos e dos outros primatas. O 

polegar longo e os dedos relativamente curtos, somados à participação neural do 

córtex motor e da ligação cortico-espinhal, permitem a oposição independente do 

polegar a cada um dos dedos, o que favorece um ajuste adequado da mão a objetos 

de vários tamanhos e formas (GOLDFIELD, 1995; GORDON & FOSSBERG, 1997).  

Apreender pode ser definido como uma união temporária entre a mão e 

um objeto (BISHOP, 1962) o que, segundo KUHTZ-BUSCHBECK, STOLZE, 

BOCZEK-FUNCKE, JÖHNK, HEINRICHS e ILLERT (1998), 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 (VON HOFSTEN, 1991). O alcançar, segundo GORDON e FOSSBERG 

(1997), serve para propulsionar a mão a uma localização específica no espaço, o que 

implica a determinação de um objetivo a ser alcançado por meio da preensão e da 

manipulação. Atingir esse objetivo de maneira precisa, com verdadeiro controle sobre 

a oposição dos dedos polegar e indicador, é considerado um marco importante da 

habilidade manual. No entanto, o bebê não nasce com esse domínio. Nesse período, 

o desenvolvimento da preensão reflete uma progressão de uma preensão que 
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envolve a força para outra marcada pelo emprego da precisão, à medida que o bebê 

vai se tornando mais habilidoso. Preensão de força e de precisão são duas 

categorias funcionais identificadas originalmente por NAPIER (1956). Na preensão 

de força, o objeto é sustentado entre a superfície ventral dos dedos e a palma da 

mão,  ao passo que na preensão de precisão o objeto é sustentado entre as pontas 

dos dedos e o polegar. Por essa razão, a preensão de força também pode ser 

denominada palmar; já a preensão de precisão pode ser denominada digital. Essas 

características foram  estudadas por vários autores ao longo das últimas seis 

décadas como HALVERSON (1931), NAPIER (1956), CONNOLLY (1973), 

CONNOLLY e ELLIOTT (1972), MANOEL (1993), MANOEL e CONNOLLY (1998).  

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. Esse padrão 

voluntário iniciava-se com um tipo de preensão que envolvia mais a palma da mão e 

os dedos fechados, culminando com uma precisa oposição entre o dedo indicador e 

o polegar (GESELL, 1928; HAVERSON, 1931). O reflexo palmar tenderia a 

desaparecer por volta de dois a três meses pós-natal ou a tornar-se menos 

estereotipado à medida que a preensão voluntária tomasse lugar, aproximadamente 

entre três e quatro meses de idade (FORSSBERG, 1998).  

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. Esse autor pretendia investigar qual a relação entre a atenção visual das 

crianças sobre o objeto e a preensão,  bem como a influência da forma de 

abordagem sobre um tipo de preensão (HALVERSON, 1931). Nesse sentido, foram 

testadas aproximadamente doze crianças em cada grupo, com idades 

compreendidas entre quatro e treze meses, mais especificamente, dezesseis, vinte, 

vinte e quatro, vinte o oito, trinta e duas. trinta e seis, quarenta e cinqüenta e seis 
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semanas de idade, 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). Segundo THELEN, CORBETTA e SPENCER 

(1996), nos primeiros meses, o modo de alcançar são imprecisos e mostram um 

precário controle da trajetória da mão. Com a idade, esse movimento torna-se mais 

preciso e diretamente voltado  para o alvo pretendido, mostrando poucas unidades 

de movimento.  

O estudo de HALVERSON (1931) apresenta, portanto, dados 

extremamente ricos sobre a evolução da preensão manual em bebês. No entanto, o 

fato desse autor ter enfatizado o papel preponderante da maturação, os registros 

descritivos e o estabelecimento de dados normativos da idade para a emergência da 

preensão deram origem a diversos questionamentos no que se refere à metodologia 

desenvolvida. Conforme NEWELL e McDONALD (1997), um dos principais 

problemas foi considerar a ordem e a regularidade de aparecimento da preensão por 

meio de estudos comparativos com adultos, sem contudo considerar as 

características do objeto, o modo de apresentação desse objeto e a postura dos 

sujeitos. De acordo com NEWELL et alii (1989a), o uso de somente um cubo com as 

mesmas dimensões para todas as crianças mascarou a habilidade de apreender, 

subestimando a capacidade de ajustamento dos bebês em  virtude das restrições. 

A partir da década de setenta do século passado, BRUNER (1969), 

CONNOLLY (1973) e CONNOLLY e ELLIOTT (1972) inauguraram uma nova forma 

de estudar a preensão, relacionando as mudanças na forma de apreender com um 

progressivo aumento da capacidade cognitiva da criança e um aumento do número 

de programas motores (CONNOLLY & ELLIOTT, 1972). Um pouco dessa mudança 

pode ser atribuída à insatisfação relacionada à concepção predeterminística, mas a 
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principal causa foi oferecer dados sobre a história natural da preensão, buscando, 

quiçá, identificar padrões modais de ação. 

CONNOLLY (1970, 1973) e CONNOLLY e ELLIOTT (1972) inovaram na 

forma de observar a emergência da preensão ao considerar os impactos que as 

restrições anatômicas e funcionais teriam no desenvolvimento. Essa proposta foi 

baseada na observação sistemática de mudanças no decorrer do tempo, 

configurando o modo de preensão usado por crianças de três a cinco anos, nas 

tarefas de desenhar e pintar. No trabalho de CONNOLLY e ELLIOTT (1972) foi 

possível classificar vários padrões de preensão e tipos de movimentos da mão e do 

braço na utilização espontânea de um pincel. Como resultado final, foi observado 

que, no início da infância, a criança apresentava um número elevado de padrões 

para atingir o mesmo objetivo e esses padrões têm como característica uma maior 

aplicação de força. Gradualmente, há uma diminuição no número desses padrões, 

tornando eles mais consistentes e precisos. 

CONNOLLY e DALGLEISH (1989, 1993) também identificaram padrões de 

emergência das formas de preensão nos primeiros vinte meses de vida e 

descreveram a elaboração de um programa de ação em bebês no manuseio de uma 

colher durante a alimentação. Foram observadas etapas na emergência desse 

programa motor, que refletiram uma progressiva integração entre todos os 

componentes que compõem a tarefa de pegar a colher, levá-la até a boca, esvaziá-la 

e retornar ao prato, sugerindo um padrão de mudança na forma pela qual a colher é 

usada pela criança nesse período de sua vida. No decorrer dessa integração, foi 

observado um aumento de consistência na ação, o aparecimento de estratégias para 

solucionar os problemas e uma construção de um programa de ação, no qual a 

abertura da boca em antecipação à chegada da colher foi considerada como uma 

forte característica. 

Outro ponto marcante foi  distinguir dois tipos de movimentos  no padrão 

de preensão, denominados movimentos intrínsecos e extrínsecos (ELLIOTT & 

CONNOLLY, 1984). Nos movimentos extrínsecos há um maior envolvimento do 

tronco e membros superiores (articulações do punho, braço, antebraço, cotovelo e 

ombro) e nos movimentos intrínsecos há uma participação maior dos dígitos. Essa 

classificação é importante, pois torna possível observar a movimentação ou não do 
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objeto apreendido e fornece um critério na avaliação de padrões de força ou de 

precisão. A presença de movimentos intrínsecos revela a realização de ajustes para 

executar a tarefa e indica uma flexibilidade de solução de problemas compatível com 

uma performance habilidosa. No caso das crianças  manuseando a colher 

(CONNOLLY & DALGLEISH, 1989, 1993), houve um padrão que se tornou preferido 

e esse padrão foi exatamente o que permitia a manipulação da colher por meio de 

movimentos intrínsecos.  

Esse pressuposto foi confirmado por MANOEL (1993) e MANOEL e 

CONNOLLY (1997) em seus trabalhos realizados com crianças na faixa etária  entre 

vinte e nove e quarenta e cinco meses de idade. Em uma tarefa que consistia em 

apreender, transportar e inserir uma barra cilíndrica dentro de uma caixa através de 

um orifício central, as crianças tiveram seus comportamentos classificados em 

padrões de preensão rígido e flexível, relacionando o primeiro à força e o segundo à 

precisão. Rígido e flexível, no trabalho de MANOEL (1993) foi relacionado à 

presença ou não de movimentos intrínsecos e buscou verificar a participação desses 

movimentos em duas condições em que se restringia a tarefa, denominadas de 

acordo com o nível de dificuldade: baixa restrição ou alta restrição. Como resultado, 

foi verificada uma mudança nos tipos de preensão  - de padrões rígidos para flexíveis 

- com o aumento da idade. As crianças mais velhas apresentaram, mais 

freqüentemente, padrões de preensão flexíveis e, consequentemente, mais 

movimentos intrínsecos para solucionar a tarefa em relação às crianças mais novas, 

sugerindo a emergência de um programa de ação para a habilidade de preensão. 

Há, portanto, uma compreensão por parte de Connolly e colaboradores de 

que a manipulação é uma função motora que envolve muita destreza e depende 

tanto da anatomia da mão quanto de estruturas abstratas (CONNOLLY, 1973). Essas 

duas características definiriam a maneira como ocorreria a manipulação e a função 

do objeto a ser manipulado, sugerindo que a alteração de aspectos da tarefa pode 

resultar na emergência mais precoce da preensão.  

Nesse sentido, o indivíduo passa a ser compreendido como um sistema 

ativo, por basear as mudanças que acontecem no comportamento motor nas 

constantes trocas de informações entre o sistema e o ambiente. Nessa perspectiva, 

as habilidades de alcançar e apreender podem ser influenciados pelas restrições do 
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organismo, do ambiente e da tarefa, como tem demonstrado VON HOFSTEN (1982) 

em seus estudos sobre o alcançar e interceptar objetos em movimento. Segundo 

MANOEL (1998), a capacidade de interceptar objetos em movimento desenvolve-se 

ao longo da primeira e segunda infância. No entanto, VON HOFSTEN (1990) 

demonstrou em seus estudos que bebês puderam alcançar e manter contato com o 

objeto em movimento quando foi estabelecido um controle artificial da postura do 

tronco em uma cadeira especial. É provável que as crianças tenham-se utilizado de 

um padrão palmar nessas preensões, mas a capacidade de alcançar aconteceu em 

idade muito mais precoce que as idades encontradas nos estudos de HALVERSON 

(1931) e GESELL (1929).  

Alguns autores têm sugerido que a emergência da oposição do polegar, 

bem como a preensão digital pode ser antecipada de acordo com alterações de 

restrições da tarefa, ambiente e organismo (NEWELL & McDONALD, 1997). 

NEWELL (1986) chega a afirmar que as habilidades de manipulação, 

locomotoras ou posturais não são adquiridas de acordo com uma seqüência 

invariante e predeterminada. Ele afirma que as seqüências até então descritas são 

determinadas pela dinâmica interação do organismo e ambiente, independentemente 

da idade. Com o objetivo de buscar evidências para essa concepção, Newell e 

colaboradores conduziram uma série de trabalhos mostrando que a razão entre o 

tamanho do objeto e o tamanho da mão seria a principal determinante da emergência 

de diferentes padrões de preensão. Por exemplo, NEWELL et alii (1989b) 

contrastaram a configuração da preensão em crianças entre três e cinco anos de 

idade com a configuração adotada por adultos (dezoito a quarenta e seis anos de 

idade) na tarefa de apreender cubos de tamanhos diferentes (0, 8 a 24, 2 cm)  e 

colocá-los dentro de outro cubo com o lado superior aberto e 2 cm maior que o cubo 

apreendido. Foram estabelecidas como categorias a(s) mão(s) usada(s), o número e 

tipo de dígitos em contato com o objeto, a profundidade do contato dos dedos, o 

contato do objeto com a palma da mão e o ângulo da mão ao abordar o objeto. Os 

resultados encontrados demonstraram uma configuração similar entre os dois grupos 

de idade, sugerindo que a razão entre o tamanho do objeto e da mão, e não a idade, 

é que determinaram o tipo de preensão adotado. 
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NEWELL et alii (1989a) também verificaram a influência da forma e 

tamanho do objeto na determinação do tipo de preensão em bebês entre quatro e 

oito meses e encontraram mudanças no número de dígitos e a inclusão das duas 

mãos à medida que alteravam a forma e o tamanho do objeto e demonstraram que 

crianças de quatro meses de idade diferenciaram seu padrão de preensão por causa 

da restrição da tarefa 

Em outro estudo, NEWELL, McDONALD e BAILLARGEON (1993) 

compararam crianças entre cinco e oito meses de idade e adultos apreendendo 

cubos de diferentes tamanhos (1, 2 a 9, 0 cm para as crianças e 1, 2 a 20, 6 cm para 

adultos). NEWELL, McDONALD e BAILLARGEON (1993) mostraram que a 

probabilidade de usar uma ou duas mãos na apreensão dos cubos eram similares 

nas crianças e adultos, desde que houvesse uma relação entre o tamanho do objeto 

e da mão. A relação “tamanho corporal e média no número de dígitos usados na 

apreensão do objeto” foi essencialmente a mesma para os dois grupos. Isso sugere 

que a razão tamanho do objeto e tamanho da mão determinou o uso de uma ou duas 

mãos na apreensão de um objeto. 

Mais recentemente, CESARI e NEWELL (1999) examinaram a 

configuração preferida de preensão usada por dez adultos entre vinte e dois e 

quarenta e nove anos para pegar e mover cubos que variavam em extensão, massa 

e densidade, com a hipótese de que o número de mãos (uma ou duas) e números de 

dígitos usados poderiam ser preditos por meio de uma equação na qual a extensão e 

massa da mão e objeto fossem considerados. Os resultados encontrados 

confirmaram as hipóteses dos experimentos prévios relacionando escala corporal e 

configuração da preensão.  

Com tais resultados, Newell e colaboradores 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 reunidos de maneira flexível e 

não determinada conforme prescrições do sistema nervoso central, seja pela 

maturação seja pela representação interna de um programa motor. 

Ainda dentro dessa perspectiva, WIMMERS et alii (1998a, 1998b), VAN 

DER KAMP, SAVELSBERGH e DAVIS (1998) discutem a possibilidade de aplicação 

dos princípios matemáticos da teoria da catástrofe para identificar transições no 
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desenvolvimento da preensão. WIMMERS et alii (1998a, 1998b) observaram, por 

meio de um estudo longitudinal, dez crianças de oito a vinte quatro semanas de 

idade progredirem da situação em que um objeto estacionário era oferecido e a 

criança o alcançava, mas não era capaz de apreender o objeto, para a situação em 

que essa apreensão era possível. A incidência desses comportamentos foi analisada 

estatisticamente e foi possível examinar a presença de critérios de transição,  bem 

como identificar, no decorrer das dezesseis semanas de duração do estudo, 

mudanças que revelaram o caráter descontínuo desse comportamento. Já VAN DER 

KAMP, SAVELSBERGH e DAVIS (1998) conduziram um experimento com crianças 

de cinco, sete e nove anos de idade buscando, em especial, evidências de que a 

escala corporal indicada pela razão do tamanho do cubo e tamanho da mão atuaria 

como parâmetro controle para a fase de transição da preensão com uma mão para 

duas mãos. Os resultados demonstraram que essa transferência ocorreu em razão 

da escala corporal, nos três grupos de idade, destacando o seu papel como 

parâmetro controle; também critérios de transição foram identificados. 

 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. KUHTZ-BUSCHBECK et alii (1998) 

e KUHTZ-BUSCHBECK, BOCZEK-FUNCKE, ILLERT, JÖHNK e STOLZE (1999) 

também destacaram o aspecto cognitivo em seus trabalhos. No primeiro, eles 

analisaram a cinemática do movimento de alcançar e apreender em crianças entre 

seis e sete anos de idade sob diferentes condições experimentais e compararam o 

resultado com a performance de adultos. Esse estudo destacou como resultado a 

imaturidade da criança na formação de um padrão de preensão por causa de uma 

alta dependência do feedback visual na realização das tarefas. No segundo estudo, 

crianças de quatro e cinco anos de idade foram avaliadas em vários testes 

comportamentais e comparados com adultos quanto à maturação da destreza 

manual e à função sensório motora. No entanto, nenhuma correlação foi encontrada 

entre os testes e o ritmo da maturação sensório motora. 
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Grande parte dos trabalhos sobre a função manual centralizou suas 

atenções no desenvolvimento do alcançar e apreender objetos (CONNOLLY, 1973; 

CORBETTA & THELEN, 1995; HALVERSON, 1931; VON HOFSTEN, 1990; 

WIMMERS et alii, 1998a), mas na opinião de MANOEL e CONNOLLY (1998), 

existem duas outras propriedades funcionais da mão que têm recebido pouca 

atenção, especialmente no que diz respeito ao seu desenvolvimento. Uma delas é 

relacionada à exploração de objetos, na qual a mão é utilizada para identificar forma, 

volume, textura, temperatura, entre outros. A outra propriedade está relacionada à 

manipulação de objetos, que consiste no manuseio de objetos para atingir metas 

específicas. Para manipular objetos, a mão apresenta formas que caracterizam a 

ação de apreender o objeto, uma vez que a preensão é utilizada para ter acesso ao 

objeto e envolvê-lo (KLATZY, LEDERMAN, PELLEGRINO, DOHERTY & 

McCLOSKEY, 1990); além disso, envolve coordenação dos dígitos de acordo com a 

propriedade intrínseca de um objeto e controle da força impressa na ponta dos dedos 

assim que o contato com o objeto é estabelecido (GORDON & FOSSBERG, 1997). 

Para uma melhor compreensão do processo que leva a esses 

comportamentos é necessário considerar como crianças mais novas formam esses 

padrões de preensão. Estudos anteriores (HALVERSON, 1931; NEWELL et alii, 

1989) já mostraram que a emergência dos padrões de preensão digital e palmar são 

formados ao longo do primeiro ano de vida. Segundo TOUWEN (1995), 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 as restrições que atuam nesse padrão de 

preensão.  

 

3 PROPOSTAS DE ESTUDO 

      

O estudo do desenvolvimento motor tem como propósito compreender 

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

é preciso estabelecer medidas confiáveis (CORBETTA & THELEN, 1995). O 

estabelecimento de tais medidas tem sido um desafio corrente, especialmente 

quando os estudiosos do comportamento motor observam o desenvolvimento motor 
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sob a premissa de que as mudanças que ocorrem nesse processo resultam da ação 

de múltiplas causas (GOTTLIEB, 1992), internas (em nível de gene, célula, órgão) ou 

externas (confrontando-se indivíduo com indivíduo, indivíduo com grupo, indivíduo 

com meio físico). 

Dentre os possíveis fatores que podem contribuir para compor as causas 

externas há as restrições da tarefa que abarcam o objetivo da tarefa, o uso de 

implementos, regras que delimitam a movimentação, etc. Acredita-se que a variação 

nessas restrições pode desencadear mudanças na organização da resposta motora, 

ou seja, face às restrições da tarefa, o sistema pode transitar entre diferentes 

estados de desenvolvimento, como, por exemplo, passar de um estado avançado 

para um estado rudimentar e, depois, retornar ao estado original ou, até mesmo, 

passar, de maneira irreversível, para outro estado de desenvolvimento. 

Há, portanto, a necessidade de investigar quais restrições teriam impacto 

imediato na organização do comportamento motor e de que maneira esses impactos 

interagiriam com a idade e a experiência. Nesse caso, optou-se por observar como 

crianças nos dois primeiros anos realizariam uma tarefa de manipulação sob 

diferentes condições de restrição da tarefa. 

De acordo com HALVERSON (1931), a habilidade de preensão manual  

se desenvolve ao longo do primeiro ano de vida. Por volta de quinze meses de idade 

já é possível identificar o uso de uma forma de preensão digital similar à usada por 

indivíduos adultos. No entanto, ainda se sabe pouco sobre como o bebê e a criança 

usa a habilidade de preensão para realizar uma tarefa que envolva a manipulação de 

um objeto e, ainda, como ela se organizaria diante de diferentes tipos de restrição. 

No desenvolvimento de habilidades de manipulação há uma progressão 

de um uso centrado em preensões palmares, nas quais se pode exercer força com o 

objeto, para um uso que envolve de forma predominante preensões digitais, com as 

quais se podem executar tarefas que exigem controle mais fino e detalhado na 

manipulação (CONNOLLY, 1973; CONNOLLY & ELLIOTT, 1972). Pode-se ainda 

considerar que tais mudanças relacionam-se a uma inter-relação dinâmica entre 

restringir e liberar graus de liberdade de movimento. Por exemplo, a criança para 

manter objeto em sua mão enquanto efetua alguma tarefa de manipulação adota 

uma preensão palmar. Esse tipo de preensão garante um contato seguro entre mão 
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e objeto, por outro lado, restringe o número de movimentos dos dígitos para modificar 

a posição do objeto em relação à mão. Isso exige uma maior participação das 

articulações do punho, braço, ombro e tronco. Já com a adoção de uma preensão 

digital, as articulações do membro superior e do tronco podem ser mantidas fixas, 

havendo, entretanto, uma maior participação das articulações dos dedos 

possibilitando uma grande variedade de movimentos para orientar e reorientar o 

objeto em relação à mão e em relação a outros objetos no meio físico. Deve-se 

destacar que há uma carência de informações sobre a existência ou não de 

condições de restrição que possam influenciar essa inter-relação dinâmica. 

Diante disso, o objetivo geral desse trabalho foi verificar, mediante a 

condução de três estudos, se e como os padrões de preensão seriam influenciados - 

de forma conjunta ou particular - pelo grau de complexidade da tarefa (Estudo 1), 

pelo tipo de acesso ao objeto de manipulação (Estudo 2) e pela combinação entre a 

complexidade da tarefa e o tipo de acesso ao objeto de manipulação (Estudo 3). 

Dois conjuntos de questões foram formulados para os três estudos 

conduzidos. O primeiro refere-se ao tipo de padrão de preensão que deverá ou 

poderá predominar nas tarefas em razão da restrição da tarefa e da prática. Será que 

haverá um padrão de preensão mais característico devido às diferentes condições da 

tarefa? Esses padrões se tornarão diferentes com relação à prática? Surgirão ou não 

novos padrões de preensão? 

O segundo conjunto refere-se às possíveis transições advindas das 

mudanças nos modos de preensão. Será que alguma das condições de restrição 

permitirá observar transições entre modos de preensão qualitativamente diferentes, 

palmar e digital? Como o grau de estabilidade de cada um deles será afetado? 

 

3.1 Estudo 1 

 

No estudo 1, a restrição da tarefa foi delimitada pelo aumento no grau de 

complexidade. A identificação do grau de complexidade de uma tarefa parte do 

entendimento de que ela é fruto de um aumento no número de operações envolvidas 

na realização da mesma. Baseado nessa concepção, foi possível propor 2 tarefas, 
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em que se pode identificar um aumento de elementos e, com base nessa distinção, 

classificá-las em tarefas simples e complexa. 

No caso da tarefa 1, a ação consistiu em apreender uma barra 

semicilíndrica, transportá-la e depositá-la dentro de um alvo amplo (FIGURA 1). Já 

na tarefa 2, a ação consistiu em apreender uma barra semicilíndrica, transportá-la e 

inseri-la dentro de uma caixa de madeira por meio de um orifício semicircular de 

tamanho ligeiramente maior que o diâmetro da barra, localizado na parte central e 

superior da caixa (FIGURA 2). Comparando-se o número de elementos utilizados em 

cada tarefa, reconhece-se que há um aumento no número de operações da tarefa 1 

para a tarefa 2. A tarefa 1 envolve alcançar, apreender, transportar  e soltar a barra. 

A tarefa 2 tem, além das operações já mencionadas, a localização, a orientação da 

barra em direção ao orifício, a inserção controlada da barra na caixa e sua soltura. 

Dessa forma, a tarefa 1 foi denominada Tarefa Simples (TS) e a tarefa 2 de Tarefa 

Complexa (TC).  

 

3.1.1 Objetivo 

 

Investigar o efeito da complexidade da tarefa no padrão de preensão 

manual, em crianças com idade entre dez e vinte meses.  

 

3.1.2 Questões 

 

1. Houve um padrão de preensão mais característico em razão da 

complexidade da tarefa?  

2. A variação na complexidade da tarefa levou ao estabelecimento de 

modos de preensão estáveis? 

 

3.1.3 Método 

 

3.1.3.1 Amostra  
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O estudo contou com a participação de quinze crianças, entre dez e vinte 

meses de idade. Essas crianças freqüentavam a Creche da Universidade de São 

Paulo, distribuídas em duas unidades na Cidade Universitária, Câmpus da Capital. A 

participação no estudo foi consentida por seus responsáveis legais mediante contato 

prévio estabelecido entre a pesquisadora e a direção do centro.  

 

3.1.3.2 Tarefas experimentais 

 

3.1.3.2.1 Tarefa Simples (TS) 

 

A tarefa consistiu em apreender uma barra semicilíndrica localizada à 

frente, colocada no centro de uma bandeja, com a parte plana voltada para cima, 

transportá-la e depositá-la dentro de um alvo amplo, afixado sobre a mesma bandeja.  

 

 

FIGURA 1 – Situação Experimental da Tarefa simples (TS) 

 

3.1.3.2.2 Tarefa Complexa (TC)  

 

A tarefa consistiu em apreender uma barra semicilíndrica localizada à 

frente, no centro da bandeja, com a parte plana voltada para cima, transportá-la e 

inseri-la dentro de uma caixa de madeira que possuía um orifício semicircular de 

tamanho ligeiramente maior que o diâmetro da barra, na parte central e superior da 

caixa.  
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FIGURA 2 – Situação Experimental da Tarefa Complexa (TC) 

 

3.1.3.3 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 

multimídia do Centro de Excelência Esportiva (CENESP), do Centro de Educação 

Física e Desportes, da Universidade Estadual de Londrina. Esses materiais 

constituíram-se de : 

 
a) Para a filmagem 

- uma câmera de vídeo S-VHS com tripé; 

- fitas de vídeo S-VHS; 

b) Para a tarefa 

Tarefa simples (TS) 

- uma cadeira dobrável e portátil, medindo 38 cm de largura/ 

36 cm de altura/ 28 cm de profundidade, com bandeja 

regulável, medindo 38 cm de largura e 38 cm de 

profundidade;  

- uma barra semicilíndrica para a preensão, medindo 10 cm 

de comprimento e 12 mm de diâmetro; 

- um alvo medindo 13 X 9 cm, para depositar a barra.  

Tarefa 2 (TC)  
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- cadeira dobrável e portátil com bandeja regulável, conforme 

tarefa 1; 

- barra semicilíndrica para a preensão, conforme tarefa 1; 

- uma caixa de madeira, medindo 15 cm de largura e 11, 5 cm 

de altura, com um orifício semicircular na parte superior do 

centro da caixa 

c) Para análise dos dados: 

- fichas individuais de análise do comportamento; 

- Ilha de edição, composta de um videocassete e uma 

televisão.  

  

3.1.3.4 Delineamento experimental 

 

Para verificar se o grau de complexidade da tarefa influenciou no modo de 

preensão dessa habilidade de manipulação, o grupo foi submetido a duas sessões, 

em dois dias consecutivos. Na primeira sessão, as crianças executaram as tarefas 

simples/TS e complexa/TC. Na segunda sessão foi executada a tarefa complexa/TC. 

Em razão de a tarefa complexa ter sido executada duas vezes, em momentos 

diferentes, consideraremos para a discussão desse estudo três tarefas, ou seja, a 

tarefa simples/TS, a tarefa complexa/TC1 e, novamente, a tarefa complexa/TC2. 

As tarefas foram executadas quinze vezes em cada sessão. Todas as 

tentativas foram filmadas por uma câmara acomodada sobre um tripé, 

perpendicularmente à cadeira, no local de execução. 

 

QUADRO 1 - Resumo explicativo do delineamento experimental - Estudo 1. 

1ª SESSÃO 2ª SESSÃO 
FASE 1 FASE 2 FASE 3 

Tarefa Simples  
(TS) 

15 tentativas 

Tarefa Complexa  
(TC1) 

15 tentativas 

Tarefa Complexa 
 (TC2) 

15 tentativas 
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3.1.3.5 Categorias comportamentais 

 

Os padrões de preensão foram classificados em padrão palmar/força de 

preensão e padrão digital de preensão, conforme classificação de NAPIER (1956) e 

categorizados conforme as descrições (cf. FIGURAS 3 e 4) utilizadas em 

investigações prévias conduzidas por CONNOLLY e DALGLEISH (1989), 

CONNOLLY e ELLIOTT (1972) e MANOEL (1993). Esses comportamentos foram 

analisados por meio das observações das imagens obtidas em vídeo, mediante 

reproduções quadro a quadro e em slow motion.  

  

3.1.3.5.1 Padrão digital 

 

Caracteriza-se 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 e a presença freqüente de 

movimentos dos digitais na modificação espacial do objeto em relação à mão. Como 

a posição do objeto em relação à mão é modificada por movimentos do dígitos, 

ELLIOTT e CONNOLLY (1984) denominaram esses movimentos de intrínsecos. 

A classe digital foi composta por quatro padrões – adulto digital (AD); 

obliquo digital (OD); transverso digital (TD); interdigital (ID).  
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FIGURA 3 - Padrões de preensão digital, adaptado de MANOEL (1993). 

 

3.1.3.5.2 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. A realização de movimentos intrínsecos é 

minimizada, e quando ocorrem no primeiro ano de vida, eles se apresentam numa 

forma primitiva. Dessa forma, a posição do objeto é alterada em relação a outros 

objeto por movimentos originados nas articulações do punho, do cotovelo, do 

escápula, ou de todo o tronco. Como a relação espacial entre objeto e mão não se 

alteram com esses movimentos, ELLIOTT e CONNOLLY (1984) os denominaram de 

extrínsecos. 

A classe palmar foi composta por seis padrões – adulto palmar (AP); 

ventral palmar (VP); transverso palmar (TP); digital palmar (DP); obliquo palmar (OP). 

Adulto Digital Obliquo Digital

InterdigitalTransverso Digital
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FIGURA 4 - Padrões de preensão palmar, adaptado de MANOEL (1993). 

 

3.1.3.6 Fases da tarefa 

 

3.1.3.6.1  Fase de preensão (fase 1) 

 

Caracterizada a partir do momento em que a criança inicia o movimento 

em direção à barra, apreende-a sobre a mesa, e a retira totalmente da superfície da 

mesa. 

 

3.1.3.6.2 Fase de transporte (fase 2)  

 

Ventral PalmarAdulto Palmar

Digital PalmarTransverso Palmar

Obliquo PalmarTransverso c/ força
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Caracterizada pelo momento em que a barra saiu totalmente da mesa até 

o momento em que essa mão atingiu seu ponto mais alto, a qual foi denominada de 

fase ascendente. 

 

3.1.3.6.3 Fase de inserção (fase 3) 

 

Caracterizada pelo momento em que a mão começa a fase descendente 

até que a barra seja totalmente depositada dentro da caixa de encaixe. 

 

3.1.3.7 Medidas  

 

a) Medida qualitativa 

Padrão de preensão: Foi identificado, por intermédio da observação dos 

comportamentos apresentados (cf. item 1.3.5), o padrão mais freqüente de preensão 

(moda) em cada uma das fases para cada uma das tarefas. Foram analisados tanto 

os comportamentos individuais quanto os comportamentos por classe, ou seja, 

analisou-se o comportamento mais freqüente entre os padrões de preensão já 

apresentados e, posteriormente, a classe mais freqüente (digital ou palmar). Cabe 

esclarecer que comportamentos que não se encaixaram nas categorias citadas 

levaram ao estabelecimento de novas categorias e serão descritas no decorrer do 

texto. Já, a moda das classes correspondeu à reunião de todos os padrões da 

mesma classe, digital ou palmar, no total de crianças.  

Uma vez identificado o padrão preferencial do grupo, em cada uma das 

tarefas, a preocupação foi investigar em que medida a complexidade da tarefa 

influenciou no comportamento de preensão dessas crianças. E esse possível efeito 

pôde ser observado mediante acompanhamento das mudanças de organização que 

ocorreram entre as tarefas. Foi, portanto, construídas tabelas, uma para cada fase da 

tarefa, com o objetivo de descrever e apresentar, em números percentuais, as 

mudanças gerais, intraclasses e interclasses que ocorreram entre as tarefas. 

 

b) Medida quantitativa 

Foram estabelecidos índices que permitissem inferir o grau de 
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consistência dos padrões, em razão das restrições da tarefa. Esses índices são:  

• Freqüência Relativa da Moda: Esse índice teve como objetivo verificar, 

entre todos os padrões apresentados na tarefa em questão, qual o grau de 

consistência do padrão que se apresentou com maior freqüência. Desse número 

foi calculado um índice relativo, expresso pela equação “Freqüência do 

comportamento mais freqüente (Moda)/Nº de tentativas” (BARELA & BARELA, 

1997), cujo resultado indicou o grau de consistência do padrão preferencial em 

relação aos outros padrões apresentados no decorrer das tentativas. Por 

exemplo, uma criança que apresentou, em quinze tentativas, três padrões 

transverso digital (TD), oito transverso palmar (TP), dois obliquo digital (OD) e 

dois padrão adulto palmar (AP), encontrou como padrão mais freqüente o 

transverso palmar (TP). A freqüência relativa desse padrão foi, portanto, igual a 

0,53 (ou seja, 8/15=0,53). Os valores são de maior consistência quanto mais 

aproximarem do valor 1;  

• Variabilidade do número de padrões: O objetivo desse índice foi 

verificar, dentre todos os padrões disponíveis, quantos a criança apresentou para 

a execução da tarefa. Do número encontrado, foi calculado um índice de 

variabilidade, expresso pela equação “Nº de padrões distintos/Nº de tentativas”, 

cujo resultado indicará o grau de consistência dos padrões em relação ao número 

de tentativas. Observando o exemplo acima, a criança utilizou-se de quatro 

padrões de preensão diferentes (TD, TP, OD e AP) no decorrer de quinze 

tentativas. Nesse caso, o índice que indica a variabilidade do número de padrões 

foi de 0,26 (ou seja, 4/15=0,26). Quanto menor o número de padrões a que se 

recorre, maior a consistência. A relação observada é de que, quanto mais distante 

de 1, mais consistente é o valor (< 1, mais consistente);  

• Variabilidade intertentativa: O objetivo foi verificar, no decorrer das 

quinze tentativas, quantas vezes a criança mudou de padrão de preensão. Do 

número encontrado, foi calculado um índice de variabilidade, expresso pela 

equação “Nº de mudanças/Nº de tentativas”, cujo resultado indicou o seu grau de 

consistência em relação ao número de tentativas. No primeiro exemplo foi 

relatado que a criança apresentou, em quinze tentativas, três padrões transverso 
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digital (TD), oito transverso palmar (TP), dois obliquo digital (OP) e dois padrão 

adulto palmar (AP). Essa criança apresentou quatro tipos de preensão, no 

entanto, eles não ocorreram seqüencialmente, mas distribuídos aleatoriamente no 

decorrer das quinze tentativas. Por exemplo, as três primeiras tentativas foram do 

tipo TD, as quatro subseqüentes TP, as  duas seguintes, OD; depois duas do tipo 

AP e as quatro últimas, novamente o padrão TP. Apresentou, portanto, cinco 

mudanças no decorrer das quinze tentativas. A variabilidade intertentativa foi, 

portanto, 0,33 (ou seja, 5/15=0,33). Quanto menor o número de mudanças 

efetuadas, maior a consistência. A relação observada é de que, quanto mais 

distante de 1, mais consistente ( < 1, mais consistente);  

 

3.1.3.8 Análise estatística  

 

  a) Medidas qualitativas 

 

A análise da moda dos padrões de preensão foi realizada de forma 

descritiva por meio de tabelas e gráficos de freqüência (histogramas), apresentando 

a freqüência de cada padrão por tarefa em cada uma das fases, a freqüência e os 

tipos de mudanças (mudança interclasse e intraclasse) e o desempenho das crianças 

em relação à finalização da tarefa, quando a mesma envolvia a inserção da barra 

dentro da caixa (cf. Estudo 1 e 3). Não foi utilizada análise estatística inferencial para 

essa medida, pois foi dada maior ênfase na análise do comportamento individual de 

cada participante face às variações nas condições da tarefa. 

 

  b) Medidas quantitativas 

 

A análise das medidas de freqüência relativa da moda, de variabilidade 

intertentativa e de variabilidade do número de padrões foi realizada de forma 

descritiva mediante a elaboração de gráficos com base na média e no desvio padrão 

(±1, 96 sd) do grupo para cada uma das tarefas. Já a análise inferencial se realizou 

mediante a aplicação do teste de análise de variância a um fator para medidas 

repetidas (Anova One-way). Quando apontada diferença significativa foi então 
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utilizado o teste de post hoc de Tukey(HSD) para detectar o local das diferenças. Antes 

de utilizar o teste de análise de variância foi analisada a normalidade da distribuição 

das curvas de cada medida mediante a aplicação do teste de Shapiro-Wilk´s. 

Utilizou-se para todas as análises inferenciais nível de significância igual ou menor a 

0, 05 (GREEN, SALDIND, ANKEY, 2000). 

 

 

3.1.4 Resultados 

 

De acordo com os objetivos do presente estudo buscou-se identificar: 

 

1º se houve um padrão preferencial de preensão nas tarefas; 

2º se esse padrão preferencial mudou entre as tarefas; 

3º se houve mudanças intraclasse, entre as tarefas; 

4º se houve mudanças interclasse, entre as tarefas; 

5º se houve mudanças nos índices de variabilidade, referentes aos níveis 

de consistência nas tarefas;  

6º qual o nível de desempenho nas tarefas. 

 

A apresentação dos resultados será realizada na ordem desses itens e por 

fases - preensão, transporte e inserção. 

 

3.1.4.1 Fase de preensão 

 

3.1.4.1.1 Padrão preferencial de preensão 

 

Na fase de preensão, das quinze crianças analisadas, oito utilizaram um 

padrão digital para executar a tarefa simples/TS, distribuídas da seguinte forma: duas 

crianças utilizaram o padrão adulto digital (AD) e seis, o padrão transverso digital  

(TD). Das outras sete crianças, seis utilizaram-se de padrões da classe palmar, das 

quais quatro utilizaram o padrão transverso palmar (TP), uma criança utilizou o 
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padrão obliquo palmar (OP) e uma utilizou as duas mãos (2M)1. E houve uma criança 

que apresentou um padrão identificado como indefinido (IN)2. Observando os 

números de padrões, identificou-se o padrão transverso digital (TD) como o padrão 

mais freqüente (FIGURA 5) e uma pequena predominância do padrão digital na 

moda das classes. 

Na tarefa complexa/TC1, a distribuição foi semelhante ao observado na 

tarefa simples/TS. Das quinze crianças envolvidas, oito realizaram a tarefa utilizando-

se de padrões digitais, havendo a seguinte distribuição: uma criança utilizou o padrão 

adulto digital (AD), uma o padrão obliquo digital (OD), cinco o padrão transverso 

digital (TD) e uma o padrão interdigital (ID). Das outras sete crianças, seis utilizaram 

o padrão transverso palmar (TP) e uma o padrão indefinido (IN). Os padrões mais 

freqüentes foram o transverso palmar e o digital, mas, no geral, a maior freqüência 

ficou concentrada no padrão transverso palmar (TP) e a moda das classes ficou 

caracterizada pelo padrão digital. 

                                                           
1
 No padrão de preensão Duas Mãos, a barra é apreendida com as duas mãos. Esse padrão, na verdade, foi 

reconhecido como parte integrante das categorias comportamentais de CONNOLLY e DALGLEISH (1989) e, 

segundo descrições, é comum a criança adotar padrões digitais para segurar a barra. Mas também é possível 

observar a adoção de uma preensão digital em uma das mãos e na outra uma palmar. Não há, portanto, um 

comportamento definido e essa atitude pode estar refletindo a incapacidade da criança em empregar um padrão 

digital na preensão da barra. Diante disso, esse padrão foi categorizado como um padrão palmar, em 

conformidade com os autores acima citados. 
2 O outro padrão estabelecido foi denominado de indefinido (IN), por apresentar, em uma única fase, vários 

padrões de preensão diferentes. Essa variedade de padrões dificultou o estabelecimento de um padrão preferencial 

que apresentou, inúmeras vezes, somente padrões palmares, somente digitais ou ambos. Conforme definição 

encontrada no Dicionário Aurélio, indefinido significa algo incerto, sem limites determinados. Essa definição 

reflete o estado desenvolvimental das crianças que, do ponto de vista do processo, estão em busca de uma melhor 

solução para a tarefa, sem que nenhum deles tenham adquirido estabilidade. Dessa forma, entendeu-se que essa 

configuração era uma nova classe, sem tentar adequá-la às classes já existentes.   
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FIGURA 5 –   Distribuição das quinze crianças entre os padrões de preensão nas 

três tarefas, na fase de preensão.  

 

Na tarefa complexa/TC2, seis crianças usaram o padrão digital, assim 

distribuídas: uma criança usou o padrão adulto digital (AD) e cinco o padrão 

transverso digital (TD). No padrão palmar foram identificadas oito crianças, assim 

distribuídas: sete crianças utilizaram o padrão transverso palmar (TP) e uma o 

padrão duas mãos (2M). E uma criança se caracterizou pelo uso de um padrão cuja 

característica foi não encontrar um padrão modal, sendo denominado de “não moda”. 

O padrão preferencial foi o transverso palmar (TP) e a moda das classes foi o padrão 

palmar. 

Enfim, foi possível identificar o padrão transverso digital (TD), o padrão 

transverso palmar (TP) e, novamente, o transverso palmar (TP) como padrões 

preferenciais das tarefas simples/TS e complexa/TC1 e TC2, na fase de preensão. A 

moda das classes foi o padrão digital, na tarefa simples/TS, o padrão digital na tarefa 

complexa/TC1, e o padrão palmar, na tarefa complexa/TC2. 

Interessante notar que das três tarefas, somente na tarefa complexa/TC2, 

o padrão preferencial e a moda das classes diferiram entre si, apresentando um 

padrão da classe palmar como preferencial e a moda das classes como digital. No 
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entanto, há de se destacar, também, que foi a única tarefa que apresentou uma 

distribuição maior entre os padrões digitais em relação às outras tarefas. 

  

3.1.4.1.1.1 Padrão de preensão indefinido 

 

Conforme já foi comentado, o padrão indefinido (IN) não constava entre os 

padrões previstos nas categorias comportamentais indicados para a observação 

neste trabalho. No entanto, foi um padrão que surgiu em virtude de ter agrupado, em 

uma mesma tentativa, mais de um padrão dentre aqueles que compõem as 

categorias comportamentais. A dificuldade em identificar um padrão que se 

estabelecesse como preferencial levou a classificá-lo de indefinido. O fato de ter 

havido combinações múltiplas em que predominavam ora conjuntos de padrões 

palmares, ora conjuntos de padrões digitais, ora um empate entre essas duas 

classes, optou-se por incluir uma terceira classe comportamental, denominada de 

indefinido. Faz-se necessário, entretanto, explorar as combinações apresentadas 

pelas crianças com o objetivo de identificar algum comportamento preferencial. 

Detectar padrões é uma constante na ciência, mas é indispensável que, além disso 

se forneçam explicações para esses padrões. Por isso, as combinações que deram 

origem ao padrão de preensão indefinido em cada tentativa foram descritas, primeiro, 

tentando-se identificar o número de tentativas que foram classificadas como um 

padrão indefinido. Posteriormente, foram identificadas as combinações que tiveram a 

mesma organização, contabilizadas como “combinações que se repetem”. Das 

combinações gerais, buscou-se identificar um padrão preferencial e a classe 

predominante. As descrições com todas as tentativas estão no ANEXO I. 

Na fase de preensão (QUADRO 2), foram identificadas duas crianças que 

apresentaram o padrão indefinido (IN) como o mais freqüente - uma criança na tarefa 

simples/TS (criança 10) e outra na tarefa complexa/TC1 (criança 14). 

Na tarefa simples/TS, o padrão indefinido foi identificado, na criança 10, 

em seis tentativas com dois padrões diferentes, em média, em cada tentativa. Em 

duas dessas seis tentativas repetiu-se a combinação duas mãos (2M) e transverso 

digital (TD); em duas, a combinação duas mãos (2M) e adulto digital (AD). O 

comportamento em todas as tentativas foi, de fato, indefinido, pois em nenhuma 
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delas houve a combinação dos mesmos padrões. Quanto à classe dos padrões, 

houve uma tentativa em que a combinação dos padrões foi palmar, mas nas outras 

cinco houve indefinição, pois apresentaram-se números iguais de padrões palmares 

e digitais. 

Na tarefa complexa/TC1 da fase de preensão, o padrão indefinido foi 

identificado em cinco tentativas da criança 14, em nenhuma das quais pôde-se 

identificar um comportamento particular porque a criança apresentou, a cada 

tentativa, uma combinação média de 2,5 padrões diferentes. O padrão mais 

freqüente foi o indefinido pois não houve nenhum padrão com a mesma organização. 

Foram cinco as combinações diferentes, em que a moda da classe também foi 

indefinida, caracterizada por uma combinação em que todos os padrões foram da 

classe digital, por uma combinação da classe palmar, e por outras três combinações 

foram indefinidas por não terem apresentado um padrão predominante. 

 

QUADRO 2 - Combinações que compuseram o padrão indefinido (IN), na fase de 

preensão. 

PREENSÃO TS TC1 
Nº de crianças 1 1 
Crianças 10 14 
Nº de tentativas 6 5 
Nº de combinações que se repetem 4 0 
Padrão preferencial IN IN 
Moda das classes IN IN 

 

Em resumo, o padrão indefinido na fase de preensão não apresenta, no 

seu conjunto de combinações, alguma que fosse mais freqüente. O que há de 

comum é o fato de ser muito freqüente a utilização do padrão de preensão duas 

mãos (2M). Na tarefa simples/TS, as combinações são iniciadas por esse padrão em 

todas as tentativas em que o padrão indefinido aparece. Na tarefa complexa/TC1 ele, 

também, é bastante freqüente.  

 

3.1.4.1.2 Mudanças de padrões entre as tarefas 

 

Uma vez identificado o padrão preferencial do grupo, em cada uma das 

tarefas, cabe investigar se houve efeito da complexidade da tarefa nesses padrões. 
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Foi possível identificar os padrões mais freqüentes, e verificar que eles são de 

diferentes classes de preensão. Mas, com base nesses resultados, não foi possível 

inferir se ocorreram mudanças em razão da complexidade da tarefa entre as três 

tarefas. Assim, foram construídas tabelas para cada uma das fases, com o objetivo 

de descrever tais mudanças e sua direção. 

Na TABELA 1, referente à fase de preensão, pôde-se observar que, da 

tarefa simples/TS para a tarefa complexa/TC1, nove das quinze crianças 

participantes mudaram de padrões de preensão, o que representa 60% das 

mudanças (QUADRO 3). 

 

TABELA 1 - Distribuição das crianças, nos padrões de preensão, entre as três 

tarefas, na fase de preensão. 

  Freqüência 
Comportamento Tipo de mudança TS para TC1  TC1 para TC2 

AD para AD A -  1 
TD para TD A 3  2 
TP para TP A 3  5 
AD para TD B 1  - 
OD para TD B -  1 
TD para OD B 1  - 
TD para ID B 1  - 
ID para TD B -  1 
OP para TP B 1  - 
AD para IN C 1  - 
2M para AD C 1  - 
IN para TP C 1  1 
TD para 2M C -  1 
TD para NM C -  1 
TD para TP C 1  1 
TP para TD C 1   1 

a=não mudam; b=mudança intraclasse; c=mudança interclasse 

 

Com referência às classes de padrões, das oito crianças classificadas no 

padrão digital, na tarefa simples/TS, três permaneceram no mesmo padrão, o 

transverso digital (TD). As outras cinco, quando executaram a tarefa complexa/TC1, 

mudaram para outros padrões, três das quais para padrões da mesma classe (1 AD 

p/ TD; 1 TD p/ OD; 1 TD p/ ID), uma, para o padrão palmar (1 TD p/ TP) e uma, para 

o padrão indefinido (1 AD p/ IN). 
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Das seis crianças que se classificaram no padrão palmar na tarefa 

simples/TS, três permaneceram no mesmo padrão, o transverso palmar (TP). Do 

restante, uma mudou para padrões da mesma classe (1 OP p/ TP) e duas para o 

padrão digital (1 TP p/ TD; 1 2M p/ AD). E da criança que se classificou no padrão 

indefinido, uma mudou para o padrão transverso palmar (1 IN p/ TP). 

Na passagem da tarefa complexa/TC1 para a tarefa complexa/TC2, sete 

das quinze crianças mudaram de padrões de preensão, o que representa 46,6% do 

total de mudanças. 

Das oito crianças classificadas no padrão digital na tarefa TC1, três 

continuaram usando o mesmo padrão (1 AD p/ AD, 2 TD p/ TD). As outras cinco 

mudaram para outros padrões, duas das quais para padrões dentro da mesma 

classe (1 OD p/ TD; 1 ID p/ TD), duas para o padrão palmar (1 TD p/ TP; 1 TD p/ 2M) 

e uma para um padrão em que não foi possível definir um padrão preferencial em 

todas as tentativas (1 TD p/ NM). 

Das seis crianças que utilizaram o padrão palmar, cinco permaneceram no 

mesmo padrão (5 TP p/ TP) e uma mudou para o padrão digital (1 TP p/ TD). E a 

criança que se classificou no padrão indefinido (IN) mudou para o transverso palmar 

(TP). 

 

QUADRO 3 - Distribuição do número de crianças que mudaram de padrões entre as 

tarefas - fase de preensão  

Nº TOTAL 15 CRIANÇAS 
Tarefas TS/TC1 TC1/TC2 

Nº de crianças que mudaram 9 crianças 7 crianças 
Percentual total de mudanças 60% 46,6% 

 

Os números apresentados apontam para mudanças totais, em que  foram 

consideradas tanto as mudanças entre os padrões da mesma classe quanto as 

mudanças entre padrões de classes diferentes. Pôde-se observar um número 

relativamente alto de alterações no tipo de padrão utilizado entre as duas tarefas, 

especialmente as alterações da tarefa simples/TS para a tarefa complexa. 
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Esse resultado sugere que a restrição da tarefa influenciou na sua 

organização já na fase de preensão, mesmo quando a forma de apreender a barra 

não se modifica nas três tarefas. 

Em todos esses números, uma particularidade que não pode deixar de ser 

notada é o fato das maiores concentrações, advindas tanto das permanências quanto 

das mudanças, se localizarem entre os dois tipos de padrões transversos - o digital 

(TD) e o palmar (TP) -, nas três tarefas (TABELA 1). 

 

3.1.4.1.2.1 Mudanças de padrões intraclasse, entre as tarefas 

 

No item anterior, foram consideradas as mudanças que ocorreram de 

maneira geral. Na análise que será feita aqui, a ênfase será dada às mudanças que 

ocorreram dentro da mesma classe de preensão, ou seja, entre os padrões digitais e 

palmares, separadamente.  

Na passagem da tarefa simples/TS para a tarefa complexa/TC1, 

identificaram-se oito crianças no padrão digital. Dessas crianças, cinco mudaram de 

padrões de preensão, e dessas três mudaram para padrões da mesma classe (1 AD 

p/ TD; 1 TD p/ OD; 1 TD p/ ID). Esse valor, conforme o QUADRO 4 representa, 60% 

de mudanças intraclasse do total de mudanças. 

Relativamente aos padrões palmares, três das seis crianças mudaram de 

padrões de preensão, e dessas, uma mudou para padrões da mesma classe (1 OP 

p/ TP), o que representa 33,3% de mudanças intraclasse.  

No caso da única criança classificada no padrão indefinido, verificou-se 

uma mudança, mas não de natureza intraclasse.  

 

QUADRO 4 - Distribuição do número de mudanças intraclasse, entre as tarefas - 

fase de preensão. 

PADRÕES DIGITAL PALMAR INDEFINIDO 
Tarefas TS/TC1 TC1/TC2 TS/TC1 TC1/TC2 TS/TC1 TC1/TC2 

Nº de Mudanças 5 5 3 1 1 1 
Nº de Mudanças 

Intraclasse 
3 

60% 
2 

40% 
1 

33,3% 
0 0 0 
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Da tarefa complexa TC1 para a tarefa complexa TC2, cinco das oito 

crianças que utilizaram padrões digitais mudaram, e dessas, duas para padrões da 

mesma classe (1 OD p/ TD; 1 ID p/ TD). Esse valor representa 40% de mudanças 

intraclasse. 

Com relação aos padrões palmares, uma dentre as seis crianças mudou, 

mas não para padrões da mesma classe. 

E das que se classificaram no padrão indefinido, houve uma mudança, 

mas não para padrões da mesma classe. 

Se comparados os números, observa-se que as mudanças intraclasse 

foram mais significativas entre os padrões digitais, tanto da tarefa simples/TS para a 

tarefa complexa/TC1 quanto da tarefa TC1 para a TC2, com um percentual mais 

significativo para a mudança da tarefa simples/TS para a tarefa complexa/TC1. 

Quanto aos padrões palmares e indefinido, além do pequeno número, as crianças 

parecem ter optado por mudanças com formas de organização comportamental 

diferentes de sua própria classe.  

A maior quantidade de mudanças entre padrões da mesma classe 

sugerem que as crianças mudaram significativamente de padrões de preensão (cf. 

item anterior), mas muitas se envolvem em uma espécie de variações de padrões 

com as mesmas características comportamentais. 

Já no que se refere às crianças que se utilizaram de padrões palmares 

observou-se que mais crianças recorreram a um número menor de padrões, além de 

ter estado sujeitas a poucas mudanças. Esse resultado pode levar a duas hipóteses: 

do ponto de vista do resultado relativo aos padrões palmares, pode significar que 

houve uma influência menor da restrição da tarefa nessas crianças, ao se fazer com 

que elas permanecessem com a mesma organização. Por outro lado, do ponto de 

vista do resultado dos padrões digitais, pode-se admitir que os padrões digitais ainda 

não são estáveis variando muito mais que os padrões palmares. 

 

3.1.4.1.2.2 Mudanças de padrões interclasse, entre as tarefas 

 

Foram analisadas as mudanças gerais e, a partir delas, as mudanças 

intraclasse. Nesse momento, a análise se concentrará nas mudanças que ocorreram 
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entre padrões de classes diferentes, os padrões digitais e os palmares.  

Da tarefa simples/TS para a tarefa complexa/TC1, das oito crianças 

classificadas no padrão digital, na tarefa simples/TS, cinco mudaram de padrões de 

preensão. Dessas, duas mudaram para padrões de outra classe, uma para padrões 

palmares (1 TD p/ TP) e uma para o padrão indefinido (1 AD p/ IN). Esse valor, 

conforme QUADRO 5 representa 40% das mudanças interclasse. 

Três das seis crianças que utilizaram padrões palmares mudaram de 

padrões de preensão, e dessas, duas mudaram para padrões da classe digital (1 TP 

p/ TD; 1 2M p/ AD). Esse valor representa 66,6% de mudanças interclasse. 

E a criança que se classificou no padrão indefinido, mudou para o padrão 

transverso palmar (TP), o que representa 100% das mudanças interclasse. 

 

QUADRO 5 - Distribuição do número de mudanças interclasse, entre as tarefas - 

fase de preensão. 

PADRÕES DIGITAL PALMAR INDEFINIDO 
Tarefas TS/TC1 TC1/TC2 TS/TC1 TC1/TC2 TS/TC1 TC1/TC2 

Nº de Mudanças 5 5 3 1 1 1 
Nº de Mudanças 
Interclasse 

2 
40% 

3 
60% 

2 
66,6% 

1 
100% 

1 
100% 

1 
100% 

 

Da tarefa complexa TC1 para a tarefa complexa TC2, cinco das oito 

crianças classificadas em padrões digitais mudaram e das cinco, três mudaram para 

outros padrões, duas para padrões da classe palmar (1 TD p/ TP; 1 TD p/ 2M) e uma 

para um padrão em que não houve um predominante, sendo o padrão caracterizado 

como “não moda” (1 TD p/ NM). Esse valor representa 60% das mudanças 

interclasse. 

Uma única mudança das seis crianças que recorreram a padrões 

palmares que foi para padrões da classe digital (1 TP p/ TD). Esse valor representa 

100% das mudanças interclasse. 

E a criança classificada no padrão indefinido mudou para o padrão 

transverso palmar, o que representa, também, 100% das mudanças interclasse. 

Se comparados os números, observa-se que as mudanças interclasse 

também foram bastante representativas da passagem da tarefa simples/TS para a 
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tarefa complexa/TC1. No caso dos padrões em que houve 100% de mudanças, cabe 

destacar o pequeno número de crianças envolvidas. 

Na fase de preensão, portanto, parece ter havido um equilíbrio nas 

mudanças entre padrões da mesma classe e entre padrões de classes diferentes. 

Novamente, destaca-se a preponderância dos padrões transversos, do digital para o 

palmar e vice-versa.  

 

3.1.4.1.3 Freqüência relativa da moda 

 

O índice referente à freqüência relativa da moda buscou verificar o grau de 

consistência do padrão preferencial em relação aos demais observados no decorrer 

das tentativas. Os resultados indicaram índices de consistência baixos, uma vez que 

os padrões preferenciais apresentados nas três tarefas não ultrapassaram 50% das 

tentativas (FIGURA 6). Entre todos os padrões observados um merece destaque, 

mas seu valor indica inconsistência no comportamento. 

Como o grau de consistência foi baixo nas três tarefas e não houve 

mudanças no índice, independente dos padrões preferenciais terem sido da classe 

palmar ou digital, não foram encontradas diferenças significativas da freqüência 

relativa da moda entre as três tarefas (F[2,28]=0,060; p=0,94).  

FIGURA 6 – Freqüência relativa da moda nas três tarefas, na fase de preensão. 
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Conclui-se, portanto, que não houve efeito da restrição da tarefa, no que 

tange ao grau de consistência do padrão preferencial. Também pode-se inferir que 

não houve efeito da prática sobre a freqüência relativa da moda, na fase de 

preensão. 

 

3.1.4.1.4 Variabilidade do número de padrões 

 

O índice referente à variabilidade do número de padrões buscou verificar a 

quantidade de padrões a que as crianças recorreram no decorrer das tentativas. O 

baixo valor da freqüência relativa da moda encontrado acima pode ser um indicativo 

de que as crianças apresentaram uma variedade de padrões entre as tentativas. No 

entanto, não foram encontrados muitos padrões de preensão nas tentativas. As 

crianças apresentaram entre dois e quatro padrões no decorrer das tentativas, nas 

três tarefas. Esses resultados foram confirmados pela análise inferencial que indicou 

diferença entre as três tarefas (F[2,26]=4,959; p=0,01). Essas diferenças ocorreram 

na passagem da tarefa simples/TS para a complexa/TC1 e da tarefa complexa/TC1 

para a tarefa complexa/TC2. Os números de padrões diminuíram significativamente 

na passagem da tarefa simples para a complexa/TC1, mas houve retorno aos 

mesmos números de padrões na segunda sessão, ou seja, quando se passou da 

tarefa complexa/TC1 para a complexa/TC2 (FIGURA 7). 

A diminuição da variabilidade pode indicar a preferência por alguns 

padrões mais conhecidos e talvez estáveis para lidar com uma nova situação. A 

experiência nessa tarefa complexa leva rapidamente à retomada de outros padrões 

para efetuar a tarefa. Esses resultados permitem inferir que o aumento da 

complexidade da tarefa em TC1 causou um impacto na organização do 

comportamento. 
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FIGURA 7 – Variabilidade do número de padrões nas três tarefas, na fase de 

preensão. 

 
Assim, após a aquisição de um certo domínio da tarefa complexa, houve 

uma busca de diversificação dos tipos de padrões de preensão. É necessário 

verificar em que medida esse resultado se repete nas demais fases da tarefa. 

 

3.1.4.1.5 Variabilidade intertentativa 

 

As crianças apresentaram, em média, de dois a quatro padrões por 

tentativa. A variabilidade intertentativa ficou entre 59 e 62% (ver FIGURA 8), ou seja, 

as crianças utilizaram padrões diversificando-os muito, o que indica que, ao longo 

das tentativas, as crianças alteraram continuamente os padrões de preensão. 

Confrontando esse resultado com os apresentados no índice de variabilidade do 

número de padrões, que foi relativamente pequeno, verifica-se que as crianças 

mudaram continuamente os padrões de preensão a cada tentativa. Isso reflete o 

baixo grau de consistência dos padrões.  
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FIGURA 8 – Variabilidade Intertentativa nas três tarefas, na fase de preensão. 

 

A variabilidade intertentativa foi alta nas três tarefas, sem distinção, o que 

é corroborado pela ausência de diferenças significativas (F[2,28]=0,198; p=0,820) 

entre elas. No geral, esses resultados indicaram uma baixa consistência em termos 

de padrão preferencial que foi independente da complexidade da tarefa (TS para 

TC1) e da experiência (TC1 para TC2).  

 

3.1.4.1.6 Síntese 

 

Com base nesses resultados, ressaltam-se os seguintes pontos: 

 

a) Foi possível identificar, na fase de preensão, um padrão preferencial 

para cada uma das tarefas: Transverso digital (TD) para a Tarefa 

Simples e Transverso palmar (TP) para a  Tarefa Complexa; 

b) Houve mudanças nos padrões de preensão, nas três tarefas, 

distribuídas igualmente entre mudanças intraclasse e interclasse; 

c) Não houve mudanças significativas quanto à freqüência relativa da 

moda, pois os padrões preferenciais encontrados apresentaram um 
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baixo índice de consistência, independente da complexidade da tarefa 

e prática.  

d) Houve mudanças no que se refere à quantidade de padrões utilizados 

(variabilidade do número de padrões) em todas as tarefas, 

representadas por uma diminuição significativa entre as tarefas TS e 

TC1 e um aumento, também, significativo entre as tarefas TC1 e TC2, 

conforme Anova; 

e) Não houve mudanças no que se refere à variabilidade intertentativa, 

que se manteve alta, indicando alterações contínuas de padrões no 

decorrer das tentativas. Em razão dela ser alta em todas as tarefas, a 

Anova não encontrou diferenças significativas nas três tarefas. 

  

Uma primeira observação a ser feita está relacionada à existência de um 

padrão mais característico por causa das tarefas. O que está claro é que as crianças 

optaram por apreender a barra utilizando-se de padrões digitais para solucionar a 

tarefa simples/TS e padrões palmares para solucionar as tarefas complexas/TC1 e 

TC2, embora a diferença entre os números que determinaram a predominância tenha 

sido pequena. 

Assim, há o indicativo de que com o aumento de complexidade da tarefa, 

as crianças lançaram mão de padrões mais primitivos. Nesse sentido, com padrões 

palmares, os indivíduos congelariam alguns graus de liberdade de movimento dos 

dígitos para expandir os graus de liberdade em ação nas articulações do pulso, 

cotovelo e ombro na execução da tarefa. MANOEL (1993) obteve resultado similar 

com crianças de dois anos e meio a três anos e meio. Vale destacar que houve, de 

fato, muitas mudanças interclasse, por exemplo de um padrão digital para um 

palmar, mas houve, também, muitas mudanças intraclasse, que ocorreram 

predominantemente entre os padrões digitais. Logo, as crianças mudaram, mas sem 

modificar radicalmente o modo de preensão. 

Cabe reforçar que o aumento no número de elementos que caracteriza as 

tarefas TC1 e TC2 como mais complexa é mais acentuado a partir de determinado 

ponto da fase de transporte. Apesar da fase de preensão ser similar entre a tarefa 

simples e a complexa, o efeito da tarefa no padrão de preensão não é inusitado. De 
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fato, estudos com adultos (MARTENIUK, MACKENZIE,  JEANNEROD, ATHENES & 

DUGAS, 1987) já mostraram que as fases de alcançar um objeto (distance covering 

phase) e de aproximação do mesmo (homing phase) varia em suas características 

espaciais e temporais dependendo do que deverá ser feito com o objeto, uma vez 

que ele é apreendido (só apreender, apreender e arremessar, etc.) ou da natureza do 

objeto (bola de tênis e uma lâmpada, por exemplo). Essa relação de dependência 

entre as fases é considerada como uma evidência de que as ações são pré-

programadas e controladas por programas híbridos nos quais se combinam, de 

forma harmônica, modos de controle aberto e fechado (JEANNEROD, 1996). 

Entretanto, cautela deve prevalecer antes de se afirmar que as crianças estavam 

programando antecipadamente a ação sem que uma análise mais detalhada do que 

aconteceu nas fases seguintes, de transporte e inserção. 

 

 

 

 

3.1.4.2 Fase de transporte 

 

3.1.4.2.1 Padrão preferencial de preensão 

 

Na fase de transporte, das quinze crianças analisadas, sete utilizaram um 

padrão digital para executar a tarefa simples/TS, distribuídas da seguinte forma: duas 

crianças utilizaram o padrão adulto digital (AD) e cinco o padrão transverso digital 

(TD). Das demais crianças, cinco utilizaram um padrão palmar, o padrão transverso 

palmar (TP), e três utilizaram-se do padrão indefinido (IN). Com essa configuração, 

não houve um padrão preferencial no grupo, pois o padrão transverso digital (TD) e o 

transverso palmar (TP) foram empregados cinco vezes cada um (FIGURA 9). Quanto 

à moda das classes, houve um ligeiro predomínio de padrões digitais; entretanto, os 

padrões indefinidos estão carregados de padrões palmares (cf. ANEXO II). Dessa 

forma, seria mais prudente afirmar que também não houve possibilidade de 

determinar uma classe preferencial na fase de transporte da tarefa simples/TS. 
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Na tarefa complexa/TC1, oito crianças realizaram a tarefa utilizando-se de 

um padrão digital, das quais em três houve recurso ao padrão adulto digital (AD), 

uma ao padrão obliquo digital (OD) e quatro ao padrão transverso digital (TD). Seis 

crianças realizaram a tarefa com o padrão palmar, todas elas utilizando-se do padrão 

transverso palmar (TP). Houve uma única criança que não apresentou nenhum 

comportamento preferido (NM). Assim, o padrão preferencial foi o padrão transverso 

palmar (TP), mas a moda das classes ficou caracterizada pelo padrão digital.  

Já, na tarefa complexa/TC2, das quinze crianças, seis recorreram ao 

padrão digital, uma delas utilizando o padrão adulto digital (AD), duas o padrão 

obliquo digital (OD) e três o padrão transverso digital (TD). Por conseguinte, sete 

crianças executaram a tarefa complexa/TC2 utilizando-se de um padrão palmar, das 

quais seis utilizaram o padrão transverso palmar (TP) e uma o padrão obliquo palmar 

(OP).  

 

 

FIGURA 9 –  Distribuição das quinze crianças entre os padrões de preensão nas 

três tarefas, na fase de transporte. 

 

Das duas restantes, uma utilizou-se do padrão indefinido (IN) e uma não 
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padrão transverso palmar (TP) e a moda das classes ficou caracterizada, também, 

numa ligeira vantagem, pelo padrão palmar. 

Identificaram-se na fase de transporte, portanto, como padrões 

preferenciais, o transverso digital (TD) e o padrão transverso palmar (TP), na tarefa 

simples/TS, e o transverso palmar nas tarefas complexas. Quanto à moda das 

classes, não houve definição na tarefa simples/TS, mas na tarefa complexa sim, com 

o padrão digital na tarefa complexa/TC1, e o padrão palmar, na tarefa complexa/TC2. 

 

3.1.4.2.1.1 Padrão de preensão indefinido 

 

Na fase de transporte, quatro crianças apresentaram o padrão indefinido 

(IN) como o mais freqüente: três crianças (crianças 1, 9 e 14) na tarefa simples/TS e 

uma (criança 9) na tarefa complexa/TC3. A criança 1 apresentou o padrão indefinido 

em sete tentativas, notando-se uma tentativa em que a combinação apresenta, como 

padrão mais freqüente, o obliquo palmar (OP). As outras seis tentativas 

apresentaram combinações diferentes. Quanto à moda da classe, houve cinco 

tentativas em que a combinação dos padrões foi palmar e duas tentativas em que o 

padrão foi indefinido, pois apresentaram números iguais de padrões palmares e 

digitais  (QUADRO 6). 

A criança 9 apresentou o padrão indefinido em dez tentativas e foram 

identificadas três tentativas em que se repete a combinação transverso palmar (TP) e 

duas mãos (2M). Independente da combinação, todas as crianças apresentaram 

mais de dois padrões diferentes por tentativa. Quanto à moda da classe, houve 

quatro tentativas das quais em três a combinação dos padrões foi palmar e em uma, 

digital e outras cinco tentativas em que o padrão foi indefinido, pois apresentaram 

números iguais de padrões palmares e digitais. 

A criança 14 apresentou o padrão indefinido em seis tentativas e foi 

possível identificar, nas seis tentativas, duas combinações em que o padrão mais 

freqüente foi o adulto digital (AD), duas em que se repetiu a combinação obliquo 

palmar (OP) e transverso digital (TD) e duas em que houve combinações indefinidas. 

Na verdade, as seis ocorrências foram diferentes entre si. Quanto à moda da classe, 

houve duas ocorrências em que a combinação dos padrões foi digital, mas nas 
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outras o padrão foi indefinido, pois apresentaram números iguais de padrões 

palmares e digitais. 

Na tarefa complexa/TC2, a criança 9 apresentou um padrão indefinido (IN) 

em quatro tentativas, em uma das quais apresentou uma combinação em que o 

padrão transverso palmar (TP) pôde ser identificado como o mais freqüente. Nas 

outras três tentativas, não foi possível identificar um padrão preferencial, pois houve 

uma média de três padrões diferentes por tentativa. Na moda das classes foram 

identificadas três combinações em que os padrões que compunham a tentativa eram 

palmares e indefinido. 

 

QUADRO 6 -  Combinações que compuseram o padrão indefinido (IN), na fase de 

transporte. 

PREENSÃO TS TC1 
Nº de crianças 3 1 
Crianças 1 9 14 9 
Nº de tentativas 7 10 6 4 
Nº de combinações que se repetem 0 3 2 0 
Padrão preferencial IN IN IN IN 
Moda das classes P IN IN P 

 

Enfim, na fase de transporte, nenhuma configuração caracterizou um 

comportamento estável. Entretanto, em duas crianças puderam-se observar 

combinações com padrões preferencialmente da classe palmar. Novamente, 

destacam-se, na configuração das combinações, muitos padrões da classe palmar e 

uma presença do padrão duas mãos (2M) em quase todas as tentativas (em ANEXO 

II).  

 

3.1.4.2.2 Mudanças de padrões entre as tarefas 

 

Na TABELA 2, é possível verificar se houve mudança dos padrões 

identificados por ter sido alterado o objetivo da tarefa e, no que se refere à fase de 

transporte, pode-se observar que, da tarefa simples/TS para a tarefa complexa/TC1, 

oito das quinze crianças participantes mudaram de padrões de preensão, o que 

representa 53,3% das mudanças (QUADRO 7). 
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Das sete crianças classificadas no padrão digital, na tarefa simples/TS, 

três continuaram servindo-se do mesmo padrão digital (1 AD p/ AD; 2 TD p/ TD). As 

outras quatro, quando executaram a tarefa complexa/TC1, mudaram para outros 

padrões, três das quais para padrões da mesma classe (1 AD p/ TD; TD p/ AD; 1 TD 

p/ OD) e uma para o padrão palmar (1 TD p/ TP). 

Das cinco crianças que se classificaram no padrão palmar, na tarefa 

simples/TS, três continuaram servindo-se do padrão palmar (3 TP p/ TP) e duas 

mudaram para outros padrões (1 TP p/ AD; 1 TP p/ NM).  

E, das três crianças que se classificaram no padrão indefinido (IN), todas 

mudaram, duas das quais para padrões da classe palmar (2 IN p/ TP) e uma para o 

padrão adulto digital (AD).  

Na passagem da tarefa complexa/TC1 para a tarefa complexa/TC2, sete 

das quinze crianças participantes mudaram de padrões de preensão, o que 

representa 46,6% do total de mudanças. 

 

TABELA 2 - Distribuição das crianças, nos padrões de preensão, entre as três 

tarefas, na fase de transporte.  

    Freqüência 
Comportamento Tipo de mudança TS para TC1  TC1 para TC2 
AD para AD a 1  1 
NM para NM a -  1 
OD para OD a -  1 
TD para TD a 2  2 
TP para TP a 3  3 
AD para TD b 1  - 
TD para AD b 1  - 
TD para OD b 1  1 
TP para OP b -  1 
AD para TP c -  2 
IN para TD c 1  - 
IN para TP c 2  - 
TD para TP c 1  1 
TP para AD c 1  - 
TP para IN c -  1 
TP para NM c 1  - 
TP para TD c -  1 

a=não mudam; b=mudança intraclasse; c=mudança interclasse 
 



 79

Das oito crianças classificadas no padrão digital na tarefa TC1, quatro 

permaneceram no mesmo padrão (1 AD p/ AD; 1 OD p/ OD; 2 TD p/ TD) quando 

executaram a tarefa complexa/TC2. As outras quatro mudaram para outros padrões 

de preensão, uma das quais mudou para padrões dentro da mesma classe (1 TD p/ 

OD) e três para padrões palmares (2 AD p/ TP; 1 TD p/ TP). 

Das seis crianças classificadas no padrão palmar, três permaneceram no 

mesmo padrão de preensão (3 TP p/ TP). As outras três mudaram para outros 

padrões,  uma das quais para padrões da mesma classe (1 TP p/ OP) e duas para 

outros padrões (1 TP p/ TD; 1 TP p/ IN). 

E a criança que não definiu nenhum padrão modal, permaneceu nesse 

mesmo estado de organização para realizar a TC2. 

 

QUADRO 7 - Distribuição do número de crianças que mudaram de padrões entre as 

tarefas, na fase de transporte.  

Nº TOTAL 15 CRIANÇAS 
Tarefas TS/TC1 TC1/TC2 

Nº de crianças que mudaram 8 crianças 7 crianças 
Percentual total de mudanças 53,3% 46,6% 

 

Os números apresentados apontam para mudanças totais bem 

equilibradas, com ligeira diferença na execução das tarefas complexas TS e TC1, 

com referência ao padrão digital.  

Esses números parecem sugerir que houve efeito da restrição da tarefa, 

uma vez que 50%, em média, da população alterou seus padrões de preensão. 

Antes dessa confirmação, vale destacar, novamente, o fato das maiores 

concentrações, advindas tanto das permanências quanto das mudanças, se 

localizarem entre os padrões de preensão transverso digital (TD) e palmar (TP), nas 

três tarefas (TABELA 2). 

 

3.1.4.2.2.1 Mudanças de padrões intraclasse, entre as tarefas 

 

Na análise realizada durante a tarefa, a ênfase será dada às mudanças 

que ocorreram dentro da mesma classe de preensão, ou seja, em todas as 
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mudanças, serão enfatizadas as mudanças ocorridas entre os padrões digitais e 

palmares separadamente.  

Na passagem da tarefa simples/TS para a tarefa complexa/TC1, quatro 

das sete crianças classificadas no padrão digital, na tarefa simples/TS, mudaram de 

padrões de preensão. Dessas quatro, três mudaram para padrões da mesma classe 

(1 AD p/ TD; 1 TD p/ AD; 1 TD p/ OD). Esse valor, conforme o QUADRO 8, 

representa 75% das mudanças intraclasse do total das mudanças. 

Das cinco crianças que recorreram aos padrões palmares, duas mudaram 

de padrões de preensão, mas nenhuma mudou para padrões da mesma classe. 

Todas as três crianças que utilizaram os padrões indefinidos mudaram, 

mas nenhuma para padrões da mesma classe. 

 

QUADRO 8 - Distribuição do número de mudanças intraclasse, entre as tarefas - 

fase de transporte 

PADRÕES DIGITAL PALMAR INDEFINIDO 
Tarefas TS/TC1 TC1/TC2 TS/TC1 TC1/TC2 TS/TC1 TC1/TC2 
Nº de mudanças 4 4 2 3 3 0 
Nº de mudanças 
Intraclasse 

3 
75% 

1 
25% 

0 
 

1 
33,3% 

0 0 

 

Na passagem da tarefa complexa TC1 para a tarefa complexa TC2, das 

oito crianças classificadas em padrões digitais, quatro mudaram, das quais somente 

uma mudou para padrões da mesma classe (1 TD p/ OD). Esse valor representa 

25% de mudanças intraclasse. 

Das seis crianças que utilizaram padrões palmares, três mudaram, mas 

somente uma para padrões da mesma classe (1 TP p/ OP). Esse valor representa 

33,3% das mudanças intraclasse. 

E a única criança que recorreu ao padrão “não moda” permaneceu no 

mesmo padrão de organização.  

Se comparados os números, observa-se que as mudanças intraclasse não 

foram muitas, especialmente no caso entre os padrões palmares e indefinido. A 

exceção foi o percentual encontrado durante a execução das tarefas TS e TC1, que 

representaram muito mais da metade das mudanças totais. 
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Enfim, as mudanças entre os padrões digitais parecem ter-se concentrado 

nos padrões da mesma classe, assim como ocorreu na fase de preensão. Na fase de 

transporte, surge um novo comportamento, identificado aqui como “não moda (NM)”, 

ou seja, no decorrer das tentativas, não houve número suficiente de padrões iguais 

para caracterizá-lo como um padrão preferencial.  

No padrão digital, as mudanças ocorreram mais entre os três padrões 

digitais, sendo preferencial o transverso digital (TD), no entanto, as mudanças já não 

ocorrem tanto nesse único padrão. Já no caso do padrão palmar, as mudanças que 

ocorrem na fase de transporte ou levam ao ou partem do transverso palmar (TP). 

 

3.1.4.2.2.2 Mudanças de padrões interclasse, entre as tarefas 

 

Nas mudanças interclasse, a ênfase foi dada às mudanças que ocorreram 

entre as duas classes de preensão: a digital e a palmar. 

Da tarefa simples/TS para a tarefa complexa/TC1, quatro das sete 

crianças classificadas no padrão digital, na tarefa simples/TS, mudaram de padrões 

de preensão, mas somente uma mudou para padrões da classe palmar (1 TD p/ TP). 

Esse valor, conforme o QUADRO 9, representa 25% das mudanças interclasse. 

Duas das cinco crianças que recorreram a padrões palmares mudaram de 

padrões de preensão, uma das quais para padrões da classe digital (1 TP p/ AD) e 

uma para o padrão “não moda” (1 TP p/ NM), o que representa 100% de mudanças 

interclasse. 

Todas as três crianças classificadas no padrão indefinido (IN) mudaram 

para padrões de outra classe, sendo duas para padrões da classe palmar (2 IN p/ 

TP) e uma para padrões da classe digital (IN p/ AD), o que representa 100% de 

mudanças interclasse.  

 

QUADRO 9 - Distribuição do número de mudanças interclasse, entre as tarefas - 

fase de transporte. 

PADRÕES DIGITAL PALMAR INDEFINIDO 
Tarefas TS/TC1 TC1/TC2 TS/TC1 TC1/TC2 TS/TC1 TC1/TC2 
Nº de mudanças 4 4 2 3 3 0 
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Nº de mudanças 
interclasse 

1 
25% 

3 
75% 

2 
100% 

2 
66,6% 

3 
100% 

0 

 

Da tarefa complexa TC1 para a tarefa complexa TC2, das oito crianças 

classificadas em padrões digitais, quatro mudaram, três das quais para padrões da 

classe palmar (2 AD p/ TP; 1 TD p/ TP). Esse valor representa 75% de mudanças 

interclasse. 

Entre os padrões palmares, das seis crianças classificadas, três mudaram, 

das quais uma mudou para padrões da classe digital (1 TP p/ TD) e uma mudou para 

o padrão indefinido (IN). Esse valor representa 66,6% de mudanças interclasse. 

Se comparados os números, observa-se que as mudanças interclasse 

representaram um percentual significativo dentre as mudanças. Há a exceção do 

valor encontrado na tarefa simples e na TC1, em que, do total de mudanças 

ocorridas, somente 25% foi entre padrões de classes diferentes (do digital para o 

palmar). Nas outras classes, o percentual de mudanças foi grande, especialmente 

nas tarefas complexas TC1 e TC2, em que 75% foi entre padrões de classes 

diferentes, nesse caso, do digital para o palmar. O interessante é essa mudança 

observada em duas tarefas iguais, com os mesmos objetivos, o que denota um 

provável efeito da experiência com a tarefa. Na primeira sessão, a moda das classes 

se concentra no padrão digital, mas, na sessão seguinte, um grande número de 

crianças optam por executar o transporte utilizando-se de padrões da classe palmar, 

especialmente o transverso palmar (TP). Pode ter havido efeito da restrição da tarefa 

no sentido de descobrir que o padrão palmar seria uma opção mais confortável para 

transportar a barra. Os padrões transverso palmar e digital são os mais freqüentes 

com predominância do primeiro. No modo palmar, a criança tem mais segurança na 

preensão da barra, embora perca em variedade de movimentos para orientá-la. 

 

3.1.4.2.3 Freqüência relativa da moda 

 

O grau de consistência dos padrões preferenciais na fase de transporte foi 

baixo, não ultrapassando o valor de 50% das tentativas (FIGURA 10). Como isso 

ocorreu em todas as tarefas (TS, TC1 e TC2, com  47%, 40% e 44%, 
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respectivamente), conclui-se que a mudança na complexidade da tarefa (de TS para 

TC) não exerceu efeito na estabilidade dos comportamentos apresentados. Essa 

explicação é corroborada pela ausência de diferenças significativas na freqüência 

relativa da moda (F[2,28]=0,533; p=0,592). Logo, o padrão preferencial na fase de 

transporte foi o transverso palmar, mas com grande variabilidade em todas as 

tarefas. 

Como as tarefas se caracterizam por apresentar objetivos diferentes, 

conclui-se que não houve efeito nem da restrição da tarefa nem da prática sobre a 

freqüência relativa da moda, na fase de transporte. A instabilidade do padrão de 

preensão que se observa nessa fase não foi afetada nem pela complexidade da 

tarefa nem pela prática. 

 

 
FIGURA 10 – Freqüência relativa da moda nas três tarefas, na fase de transporte.  

 

3.1.4.2.4 Variabilidade do número de padrões 

 

O índice referente à variabilidade do número de padrões buscou verificar a 

quantidade de padrões de preensão diferentes que as crianças apresentaram no 

decorrer das tentativas. O resultado mostra que não foram encontrados muitos 

padrões de preensão entre as tentativas, com valores entre 34,5%, 29% e 35% nas 
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três tarefas (FIGURA 11), ou seja, as crianças não alteraram em nada o número de 

padrões de uma tarefa para outra, mantendo valores muito próximos em termos da 

quantidade de padrões utilizados. Quando analisado esse número entre as tarefas 

não se encontrou diferenças significativas (F[2,26]=2,250; p=0,125). 

O fato de não haver alteração no número de padrões nas três tarefas 

indica que os padrões de preensão utilizados na fase de transporte não foram 

afetados nem pela complexidade da tarefa nem pela prática. 

 

 

FIGURA 11 – Variabilidade do número de padrões nas três tarefas, na fase de 

transporte. 

 

3.1.4.2.5 Variabilidade intertentativa 

 

Esse índice teve como objetivo analisar a quantidade de vezes que as 

crianças mudaram o padrão de preensão, no decorrer das tentativas. As crianças 

apresentaram, em média, de dois a quatro padrões por tentativa, conforme 

observado no item anterior e a forma como esses padrões foram dispostos no 

decorrer das tentativas pode refletir o quanto eles alternaram o seu uso. Conforme 

pode ser observado na FIGURA 12, a variabilidade intertentativa, na fase de 
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transporte, ficou entre 57, 67 e 64%, ou seja, as crianças apresentaram uma 

variabilidade alta, indicando que, ao longo das tentativas, as crianças alteraram 

continuamente a utilização dos diferentes padrões possíveis. Essa alta variabilidade 

foi encontrada nas três tarefas de forma indistinta como é corroborado pela ausência 

de diferenças significativas entre elas (F[2,28]=1,526; p=0,234). 

Esses dados se complementam quando se considera a baixa freqüência 

relativa da moda. Com um número de padrões que variam entre dois e quatro 

padrões por tentativa e que ainda mudam continuamente no decorrer das tentativas, 

ficaria difícil estabelecer um padrão preferencial. 

 

 

 FIGURA 12  –  Variabilidade Intertentativa nas três tarefas, na fase de transporte. 

 

3.1.4.2.6 Síntese 

 

Com base nesses resultados, ressaltam-se os seguintes pontos: 

 

a) Foi possível identificar um padrão preferencial para cada uma das 

tarefas (TD/TP – Tarefa simples e TP – Tarefa complexa/TC1 e TC2); 
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b) Houve mudanças nos padrões de preensão, entre as três tarefas, com 

maior freqüência na categoria intraclasse; 

c) Não houve mudanças na freqüência relativa da moda entre as tarefas, 

denotando grande variabilidade nos padrões independentemente da 

complexidade da tarefa; 

d) Não houve mudanças no que se refere à variabilidade do número de 

padrões, pois houve um índice relativamente baixo na quantidade de 

padrões utilizados em todas as tarefas, não apresentando diferenças 

significativas entre as tarefas (Anova); 

e) Não houve mudanças no que se refere à variabilidade intertentativa, 

pois foi apresentado um índice igualmente alto de mudanças no 

decorrer das tentativas, nas três tarefas, não apresentando diferenças 

significativas entre elas, conforme Anova; 

 

Enfim, praticamente os mesmos resultados encontrados na fase de 

preensão, com exceção da variabilidade do número de padrões que, na fase de 

preensão, apresentou diferenças significativas. 

Foi possível identificar um padrão de preensão mais característico, com 

manifestações mais freqüentes dos padrões transverso digital e transverso palmar 

para a tarefa simples/TS e do transverso palmar para as tarefas complexas/TC1 e 

TC2, embora a diferença entre os números que determinaram a preferência tenha 

sido pequena. 

O interessante foi observar o empate entre os dois padrões, transverso 

digital e transverso palmar, na tarefa simples/TS, mas se for considerado o número 

de mudanças a partir desses padrões, pode-se observar um comportamento mais 

consistente do padrão transverso palmar, visto que as crianças classificadas nesse 

padrão mudam menos que as crianças classificadas no transverso digital. 

Diante desse resultado, conclui-se que houve um tipo de padrão de 

preensão mais característico na fase de transporte, caracterizado pelo transverso 

palmar (TP). Embora os valores encontrados quanto à moda das classes sejam 

muito próximos, a predominância do padrão transverso palmar (TP) para realizar o 

transporte da barra é clara, principalmente nas tarefas complexas. 
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Há, novamente, o risco de se interpretar essa predominância por padrões 

mais primitivos como resultado da restrição da tarefa; no entanto, o que se observa é 

que, da tarefa simples/TS para a tarefa complexa/TC1, há um comportamento em 

que as mudanças interclasses em direção aos padrões palmares são mínimas (1 TD 

p/ TP). O que permite inferir que as crianças classificadas no padrão palmar não se 

utilizaram dessa classe de preensão por influência do objetivo da tarefa, e sim, por, 

realmente estarem nesse estagio de desenvolvimento. 

Já, da tarefa complexa/TC1 para a TC2 há um número considerável de 

mudanças em direção ao padrão transverso palmar. O que dizer sobre isso? Efeito 

da restrição da tarefa? Mas elas são as mesmas! Efeito da prática? Mas o padrão 

palmar não é mais primitivo e o efeito da prática não deveria levar à melhora da 

performance, refletida no padrão digital? Provavelmente, a prática mostrou para 

essas crianças que as exigências da tarefa complexa requeriam um padrão de 

preensão mais seguro, do ponto de vista de manter controle sobre a barra que 

passaria a ser orientada, e reorientada para a fase seguinte, inserção. Se esse 

realmente for o caso, temos aqui o exemplo de uma restrição interna que vai sendo 

construída e de natureza bem diferente das restrições normalmente preconizadas por 

Newell e colaboradores (NEWELL et alii, 1998a, 1998b).  

A fase de transporte apresenta características diferente das observadas 

na fase de preensão, pois o aumento no número de elementos que caracteriza a 

tarefa complexa (TC1 e TC2) como mais complexa é mais nítido no ponto mais alto 

da fase ascendente que caracterizou o transporte. Era de se esperar alguma 

alteração, uma vez que o objetivo e a trajetória entre as tarefas foram bem diferentes. 

Na tarefa simples/TS, por exemplo, a fase de transporte poderia caracterizar-se pela 

manutenção de uma mesma trajetória, já que o alvo em que a barra seria depositada 

era bastante amplo, não implicando em grandes demandas na localização ou 

orientação para conclusão da tarefa. O transporte da barra poderia continuar o seu 

curso até o alvo, na posição horizontal, sem problemas. Mas, nas tarefas 

complexas/TC1 e TC2, era de se esperar que as diferenças relativas ao aumento da 

complexidade da tarefa fosse reconhecida na última etapa do transporte, porquanto 

as soluções entre a tarefa simples e a complexa são bem distintas. Na tarefa 

complexa, em razão das altas demandas relativas à localização, a orientação e a 
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inserção da barra no orifício semicircular poderiam levar a uma verticalização da 

barra antecipadamente.  

O que pode ter acontecido entre as crianças que mudaram de padrões 

digitais para os palmares entre tarefas complexas TC1 e TC2 pode ser creditado à 

possibilidade de se utilizar um padrão mais confortável e seguro para realizar o 

transporte da barra. Aliás, esse padrão palmar, só para relembrar, foi o preferencial 

em 40% da amostra. Ressalta-se que o índice de consistência foi baixo, mas mesmo 

assim, foi o mais utilizado.  

 

3.1.4.3 Fase de inserção 

 

3.1.4.3.1 Padrão preferencial de preensão 

 

Na fase de inserção, das quinze crianças analisadas, dez utilizaram um 

padrão digital para executar a tarefa simples, distribuídas (FIGURA 13) da seguinte 

forma: uma criança realizou a tarefa utilizando-se do padrão adulto digital (AD); uma 

criança, o padrão obliquo digital (OD) e oito crianças, o padrão transverso digital 

(TD). As outras cinco crianças utilizaram um padrão palmar, quatro das quais usaram 

o padrão transverso palmar (TP) e uma, o padrão obliquo palmar (OP). O padrão 

preferencial foi o transverso digital (TD) e a moda das classes foi o padrão digital.  
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FIGURA 13 – Distribuição das quinze crianças entre os padrões de preensão nas 

três tarefas, na fase de inserção.  

 

Na tarefa complexa/TC1, seis crianças realizaram a tarefa utilizando-se de 

um padrão digital, das quais duas foram classificadas no padrão adulto digital (AD) e 

quatro no padrão transverso digital (TD). Servindo-se do padrão palmar, foram 

encontradas quatro crianças, das quais todas realizaram a tarefa utilizando-se do 

padrão transverso palmar (TP) e cinco se classificaram no padrão de preensão 

indefinido (IN). O padrão preferencial de preensão foi o padrão indefinido (IN) com 

uma ligeira vantagem à frente dos padrões transverso digital e palmar, com quatro 

ocorrências cada, e a moda das classes foi o padrão digital. 

Já na tarefa complexa/TC2, das quinze crianças, três se classificaram no 

padrão digital, das quais uma se classificou no padrão adulto digital (AD), uma no 

padrão obliquo digital (OD) e uma no padrão transverso digital (TD). Servindo-se do 

padrão palmar, quatro crianças executaram a tarefa complexa/TC2, das quais todas 

utilizaram o padrão transverso palmar (TP). Das outras oito crianças, sete se 

classificaram no padrão indefinido (IN) e uma serviu-se um padrão que não 

apresentou nenhuma moda (NM). Os números indicam que o padrão particular mais 
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freqüente foi o indefinido (IN), com sete ocorrências, e a moda das classes ficou 

também com padrão indefinido. 

Na fase de inserção foi identificado, portanto, o padrão transverso digital 

(TD), o padrão indefinido (IN) e, novamente, o padrão indefinido (IN) como padrões 

preferenciais das tarefas simples/TS e complexa/TC1 e TC2, respectivamente. A 

moda das classes foi o padrão digital, na tarefa simples e na tarefa complexa/TC1, e 

o padrão indefinido na tarefa complexa/TC2. 

Há um ponto, nessa descrição, a se destacar. É o fato de se observar uma 

grande concentração de ocorrências no padrão indefinido (IN), caracterizando-o 

como padrão preferencial das tarefas complexas. Nas fases de preensão e 

transporte o padrão indefinido esteve presente, mas não como o padrão preferencial 

da fase. Cabe, portanto, descrever as combinações apresentadas e tentar identificar 

se há alguma em particular que prevaleça. 

 

3.1.4.3.1.1 Padrão de preensão indefinido 

   

Na fase de inserção, o número de padrões indefinidos excedeu os valores 

correspondentes nas fases de preensão e transporte. Há de se destacar que essa 

fase apresenta uma característica nas tarefas complexas que a diferencia das outras. 

As crianças tinham que inserir a barra na caixa através do orifício semicircular. A 

demanda da tarefa associada a um padrão que apresenta como característica a 

incerteza e a ausência de limites definidos instiga essa descrição. 

Ao todo (QUADRO 10), foram doze crianças que apresentaram um padrão 

indefinido - cinco na tarefa complexa/TC1 (crianças 2, 4, 5, 6 e 7)  e sete na tarefa 

complexa/TC2 (crianças 4, 5, 7, 11, 12, 14 e 15). Nota-se a repetição das duas 

tarefas, pelas crianças 4, 5 e 7. Outro ponto interessante é o fato de não ter havido 

repetição de padrões indefinidos na tarefa simples, ao contrário das outras fases.  

Na tarefa complexa/TC1, a criança 2 apresentou o padrão indefinido em 

oito tentativas, em duas das quais ela repete a combinação obliquo digital (OD) e 

adulto digital (AD). O padrão mais freqüente na combinação é indefinido e a moda 

das classes tem o padrão indefinido como o mais freqüente, mas com grande 

participação, também, de padrões digitais.  
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A criança 4 apresentou, em oito tentativas, oito combinações diferentes. 

Nessas combinações, é possível identificar o adulto digital (AD) como um padrão 

mais freqüente em duas combinações e o transverso digital em uma combinação. 

Mas o padrão preferencial foi o indefinido, também. Já, a moda das classes foi o 

padrão digital. 

A criança 5 apresentou o padrão indefinido como o mais freqüente, em 

nove tentativas, em três das quais houve a repetição da combinação transverso 

palmar (TP) e transverso digital (TD). Mas, nas oito tentativas, as combinações que 

se apresentam em cada tentativa não definem um padrão particular. Quanto à 

classe, dois padrões reúnem padrões palmares, um digital e os outros seis 

igualmente indefinidos. 

A criança 6 apresentou o padrão indefinido em dez tentativas e com dez 

combinações diferentes, embora, em três delas, tenha-se identificado o padrão 

adulto digital (AD) como preferencial e em uma, o padrão obliquo digital (OD). As 

outras seis tentativas tiveram combinações diferentes, ou seja, indefinidas. Quanto à 

moda da classe, as combinações reuniram predominantemente padrões digitais. 

A criança 7 apresentou o padrão indefinido em sete tentativas, em duas 

das quais ela repete a combinação transverso palmar (TP) e digital (TD). Mas, 

independente disso, os sete padrões foram, de fato, indefinidos. Na moda da classe, 

cinco tentativas foram indefinidas, uma foi digital e a outra, palmar. 

Na tarefa complexa/TC2, a criança 4, apresentou sete padrões 

identificados como indefinidos. Desses sete, a combinação transverso digital (TD) e 

transverso palmar (TP) se repete por duas vezes, mas em todas as tentativas não se 

encontra um padrão preferencial. Quanto à moda das classes, uma combinação foi 

eminentemente palmar, mas as outras cinco foram indefinidas. 

A criança 5 apresentou a totalidade de suas tentativas de acordo com um 

padrão indefinido, ou seja, em catorze tentativas. Dessas catorze, duas repetiram a 

combinação transverso palmar (TP) e transverso digital (TD) e duas encontraram 

uma moda na combinação, que foi o adulto digital (AD). No restante, todas tentativas 

foram identificadas como indefinidas (IN).Quanto à moda das classes, quatro foram 

do padrão palmar, três do padrão digital e as outras sete, indefinidas. 
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A criança 7 teve quatro tentativas identificadas como indefinida (IN), em 

que três repetiram a combinação obliquo palmar (OP) e obliquo digital (OD). Mas os 

padrões variaram de maneira a não permitir a identificação de uma classe 

comportamental, sendo todas as quatro tentativas indefinidas. 

A criança 11 apresentou sete padrões indefinidos, dos quais dois 

repetiram a combinação transverso palmar (TP), ventral palmar (VP) e transverso 

palmar (TP). Dessa combinação, o transverso palmar (TP) foi o padrão preferencial, 

mas as cinco tentativas restantes foram indefinidas. Quanto à moda das classes, 

quatro foram palmar e indefinidas indefinidas. 

 Do total de tentativas na tarefa realizada pela criança 12, oito foram 

indefinidas, em três das quais a criança repetiu a combinação obliquo digital (OD) e 

transverso digital (TD) e em uma ela serviu-se do padrão transverso digital (TD) 

como preferencial na combinação. Mas, mesmo a moda que prevalece é o indefinido, 

em sete tentativas. A moda das classes é o padrão digital, seguido de três tentativas 

indefinidas. 

As seis tentativas realizadas pela criança 14 classificam-se como 

indefinidas (IN). Mas, nesse caso, encontra-se um número maior de tentativas em 

que se identificam padrões preferenciais nas combinações – um adulto digital (AD), 

dois transverso palmar (TP), um transverso digital (TD) e dois indefinidos. Na moda 

das classes, prevalece o padrão digital como preferencial. 

A criança 15 apresenta seis tentativas servindo-se de um padrão 

classificado como indefinido tanto na combinação entre os padrões que compuseram 

as tentativas, quanto na moda das classes. 

 

QUADRO 10 - Combinações que compuseram o padrão indefinido (IN), na fase de 

inserção. 

PREENSÃO TS TC1 
Nº de crianças 5 7 

Crianças 2 4 5 6 7 4 5 7 11 12 14 15 
Nº de tentativas 8 8 9 10 7 7 14 4 7 8 6 6 
Nº de combinações que se 
repetem 

2 0 3 0 2 2 2 3 2 3 0 0 

Padrão preferencial IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN 2IN 
2AD2

TP 

IN 

Moda das classes IN D IN D IN IN IN IN P D D IN 
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Em resumo, das doze crianças que apresentaram o padrão indefinido, 

somente uma, a criança 14, apresentou padrões preferenciais nas combinações. 

Mesmo assim, não foi um único padrão preferencial, mas um empate entre os três 

mais freqüentes. No restante das crianças o padrão preferencial não foi possível 

identificar, sendo, portanto, caracterizado como indefinido. 

Quanto à moda das classes, quatro crianças serviram-se 

preferencialmente de padrões digitais na composição das combinações e uma 

apresentou o padrão palmar. As outras sete crianças usaram combinações em que 

não houve um padrão que tivesse sido predominante, tendo, portanto, o padrão 

indefinido como o comportamento mais freqüente na composição das combinações.   

A interpretação da predominância desse padrão considera-se de grande 

instabilidade gerada pelas demandas da fase de inserção, na tarefa complexa. Na 

tarefa simples, a finalização envolvia apenas depositar a barra em um alvo bem 

maior que a barra, o que não demandava orientação ou posição particulares da 

barra. Nas tarefas complexas/TC1 e TC2, a conclusão envolvia localização, encaixe, 

inserção e total soltura da barra dentro de uma caixa, por meio de um orifício 

semicircular, de diâmetro um pouco maior que o da barra. Portanto, é possível que 

as crianças estivessem procurando uma solução mais apropriada para tentar finalizar 

a tarefa complexa. Por outro lado, pode ser que as crianças simplesmente 

estivessem gerando respostas diferentes para contornar as dificuldades sem uma 

intenção clara de solucionar o problema no sentido clássico. Isto é, as crianças 

usaram recursos disponíveis para lidar com a tarefa num comportamento mais 

exploratório do que orientado à busca de uma solução particular. 

Outro ponto que merece destaque é o de que os indefinidos apresentam 

um número razoável de padrões digitais indicando que seria inadequado denominá-

los de palmares enquanto classe, corroborando, assim, a consideração desse 

comportamento como outra classe de padrões ao lado das já definidas preensão 

palmar e digital. 
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3.1.4.3.2 Mudanças de padrões entre as tarefas 

 

Os padrões transverso digital (TD), indefinido (IN) e indefinido (IN) foram 

os mais freqüentes nas tarefas simples/TS, complexa/TC1 e TC2, respectivamente. 

Isso implica numa mudança em relação ao que foi observado nas fases de preensão 

e transporte. 

Diante da diferença nos padrões de preensão nas tarefas simples e 

complexas, cabe investigar se essa diferença foi fruto de mudanças devido ao 

aumento da complexidade da tarefa, na fase de inserção. Cabe lembrar que foi na 

fase de inserção que a restrição da tarefa se apresentou com maior destaque, uma 

vez que para a conclusão da tarefa é que foram acrescentadas mais ações.  

Na TABELA 3 é possível verificar se houve tais mudanças de padrões por 

ter alterado o objetivo da tarefa. O que pôde ser observado foram dez mudanças 

ocorridas da tarefa simples/TS para a tarefa complexa/TC1, dentre as quinze 

crianças participantes. Esse número representa um percentual de 66,6%  no total de 

mudanças (QUADRO 11). 

Com relação às classes de padrões, da tarefa simples/TS para a tarefa 

complexa/TC1, dez crianças foram classificadas no padrão digital. Dessas dez, 

quatro permaneceram no mesmo padrão de preensão (1 AD p/ AD; 3 TD p/ TD). As 

outras seis mudaram de padrões de preensão, uma das quais mudou para padrões 

da mesma classe (1 TD p/ AD) e cinco mudaram para padrões indefinidos (1 OD p/ 

IN; 4 TD p/ IN). 

Cinco crianças usaram o padrão palmar foram encontradas, das quais 

somente uma continuou servindo-se do mesmo padrão de preensão. As outras 

quatro mudaram para outros padrões de preensão. Uma delas mudou para um 

padrão da mesma classe (1 OP p/ TP) e três para classes diferentes, e dessas três, 

duas mudaram para o padrão indefinido (2 TP p/ IN) e uma para um padrão digital (1 

TP p/ TD). 

Da tarefa complexa/TC1 para a tarefa complexa/TC2, oito das quinze 

crianças efetuaram mudanças, representando 53,3% do total de mudanças.  

Das seis crianças classificadas no padrão digital na tarefa TC1, uma 

permaneceu no mesmo padrão de preensão (1 TD p/ TD). As outras cinco mudaram 
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de padrões de preensão. Uma delas mudou para padrões da mesma classe (1 AD p/ 

OD) e quatro mudaram para padrões indefinidos (1 AD p/ IN; 3 TD p/ IN). 

 

TABELA 3 - Distribuição das crianças, nos padrões de preensão, entre as três 

tarefas, na fase de inserção.  

    Freqüência 
Comportamento Tipo de mudança TS para TC1  TC1 para TC2 
AD para AD a 1  - 
IN para IN a -  3 
TD para TD a 3  1 
TP para TP a 1  3 
AD para OD b -  1 
TD para AD b 1  - 
OP para TP b 1  - 
AD para IN c -  1 
IN para AD c -  1 
IN para TP c -  1 
OD para IN c 1  - 
TD para IN c 2  3 
TD para TP c 2  - 
TP para IN c 2  - 
TP para NM c -  1 
TP para TD c 1  - 
a=não mudam; b=mudança intraclasse; c=mudança interclasse 

 

Três das quatro crianças classificadas no padrão palmar mantiveram os 

mesmos padrões (3 TP p/ TP) e uma mudou para o padrão sem identificação de 

moda (1 TP p/ NM).  

No padrão indefinido foram identificadas cinco crianças, das quais três 

continuaram servindo-se dessa mesma organização (3 IN p/ IN) e uma mudou para 

padrões palmares (1 IN p/ TP). 

 

QUADRO 11- Distribuição do número de crianças que mudaram de padrões entre as 

tarefas, na fase de inserção.  

Nº TOTAL 15 CRIANÇAS 
Tarefas TS/TC1 TC1/TC2 
Nº de crianças que mudaram 10 crianças 8 crianças 
Percentual total de mudanças 66,6% 53,3% 
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Enfim, o perfil apresentado na fase de inserção é eminentemente de 

mudança, com índices acima de 50%. Foi observado um grande número de 

mudanças tanto da tarefa simples/TS para a tarefa complexa/TC1, quanto da tarefa 

complexa/TC1 para a tarefa complexa/TC2, nos padrões digitais, palmares e 

indefinidos. Esse resultado corrobora o que já foi apresentado e comentado 

anteriormente sobre a instabilidade gerada pela fase de inserção, e confirma a 

influência exercida pela restrição da tarefa, pois as mudanças foram especialmente 

entre as tarefas simples/TS e complexa/TC1. 

 

3.1.4.3.2.1 Mudanças de padrões intraclasse, entre as tarefas 

 

No item anterior, foram consideradas as mudanças que ocorreram de 

maneira geral, tanto intraclasse quanto interclasse. Na análise que será feita aqui, a 

ênfase será dada às mudanças que ocorreram dentro da mesma classe de preensão.  

Da tarefa simples/TS para a tarefa complexa/TC1, seis das dez crianças 

classificadas no padrão digital, na tarefa simples/TS, mudaram de padrões de 

preensão. Mas, das seis, somente uma mudou para padrões da mesma classe (1 TD 

p/ AD). Esse valor, conforme o QUADRO 12 representa 16,6% das mudanças 

intraclasses. 

Com relação aos padrões palmares, das cinco crianças classificadas, 

quatro mudaram de padrões de preensão. Dessas, somente uma mudou para 

padrões da mesma classe. Esse valor representa 25% de mudanças intraclasse. 

 

QUADRO 12 - Distribuição do número de mudanças intraclasse, entre as tarefas - 

fase de inserção  

PADRÕES DIGITAL PALMAR INDEFINIDO 
Tarefas TS/TC1 TC1/TC2 TS/TC1 TC1/TC2 TS/TC1 TC1/TC2 

Nº de mudanças 6 5 4 1 0 2 
Nº de mudanças 
intraclasse 

1 
16,6% 

1 
20% 

1 
25% 

0 0 0 

 

Da tarefa complexa/TC1 para a tarefa complexa/TC2, cinco das seis 

crianças classificadas em padrões digitais mudaram, uma das quais, somente, 
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mudou para padrões dentro da mesma classe (1 AD p/ OD). Esse valor representa 

20% de mudanças intraclasse. 

Relativamente aos padrões palmares, somente uma das quatro crianças 

classificadas mudou, mas não foi para padrões da mesma classe.  

E das cinco crianças classificadas no padrão indefinido, duas mudaram, 

mas nenhuma para a mesma classe. 

Pelos resultados apresentados, observa-se que as crianças recorreram a 

um número muito pequeno de mudanças intraclasse, tanto entre as classificadas por 

padrões digitais quanto entre as classificadas por padrões palmares ou indefinidos. 

Se for observado novamente a TABELA 3, percebe-se que as crianças 

classificadas em padrões palmares e indefinidos, mudaram menos que as 

classificadas em padrões digitais. Especialmente entre a TC1 e TC2, em que as 

crianças classificadas no padrão palmar e indefinido optaram por permanecer com os 

mesmos padrões de preensão em vez de mudar, demonstrando um certo conforto 

com a opção escolhida, ou seja, com padrões mais primitivos. 

 

3.1.4.3.2.2 Mudanças de padrões interclasse, entre as tarefas 

 

Nesse momento, a análise se concentrará nas mudanças que ocorreram 

em padrões de classes diferentes, de digitais para palmar e vice-versa. 

Da tarefa simples/TS para a tarefa complexa/TC1, seis das dez crianças 

classificadas no padrão digital, na tarefa simples/TS, mudaram de padrões de 

preensão. Dessas seis crianças, cinco mudaram para padrões de classes diferentes, 

das quais três mudaram para o padrão indefinido (1 OD p/ IN; 2 TD p/ IN) e duas 

mudaram para padrões palmares. Esse valor, conforme o QUADRO 13, representa 

83,3% das mudanças interclasses. 

Com relação aos padrões palmares, das cinco crianças classificadas, 

quatro mudaram de padrões de preensão, das quais três mudaram para padrões 

diferentes, uma delas para padrões da classe digital (1 TP p/ TD) e duas mudaram 

para padrões indefinidos. Esse valor representa 75% de mudanças interclasse. 
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QUADRO 13 - Distribuição do número de mudanças interclasse, entre as tarefas - 

fase de inserção  

PADRÕES DIGITAL PALMAR INDEFINIDO 
Tarefas TS/TC1 TC1/TC2 TS/TC1 TC1/TC2 TS/TC1 TC1/TC2 

Nº de mudanças 6 5 4 4 0 2 
Nº de mudanças 
interclasse 

5 
83,3% 

4 
80% 

3 
75% 

1 
100% 

0 2 
100% 

 

Da tarefa complexa TC1 para a tarefa complexa TC2, cinco das seis 

crianças classificadas em padrões digitais mudaram, quatro para padrões indefinidos 

(1 AD p/ IN; 3 TD p/ IN). Esse valor representa 80% de mudanças interclasse. 

Com relação aos padrões palmares, somente uma das quatro crianças 

classificadas mudou para padrões diferentes, que foi o “Não moda’ (1 TP p/ NM), 

representando100% de mudanças interclasse. 

E das cinco crianças que se serviram do padrão indefinido, duas mudaram 

para padrões de outras classes, uma para o padrão digital (IN p/ AD) e a outra para 

padrões palmares (1 IN p/ TP), representando 100% de mudanças interclasse. 

Observa-se, aqui, uma predominância das mudanças interclasse partindo 

de padrões digitais em direção a padrões palmares e indefinidos, de padrões 

palmares em direção a padrões indefinidos e de padrões indefinidos em direção a 

padrões digitais e palmares. Essa mudança foi generalizada, pois aconteceu tanto da 

tarefa simples/TS para TC1 quanto da TC1 para TC2. É interessante notar que na 

tarefa simples/TS o padrão preferencial foi o padrão digital, especialmente o 

transverso digital (TD), com um alto índice de consistência. Mas, ao realizarem a 

tarefa complexa/TC1, a maior parte mudou para padrões indefinidos. Pode-se afirmar 

que houve efeito da restrição da tarefa na fase de inserção, principalmente porque as 

alterações foram em direção ao padrão indefinido, que representa um estado de 

maior desordem. Isso quer dizer que houve mudanças, em geral, de um padrão 

definido para outro que se caracteriza por apresentar dois ou mais padrões na 

mesma tentativa, ou seja, mais inconsistente. 

A característica apresentada na fase de inserção para concluir a tarefa 

demanda, de fato, maior precisão e maior controle dos graus de liberdade. O fato das 

crianças apresentarem um comportamento que se caracteriza pela combinação de 
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dois ou mais padrões indica instabilidade e despreparo da criança para uma tarefa 

com tal demanda. 

 

3.1.4.3.3 Freqüência relativa da moda 

 

Foram identificados padrões preferencias para cada tarefa, no entanto, 

quando analisada a freqüência relativa da moda, na fase de inserção, verificou-se 

que os níveis apresentados foram baixos em todas as tarefas, com valores inferiores 

a 50% (46% na TS, 44% na TC1 e 52% na TC2). 

Esse resultado (FIGURA 14) indica que não houve mudanças no grau de 

consistência dos padrões de preensão, apesar das mudanças no padrão utilizado 

nas três tarefas. Em razão de ter sido identificado esse baixo índice nas três tarefas, 

não foram encontradas diferenças significativas da freqüência relativa da moda 

(F[2,28]=1,075; p=0,35). 

Isso quer dizer que nem o aumento da complexidade nem a prática 

contribuíram para tornar os padrões mais consistentes. 

 

 

FIGURA 14 – Freqüência relativa da moda nas três tarefas, na fase de inserção. 
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3.1.4.3.4 Variabilidade do número de padrões 

 

Com relação à quantidade de padrões de que as crianças se serviram no 

decorrer das tentativas, os resultados mostram índices entre 37%, 27% e 29%  

(FIGURA 15) nas três tarefas, respectivamente. A diminuição no número de padrões 

utilizados no decorrer das tentativas indicam que houve mudanças entre as tarefas 

simples/TS e complexa/TC1 e entre as tarefas simples/TS e complexa/TC2. 

Essa diminuição foi estatisticamente significativa (F[2,26]=8,833; p=0,001) 

e indica que as crianças sofreram efeito da restrição da tarefa, caracterizada pelo 

aumento da complexidade da tarefa. 

 

 

FIGURA 15 – Variabilidade do número de padrões nas três tarefas, na fase de 

inserção. 
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por meio do índice de variabilidade intertentativa, como mais uma forma de identificar 

quão consistente foi o padrão mais freqüente. 

Conforme a FIGURA 16, pode-se observar que os valores para a inserção 

foram tão altos quanto os das outras fases, apresentando índices de mudanças 

intertentativas acima de 50%. No entanto, como o índice permaneceu alto em todas 

as tarefas, não foram encontradas diferenças significativas entre as três tarefas 

(F[2,28]=2,391; p=0,109). 

Logo não houve alterações no que se refere à quantidade de mudanças 

nos tipos de padrões no decorrer das tentativas. Essas alterações correspondem a 

uma relação de quase um para um, em termos de alteração de padrão, o que reforça 

mais ainda o caráter inconsistente dos padrões apresentados. 

 

 

FIGURA 16 – Variabilidade intertentativa nas três tarefas, na fase de inserção. 
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3.1.4.6 Desempenho 

 

Neste estudo, o aumento da complexidade da tarefa envolveu a integração 

de novos elementos à ação, entre os quais localização, orientação e inserção da 

barra semicilíndrica. A expectativa foi verificar se a inclusão desses elementos 

atuaria como uma restrição que teria reflexo na alteração das freqüências dos 

padrões de preensão palmar e digital. 

Na tarefa em sua versão mais simples, houve um predomínio de padrões 

digitais. Entretanto, a tarefa complexa foi marcada pela utilização de padrões 

palmares. Ou seja, as dimensões físicas da barra em relação ao tamanho da mão 

das crianças favoreceu o emprego de padrões digitais; entretanto, a inclusão de 

novas operações na ação levou a uma transição para padrões palmares. Aqui temos 

uma restrição atuante que não é física, mas de natureza cognitiva, que não 

prescreve um dado padrão de movimento, mas o condiciona. É preciso saber se 

essas mudanças levaram ao êxito na tarefa, ou seja, se a criança conseguiu finalizar 

a tarefa com a inserção total da barra dentro da caixa.  

No geral, todas as crianças, em algum momento no decorrer das 

tentativas, obtêm êxito na conclusão das tarefas complexas. Conforme QUADRO 14, 

das quinze crianças que fizeram parte do estudo, quatro não inseriram a barra em 

nenhuma das tentativas, das quais uma na TC1 (criança 9) e as outras quatro na 

TC2 (crianças 1, 8, 9, 10).  Das crianças que inseriram, ou seja, que obtiveram êxito 

na tarefa complexa/TC1, foram identificadas duas crianças que apresentaram um 

escore de até 10% de conclusões, oito crianças com escores entre 11 e 50% e 

quatro que atingiram escores acima de 51% (identificadas com a letra “a” no 

QUADRO 14). 

Na tarefa complexa/TC2, foram identificadas duas crianças que inseriram 

a barra com um escore de até 10% das tentativas, seis crianças com escores entre 

11 e 50% e três que atingiram escores acima de 51%. 
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QUADRO 14 - Distribuição do número de inserções nas tarefas complexas TC1 e 

TC2. 

              Porcentagem de tentativas em que houve  
 Inserções 

Criança TC1 TC2 
1 21, 4 0, 0 
2 20, 0 5, 9 
3 7, 1 11, 1 
4 33, 3 23, 1 
5 33, 3 73, 3 a b 
6 83, 3 a b 30, 8 
7 43, 8 30, 0 
8 20, 0 0, 0 
9 0, 0 0, 0 

10 10, 0 0, 0 
11 55, 0 a 21, 4 
12 20, 0 10, 5 
13 78, 9 a 82, 4 a 
14 73, 7 a 90, 9 a b 
15 25, 0 7, 1 

 a Índices acima de 51% de inserções; b Inserções concluídas com 
índices acima de 51% por crianças que tiveram o padrão indefinido (IN) 
como preferencial. 

 

Enfim, a maior parte das crianças conseguiram completar a tarefa por 

meio da inserção total da barra com escores menores que 50% nas tentativas. As 

que obtiveram êxito na inserção com valores superiores a 51% representaram 28,5% 

do total das crianças, na tarefa complexa/TC1 e 27,2%, na tarefa complexa/TC2. 

O padrão preferencial encontrado na fase de inserção foi o indefinido (IN). 

Como já foi comentado, esse padrão pode ser interpretado como um indicativo de 

que ainda não há um padrão estável o suficiente para ser implementado. As crianças 

poderiam estar demonstrando um comportamento de solução de problemas, caso 

elas estivessem buscando estabelecer a relação meio – padrões de preensão – fim –

inserção na caixa – mais apropriada. Entretanto, é possível que elas estejam 

explorando recursos à disposição, sem que consigam ou tentem estabelecer a 

relação entre meio e fim. Pelo baixo número de tentativas finalizadas com sucesso 

(cf. letra “b” no QUADRO 14), pode-se supor que a segunda alternativa seja a mais 

provável. 

 

 



 104

3.1.4.7 Síntese  

 

Com base nesses resultados,  os seguintes pontos merecem atenção: 

 

a) Foi possível identificar, na fase de inserção, um padrão 

preferencial para cada uma das tarefas (TD – Tarefa simples 

e IN – Tarefas complexas);  

b) O padrão de preensão indefinido não apresentou nenhuma 

combinação mais freqüente que pudesse indicar alguma 

tendência na organização do comportamento; 

c) Houve mudanças significativas nos padrões de preensão, 

entre as três tarefas, especialmente interclasses, das tarefas 

digitais para o padrão indefinido (IN); 

d) A estabilidade dos padrões não foi alterada com as 

mudanças na tarefa, pois a Anova não encontrou diferenças 

significativas para freqüência relativa da moda; 

e) Houve mudanças significativas no que se refere à 

variabilidade do número de padrões, indicando uma 

diminuição significativa entre as tarefas simples/TS e 

complexa/TC1 e entre as tarefas simples/TS para 

complexa/TC2. No entanto, mesmo com essas diferenças, o 

índice de variabilidade do número de padrões foi 

relativamente baixo, abaixo de 38%; 

f) Não houve mudanças no que se refere à variabilidade 

intertentativa, pois o número de mudanças no padrão de 

preensão no decorrer das tentativas foi alto, nas três tarefas, 

não havendo diferenças significativas entre elas, conforme 

Anova; 

g) O número de inserções concluídas com escores acima de 

50% não ultrapassa 30% da população total. 
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Enfim, os resultados encontrados na fase de inserção indicaram que 

houve um padrão de preensão característico e que esse padrão foi influenciado pela 

restrição da tarefa, caracterizada neste estudo por uma restrição de natureza 

cognitiva e interna face ao  aumento na complexidade da tarefa. 

Na tarefa simples, o padrão transverso digital (TD) confirmou-se como 

preferencial também na fase de inserção, cujo índice apresentado na freqüência 

relativa da moda indica uma razoável estabilidade. Na tarefa complexa, os padrões 

oscilam entre palmar e indefinido com predominância do segundo.  

O  padrão indefinido denota um certo grau de instabilidade quando a 

dificuldade da tarefa aumenta. Pode-se até mesmo especular o quanto isso poderia 

indicar uma fase de transição em que as crianças estariam envolvidas. As 

características que definem um estado de transição consistem em apresentar dois ou 

mais comportamentos qualitativamente diferentes na mesma dimensão 

comportamental (HARTELMAN, VAN DER MASS & MOLENAAR, 1998). No entanto, 

essa noção de transição significa apresentar dois ou mais padrões comportamentais 

conhecidos na mesma condição. Mas não é esse o caso do padrão de preensão 

indefinido (IN). Retomando às descrições realizadas, nenhum padrão de organização 

foi identificado, ou seja, a cada tentativa a criança utilizava uma combinação 

diferente. É certo que, em grande parte das combinações, o que se identificava era 

um padrão da classe digital e outro da classe palmar, no entanto, eles não eram os 

mesmos. Se fossem, esse resultado poderia ser interpretado segundo a premissa do 

conceito de transição advindo da teoria da catástrofe. Mas não foi, e apresentou 

como resultado um padrão preferencial de preensão indefinido, caracterizado por 

inconstância, influenciando, assim, a moda das classes.  

Enfim, o que se tem é instabilidade, resultante do uso dos recursos 

disponíveis para realizar a tarefa sem que seja possível admitir que as crianças 

assim o fizeram em busca de uma melhor relação entre meios e fins. Analisando, 

também o número de inserções, pode-se confirmar essa idéia da experimentação, 

uma vez que grande parte das crianças que fizeram a inserção se situaram no 

percentual abaixo de 50% das tentativas, ou seja, nem sempre a busca pela 

alternativa apropriada foi bem sucedida. 
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3.2 Estudo 2 

 

O padrão de preensão manual de bebês é maleável diante das condições 

em que eles o executam demonstrando uma sensibilidade ao ambiente, antes 

atribuída a crianças mais velhas. Estudos de Newell e colaboradores relatam ajustes 

que o bebê realiza com referência ao tamanho do objeto a ser apreendido (NEWELL 

et alii, 1989a). Esses trabalhos também relatam a precocidade com que bebês 

utilizam padrões de preensão digital, quando se toma por base a sua seqüência de 

desenvolvimento descrita em estudos  realizados no passado (cf. HALVERSON, 

1931). Newell mostra que a razão entre o tamanho do objeto e a dimensão da mão é 

um fator preponderante na definição do padrão de apreensão a ser utilizado. O 

presente trabalho enfocou outro tipo de restrição, isto é, uma restrição da tarefa 

definida pelo acoplamento entre a preensão, o transporte e a locação do objeto. O 

interesse foi verificar em que medida a maleabilidade dos padrões observada em 

estudos já citados estaria condicionada ao número de operações que o bebê deveria 

fazer com o objeto. Deve-se destacar que nos estudos anteriores (NEWELL et alii, 

1989a; WIMMERS et alii, 1998b) a tarefa envolvia só a apreensão do objeto. 

Assumiu-se que os padrões podem ser agrupados em duas classes padrões digitais 

e palmares. Nos padrões digitais, o objeto é apreendido a partir do contato da porção 

distal dos dedos quando o polegar se coloca em oposição aos demais dedos. Nos 

padrões palmares, o objeto é apreendido com o contato entre a porção ventral e 

proximal dos dedos mais a palma da mão. Além das diferenças de coordenação 

entre os dedos e a palma da mão nas duas classes, há que se destacar que cada 

classe de padrão implica em formas diferentes de manipulação do objeto. No padrão 

digital, o objeto tem sua posição modificada em relação à mão mediante movimentos 

dos dígitos também denominados de movimentos intrínsecos (ELLIOTT & 

CONNOLLY, 1984). A modificação da posição do objeto é realizada por meio de 

diferentes movimentos envolvendo sinergias simples (os dedos se flexionam e se 

estendem de forma sincronizada), sinergias recíprocas (alguns dedos se flexionam 

enquanto outros se estendem) e padrões seqüenciais (alguns dedos se movem ao 

longo do objeto enquanto outros se mantêm estáticos, alternando-se). No padrão 

palmar, a posição do objeto em relação à mão não pode ser modificada, resultando 
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no uso de movimentos em diferentes articulações (pulso, cotovelo, ombro, etc.) para 

orientar e reorientar o objeto. Nesse caso, a movimentação do objeto ocorre por meio 

de movimentos extrínsecos (ELLIOTT & CONNOLLY, 1984). A adoção de um padrão 

digital ou palmar implica, portanto, num padrão de coordenação distinto do ponto de 

vista da ação motora. Padrões digitais trazem a vantagem de uma variedade de 

movimentos para manipular o objeto com o ônus de uma maior demanda de controle 

motor fino. Já os padrões palmares não exigem tanto controle para manter o objeto 

na mão, mas implicam num maior gasto energético, já que vários segmentos do 

corpo (mãos, braço, antebraço, ombro, tronco, etc.) devem entrar em ação para 

posicionar o objeto adequadamente. A transição de um modo de preensão palmar 

para um modo digital implica um salto qualitativo na organização do comportamento, 

embora o uso de um ou outro tipo de padrão dependa das circunstâncias em que a 

tarefa deve ser executada. De qualquer forma, no presente estudo, a intenção é 

verificar em que medida os bebês transitam de um modo de preensão para outro, 

lembrando que as preensões digitais são relativamente novas no seu 

comportamento. 

No estudo a ser relatado, a etapa de apreensão foi modificada pela 

variação no modo de acesso ao objeto a ser manipulado. A tarefa em questão 

consistiu em apreender, transportar e depositar a barra semicilíndrica dentro de um 

alvo amplo. O que diferencia a tarefa simples do estudo 1 da tarefa proposta no 

estudo 2 foi o fato de restringir-se a ação da preensão no momento da preensão, 

variando o tipo de acesso à barra (parcial ou total) e a posição (horizontal e vertical). 

As tarefas serão identificadas como TSC (tarefa simples apresentada em diferentes 

condições de restrição da tarefa) seguido do número que a representa, por exemplo, 

TSC1 significa tarefa simples na condição 1. Buscou-se, dessa forma, descrever os 

padrões apresentados em associação com as diferentes condições de apreensão. 

Com os dados descritivos buscou-se, ainda, caracterizar em que medida tais 

condições alterariam a estabilidade do comportamento. A preocupação foi verificar 

até que ponto as restrições da tarefa poderiam desencadear mudanças qualitativas 

na organização do comportamento. Os diferentes tipos de acesso ao objeto 

ofereceram uma ou mais opções de apreensão. Na condições TSC2 e TSC4 

(descritas em detalhe abaixo), o bebê só podia usar a apreensão manual digital na 
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forma de pinça, com a barra na posição vertical e na posição horizontal, 

respectivamente. Nas condições TSC3 e TSC5 (descritas em detalhe a seguir), a 

barra podia ser apreendida por um padrão digital ou palmar, igualmente com a barra 

nas posições vertical e horizontal, respectivamente. A condição TSC1 replicou a 

tarefa experimental efetuada no Estudo 1. Essa condição possibilita a execução tanto 

de padrões digitais como de palmares, embora o acesso seja diferente das demais 

condições pelo fato da barra estar colocada em contato direto com a mesa e na 

posição horizontal. A freqüência dos comportamentos apresentados e sua 

variabilidade intratarefa e intertarefa foi levantada como forma de inferir o grau de 

estabilidade dos padrões de apreensão manual.  

Portanto, a questão principal deste estudo foi verificar se alguma condição 

de restrição induziriam à utilização de um tipo de preensão particular. 

 

3.2.1  Objetivo 

 

Investigar o efeito da acessibilidade ao objeto de manipulação no padrão 

de preensão manual, em crianças com idade entre dez e dezenove meses. 

 

3.2.2 Questões  

 

1. Haverá um padrão de preensão mais característico em razão das 

variações quanto ao tipo de acesso e posição da barra para a apreensão da mesma?  

2. As variações quanto ao tipo de acesso e posição da barra levarão ao 

estabelecimento de modos de preensão estáveis? 

 

3.2.3 Método 

  

3.2.3.1 Amostra 

 

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

dezenove meses de idade. Essas crianças freqüentavam, formalmente, o Centro 

Municipal de Educação Infantil “Marina Sabóia Nascimento”, em Londrina/Pr. Sua 
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participação no estudo foi consentida por seus responsáveis legais mediante contato 

prévio estabelecido entre a pesquisadora e a direção do centro.  

 

3.2.3.2 Tarefas experimentais 

 

A tarefa consistiu em apreender uma barra semicilíndrica localizada à 

frente da criança, centralmente sobre a bandeja, transportá-la e depositá-la dentro de 

um alvo amplo, afixado sobre a bandeja, conforme tarefa 1 (TS) do estudo 1. No 

entanto, essa barra foi apresentada à criança em cinco condições de restrição da 

tarefa: 

1ª condição (TSC1): A barra semicilíndrica foi colocada à sua frente, 

centralmente sobre a bandeja, com a parte plana voltada para cima (Idem estudo 

1/tarefa simples); 

2ª condição (TSC2): A barra semicilíndrica foi inserida verticalmente em 

uma pequena caixa localizada centralmente sobre a bandeja, à frente da criança, 

deixando exposta somente a parte distal superior da barra (aproximadamente 1, 5 

cm; acesso parcial); 

3ª condição (TSC3): A barra semicilíndrica foi inserida verticalmente em 

uma pequena caixa localizada centralmente sobre a bandeja, à frente da criança, 

ficando exposta a partir de sua parte medial (aproximadamente 5 cm; acesso total); 

4ª condição (TSC4): A barra semicilíndrica foi inserida horizontalmente 

em uma pequena caixa localizada centralmente sobre a bandeja, à frente da criança, 

ficando exposta somente a sua parte distal superior (aproximadamente 1, 5 cm; 

acesso parcial). 

5ª condição (TSC5): A barra semicilíndrica foi inserida horizontalmente 

em uma pequena caixa localizada centralmente sobre a bandeja, à frente da criança, 

ficando exposta a partir de sua parte medial (aproximadamente 5 cm; acesso total). 

 

3.2.3.3 Material 

 

a) Para a filmagem 

- Idem ao estudo 1  
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b) Para a tarefa 

- cadeira dobrável e portátil com bandeja regulável, já utilizada no 

estudo 1;  

- barra semicilíndrica para a preensão, já utilizada no estudo 1; 

- uma pequena caixa de madeira, medindo 8, 5 X 8, 5 cm, para 

acomodar a barra nas diferentes posições e extensões; 

- um alvo medindo 13 X 9 cm, para depositar a barra.  

c) Para análise dos dados: 

- Idem ao estudo 1. 

 

3.2.3.4 Delineamento experimental 

 

Para verificar se os diferentes tipos de acesso influenciaram no modo de 

preensão, o grupo foi submetido a três sessões subseqüentes. Na primeira sessão, 

as crianças executaram as tarefas TSC1 e TSC2. Na segunda sessão, executaram 

as tarefas TSC3 e TSC4. E, na última sessão, a tarefa TSC5.  

Esse procedimento foi executado em quinze tentativas, em cada uma das 

cinco condições de restrição da tarefa, todas filmadas por uma câmara, conforme 

procedimento adotado no estudo 1. 

 

QUADRO 15 - Resumo explicativo do delineamento experimental do estudo 2. 

 
TAREFAS EXPERIMENTAIS 

Tarefa 1 (TS) 
TSC1 

Tarefa 2 (TSC): 

TSC2 – TSC3 – TSC4 – TSC5 

 
SESSÃO 1 SESSÃO 2 SESSÃO 3 

TSC1, TSC2 

 

 

TSC3, TSC4 

 

TSC5 

 

15 tentativas 

cada condição 

15 tentativas 

cada condição 

15 tentativas 

cada condição 

 

 



 111

 

3.2.3.5 Categorias comportamentais 

 

Idem às apresentadas no estudo 1.  

 

3.2.3.6 Medidas  

 

Idem às apresentadas no estudo 1. 

 

3.2.3.7 Análise estatística  

 

Idem às apresentadas no estudo 1. 

 

3.2.4 Resultados 

 

De acordo com os objetivos do presente estudo buscou-se identificar: 

 

1º se houve um padrão preferencial de preensão nas cinco tarefas; 

2º se esse padrão preferencial mudou entre as tarefas; 

3º se houve mudanças intraclasse, entre as tarefas; 

4º se houve mudanças interclasse, entre as tarefas; 

5º se houve mudanças nos índices de variabilidade, referentes aos níveis 

de consistência, entre as tarefas.  

 

A apresentação dos resultados será realizada nesta ordem, por fases - 

preensão, transporte e inserção -, respectivamente. 

 

3.2.4.1 Fase de preensão 

 

3.2.4.1.1 Padrão preferencial de preensão 
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Na fase de preensão, das oito crianças analisadas, cinco utilizaram um 

padrão digital para executar a tarefa TSC1, distribuídas da seguinte forma: três 

crianças no padrão obliquo digital (OD), uma criança utilizou o padrão transverso 

digital (TD) e uma, o interdigital (ID). Das outras três crianças, uma utilizou padrão 

palmar, o padrão transverso palmar (TP), e duas apresentaram um padrão 

identificado como indefinido (IN). Assim, o obliquo digital (OD) foi o padrão mais 

freqüente (FIGURA 17), sendo o padrão digital a moda das classes de preensão.  

Na tarefa TSC2, das oito crianças, seis realizaram a tarefa com um padrão 

digital, assim distribuídas: três servindo-se do padrão adulto digital (AD) e três do 

padrão obliquo digital (OD). Não houve nenhuma criança classificada no padrão 

palmar. As outras duas crianças se classificaram no padrão indefinido (IN). O padrão 

preferencial oscilou entre os padrões adulto digital (AD) e o obliquo digital (OD), com 

três tentativas em cada padrão e a moda das classes ficou caracterizada pelo padrão 

digital. 

 

 
FIGURA 17 – Distribuição das oito crianças dentre os padrões de preensão nas cinco 

tarefas, na fase de preensão.  

 

Na tarefa TSC3, sete crianças realizaram a tarefa servindo-se do padrão 

digital, duas no obliquo digital (OD) e cinco no transverso digital (TD). Servindo-se do 

AD= Adulto Digital  

OD=  Obliquo Digital  

TD=  Transverso Digital  

ID=  Interdigital  

AP= Adulto Palmar  

VP=  Ventral palmar 

TP=  Transverso Palmar  

OP=  Obliquo Palmar 

DP=  Digital Palmar  

2M=  Duas Mãos  

IN=  Indefinido  

NM=  Não Moda 
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padrão palmar, somente uma criança realizou a tarefa usando o padrão transverso 

palmar (TP). O padrão preferencial foi o transverso digital (TD) e a moda das classes 

foi o padrão digital. 

Na tarefa TSC4, das oito crianças, sete se classificaram no padrão digital, 

todas no padrão adulto digital (AD). E somente uma se classificou no padrão 

indefinido (IN). O padrão preferencial foi o adulto digital (AD) e a moda das classes 

foi o padrão digital. 

Finalmente, na tarefa TSC5, seis crianças se classificaram no padrão 

digital, distribuídas entre os padrões adulto digital (AD) e obliquo digital (OD), com 

três tentativas em cada. Das outras duas crianças, uma se classificou no padrão 

transverso palmar (TP) e a outra no padrão indefinido (IN). O padrão preferencial 

oscilou entre os padrões adulto digital (AD) e o obliquo digital (OD), com três 

ocorrências cada e a moda das classes foi o padrão digital.  

A classe de padrões digitais foi a mais freqüente em todas as tarefas, com 

grande vantagem em relação ao padrão palmar. Os padrões preferenciais foram: o 

obliquo digital (OD) na tarefa TSC1, o adulto digital (AD) e o obliquo digital (OD) nas 

tarefas TSC2, o transverso digital (TD) na tarefa TSC3, o adulto digital (AD) na tarefa 

TSC4, e, novamente  um empate entre os padrões adulto digital (AD) e obliquo digital 

(OD) na tarefa TSC5.  

Destaca-se, portanto, no estudo 2, a pequena participação de padrões 

palmares e a predominância de padrões digitais na fase de preensão, distribuídos 

entre os quatro tipos categorizados. Outro ponto que merece atenção é a 

predominância quase total do padrão adulto digital na tarefa TSC4, em que o acesso 

foi parcial na posição horizontal e do padrão indefinido (IN) nas poucas participações 

do padrão palmar na fase de preensão. 

 

3.2.4.1.1.1 Padrão de preensão indefinido 

 

O padrão indefinido (IN) surge quando há o agrupamento, em uma mesma 

tentativa, de mais de um padrão que compõe a categoria comportamental. Em razão 

da dificuldade em identificar um padrão preferencial, ele foi denominado como 
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indefinido podendo combinar padrões digital, palmar ou o uso de duas mãos. Essas 

combinações serão apresentadas a seguir. 

Na fase de preensão, foram identificadas cinco crianças que tiveram o 

padrão indefinido como padrão preferencial, distribuídas entre as cinco tarefas 

(ANEXO 4). Na tarefa TSC1, a criança 7 apresentou o padrão indefinido em cinco 

tentativas, repetindo em duas das cinco o mesmo padrão de combinação (TD e 2M). 

Na moda das classes, o padrão indefinido foi o mais empregado, com quatro 

tentativas, ou seja, as quatro tentativas apresentaram combinações em que os 

padrões digitais e indefinidos se intercalaram, impossibilitando a predominância de 

um sobre o outro. Existiu apenas uma tentativa em que a moda da combinação foi o 

padrão digital. 

A criança 9 apresentou o padrão indefinido em doze tentativas, repetindo 

em duas dessas doze tentativas a combinação TD; TP; em duas a combinação OD; 

2M, e em duas a combinação 2M; OD. O padrão preferencial foi o padrão indefinido 

(IN), com nove tentativas e a moda das classes foi, também, o padrão indefinido (IN). 

Na tarefa TSC2, a criança 1 apresentou o padrão indefinido em oito 

tentativas e nenhuma delas se repetiram. No entanto, em duas delas, o padrão 

transverso palmar se estabeleceu como moda, ou seja, ele se repetiu na 

combinação. Na moda das classes, o padrão palmar foi o mais empregado, com 

cinco tentativas. Em duas outras tentativas, o padrão foi o indefinido e em uma foi o 

digital. 

A criança 4 apresentou o padrão indefinido em seis tentativas. Em duas 

dessas seis, foi repetida a combinação ID; TD e em duas tentativas foi encontrado 

um padrão modal TD e AD, respectivamente. Nas outras quatro combinações não foi 

encontrado nenhum padrão preferencial, ou seja, indefinido (IN). Na moda das 

classes, todas as combinações foram de padrões digitais.  

Na tarefa TSC4, a criança 1 apresentou o padrão indefinido em sete 

tentativas. Em três dessas tentativas, repetiu-se a combinação AD/TP, e em duas a 

combinação ID/TP. As outras duas tentativas foram indefinidas. No entanto, a 

despeito das combinações se repetirem, não foi identificado um padrão preferencial. 

Na moda das classes, uma tentativa foi com padrões digitais, uma com padrões 

palmares e cinco foram tentativas indefinidas. 
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Uma característica que não pode ser esquecida na tarefa TSC4 é o fato da 

barra ser oferecida à criança com acesso parcial. E, como conseqüência dessa 

observação, outra característica não pode deixar de ser observada: é o fato da 

criança iniciar a ação, quase sempre, utilizando-se de um padrão digital. 

 

QUADRO 16 - Combinações que compuseram o padrão indefinido (IN), na fase de 

preensão, estudo 2. 

 TSC1 TSC2 TSC3 TSC4 TSC5 
Nº de crianças 2 2 0 1 1 
Crianças 7 9 1 4 0 1 5 
Nº de tentativas 5 12 8 4 0 7 2 
Nº de combinações 
que se repetem 

2 6 0 2 0 5 0 

Padrão preferencial IN IN IN IN 0 IN IN 
Moda das classes IN IN IN D 0 IN D 

 

Na tarefa TSC5, a criança 5 apresenta o padrão indefinido em duas 

tentativas. As duas tentativas apresentam combinações indefinidas, mas têm como 

moda da classe o padrão digital.  

Em resumo, o padrão indefinido na fase de preensão, do estudo 2, não 

apresenta, no seu conjunto de combinações, alguma que fosse mais freqüente. 

Mesmo as crianças que apresentaram um número maior de combinações repetidas 

nunca ultrapassaram duas combinações. Por exemplo, a criança 9, na tarefa TSC1, 

apresentou seis combinações repetidas, mas na verdade, foram três conjuntos de 

combinações com dois padrões em cada. A criança 1, na tarefa TSC4, apresentou 

cinco combinações repetidas, das quais uma, a combinação AD/TP, foi repetida três 

vezes e a combinação ID/TP, duas vezes. 

O que há de interessante a se comentar é o fato de ser muito freqüente a 

utilização do padrão de preensão duas mãos (2M) na tarefa TSC1 e de, nas outras 

tarefas em que houve a restrição ao momento da preensão, as crianças iniciarem 

sempre por algum padrão digital. Mas, é bom ressaltar que esses padrões foram em 

números inferiores em relação à quantidade de padrões digitais apresentados.  
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3.2.4.1.2 Mudanças de padrões entre as tarefas 

 

Foi possível identificar o padrão mais freqüente, e verificar que eles se 

concentram na classe de preensão digital. Mas, com base nesses resultados, não foi 

possível inferir se ocorreram mudanças em razão do tipo de acesso à barra entre as 

tarefas. Assim, foram construídas tabelas para cada uma das fases, com o objetivo 

de descrever tais mudanças e sua direção. 

Com base na estruturação da TABELA 4, referente à fase de preensão, é 

possível observar de que maneira as crianças se organizaram diante das cinco 

tarefas, quando comparadas entre si. 

Da tarefa TSC1 para a tarefa TSC2, sete das oito crianças que 

executaram a tarefa TSC1 mudaram de padrões ao executarem a tarefa TSC2, 

representando um percentual de 87,5% no número total de mudanças ocorridas 

(QUADRO 17). 

Dessas oito crianças, cinco se classificaram em padrões da classe digital, 

permanecendo uma delas no mesmo padrão, o obliquo digital (OD). As outras quatro, 

quando executaram a tarefa TSC2, mudaram para outros padrões, três delas para 

padrões da mesma classe  (2 OD p/ AD; 1 TD p/ OD) e uma para o padrão indefinido 

(1 ID p/ IN). 

A única criança que se classificou no padrão palmar, mudou para o padrão 

indefinido (1 TP p/ IN). 

E as duas crianças que se classificaram no padrão indefinido mudaram 

para padrões digitais (1 IN p/ AD; 1 IN p/ OD).  

Da tarefa TSC2 para a tarefa TSC3, as oito crianças que executaram a 

tarefa mudaram, representando 100% de mudança. 

Das seis crianças classificadas no padrão digital, todas mudaram para 

padrões da mesma classe (1 AD p/ OD; 2 AD p/ TD; 3 OD p/ TD). 

E das duas crianças que se classificaram no padrão indefinido, uma 

mudou para padrões palmares (1 IN p/ TP) e uma mudou para o padrão digital (1 IN 

p/ OD). 
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Da tarefa TSC3 para a TSC4, as oito crianças também mudaram de 

padrões de preensão de uma tarefa para a outra, representando um percentual de 

100% de mudanças. 

Das sete crianças classificadas no padrão digital, todas mudaram para 

padrões da mesma classe (2 OD p/ AD; 5 TD p/ AD). E a única criança que se 

classificou no padrão palmar, mudou para o padrão indefinido (1 TP p/ IN). 

 

TABELA 4 - Distribuição das crianças, nos padrões de preensão, entre as cinco 

tarefas, na fase de preensão. 

    Freqüência 

Comportamento 
Tipo de 

mudança 
TSC1 para 

TSC2  
TSC2 para 

TSC3  
TSC3 para 

TSC4  
TSC4 para 

TSC5 
AD para AD a -  -  -  3 
OD para OD a 1  -  -  - 
AD para OD b -  1  -  3 
AD para TD b -  2  -  - 
OD para AD b 2  -  2  - 
OD para TD b -  3  -  - 
TD para AD b -  -  5  - 
TD para OD b 1  -  -  - 
AD para IN c -  -  -  1 
IN para AD c 1  -  -  - 
IN para OD c 1  1  -  - 
IN para TP c -  1  -  1 
ID para IN c 1  -  -  - 
TP para IN c 1  -  1  - 

a=não mudam; b=mudança intraclasse; c=mudança interclasse 
 

Da tarefa TSC4 para a tarefa TSC5, cinco das oito crianças que realizaram 

a tarefa mudaram seus padrões de preensão de uma tarefa para a outra, o que 

representou 62,5% do total de mudanças. 

Das sete crianças que se classificaram no padrão digital, três continuaram 

usando o mesmo padrão de preensão (3 AD p/ AD) e quatro mudaram para outros 

padrões. Dessas quatro crianças, três mudaram para padrões da mesma classe (3 

AD p/ OD) e uma mudou para o padrão indefinido (1 AD p/ IN). 

A única criança que se classificou no padrão indefinido, mudou para 

padrões palmares (1 IN p/ TP). 
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O QUADRO 17 resume os percentuais de mudanças totais que houve 

entre as tarefas. Conforme pode ser observado, esse percentual foi muito alto. Mas 

deve ser destacado o pequeno número no emprego de padrões palmares e 

indefinido. 

 

QUADRO 17 - Distribuição do número de crianças que mudaram de padrões entre as 

tarefas - fase de preensão. 

Nº TOTAL 8 CRIANÇAS 
Tarefas C1/ C2 C2/ C3 C3/ C4 C4/ C5 

Nº de crianças que mudaram 7 8 8 5 
Percentual total de mudanças 87,5% 100% 100% 62,5% 

 

A única tarefa em que não houve classificação no padrão indefinido foi na 

tarefa TSC3. Nas outras quatro tarefas esse padrão foi o preferencial. Se usarmos a 

metáfora de Waddington da paisagem epigenética no desenvolvimento motor (cf. 

CONNOLLY, 1986) podemos dizer que há vários padrões eqüipotenciais e nenhum 

deles ainda atingiu um vale mais profundo que denotaria maior estabilidade. 

 

3.2.4.1.2.1 Mudanças de padrões intraclasse, entre as tarefas 

 

Até o momento, foram consideradas as mudanças que ocorreram de 

maneira geral, tanto entre padrões da mesma classe, quanto entre padrões de 

classes diferentes. A seguir, a ênfase será dada às mudanças que ocorreram dentro 

da mesma classe de preensão, ou seja, entre os padrões digitais e palmares 

separadamente.  

Da tarefa TSC1 para a tarefa TSC2, quatro das cinco crianças 

classificadas no padrão digital, na tarefa TSC1, mudaram de padrões de preensão e, 

das quatro, três mudaram para padrões da mesma classe (2 OD p/ AD; 1 TD p/ OD). 

Esse valor, conforme o QUADRO 18, representa 75% das mudanças intraclasse. 

Dentre as que se classificaram em padrões palmares e no padrão indefinido, não 

houve mudanças intraclasse. 

Da tarefa TSC2 para TSC3, todas as seis crianças classificadas no padrão 

digital mudaram para padrões da mesma classe (1 AD p/ OD; 2 AD p/ TD; 3 OD p/ 
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TD), representando um percentual de 100% das mudanças intraclasse. Das duas 

crianças classificadas no padrão indefinido, nenhuma mudou para padrões da 

mesma classe. 

 

QUADRO 18 - Distribuição do número de mudanças intraclasse, entre as tarefas - 

fase de preensão. 

 
PADRÕES DIGITAL PALMAR INDEFINIDO 

Tarefas C1/ 
C2 

C2/ 
C3 

C3/ 
C4 

C4/
C5 

C1/
C2 

C2/
C3 

C3/ 
C4 

C4/ 
C5 

C1/ 
C2 

C2/
C3 

C3/
C4 

C4/
C5 

Nº de mudanças 4 6 7 4 1 0 1 0 2 2 0 1 
Nº de mudanças 
intraclasse 

3 
75% 

6 
100
% 

7 
100
% 

3 
75% 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 

  

Da tarefa TSC3 para TSC4, todas as sete crianças classificadas no padrão 

digital mudaram para padrões da mesma classe (2 OD p/ AD; 5 TD p/ AD), o que 

representa 100% de mudanças intraclasse. Nos padrões palmares, a única criança 

classificada mudou, mas não para padrões da mesma classe. 

Da tarefa TSC4 para TSC5, quatro das sete crianças classificadas no 

padrão digital mudaram para outros padrões, e das quatro três foram para padrões 

da mesma classe (3 AD p/ OD). Isso representa 75% de mudanças intraclasse. No 

padrão indefinido foi identificada somente uma criança que não mudou para padrões 

da mesma classe. 

Enfim, as mudanças que aconteceram em decorrência do tipo de acesso à 

barra foram essencialmente intraclasse, com predominância do padrão digital. 

Destaca-se a totalidade de mudanças na passagem da tarefa TSC2 para a TSC3, em 

que houve uma mudança da barra com exposição de sua parte distal, na posição 

vertical, para a condição em que a barra esteve mais exposta na posição vertical. E 

da tarefa TSC3 para a TSC4, em que houve mudança da condição de maior 

exposição da barra, na posição vertical, para a condição em que a barra está 

somente com a parte distal exposta, na posição horizontal.  

Outro ponto a se destacar é a nulidade de mudanças intraclasse entre os 

padrões palmares e indefinidos.  
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3.2.4.1.2.2 Mudanças de padrões interclasse, entre as tarefas 

 

Da tarefa TSC1 para a TSC2, nas quatro mudanças registradas somente 

uma criança das crianças classificadas no padrão digital mudou do padrão digital 

para o padrão indefinido no qual há uma predominância de padrões digitais. Esse 

resultado correspondeu a 25% das mudanças interclasses. 

A criança que se classificou no padrão palmar, mudou para o padrão 

indefinido, representando 100% das mudanças interclasse. E as duas crianças 

classificadas no padrão indefinido (com combinações compostas por padrões digitais 

em alguns, palmares em outros e uso de duas mãos) mudaram para padrões digitais 

(1 IN p/ AD; 1 IN p/ OD), representando também 100% de mudanças interclasse. 

Não houve mudança interclasse na passagem da tarefa TSC2 para a 

TSC3, para as crianças que apresentaram padrão digital. No caso das duas crianças 

que empregaram o  padrão indefinido, uma mudou para o padrão digital (`IN p/ OD) e 

uma para o padrão palmar (1 IN p/ TP), representando 100% de mudanças 

interclasse. 

Na passagem da tarefa TSC3 para a TSC4 não houve mudança 

interclasse para as crianças com padrão digital (sete crianças). Já a criança 

classificada no padrão palmar mudou para o padrão indefinido (1 TP p/ IN), 

representando 100% de mudanças interclasse. 

 

QUADRO 19 - Distribuição do número de mudanças interclasse, entre as tarefas 

- fase de preensão 

PADRÕES DIGITAL PALMAR INDEFINIDO 
Tarefas C1/ 

C2 
C2/ 
C3 

C3/ 
C4 

C4/
C5 

C1/
C2 

C2/
C3 

C3/ 
C4 

C4/ 
C5 

C1/ 
C2 

C2/
C3 

C3/
C4 

C4/
C5 

Nº de mudanças 4 6 7 4 1 0 1 
 

0 2 2 0 1 

Nº de mudanças 
Interclasse 

1 
25% 

0 0 1 
25% 

1 
100
% 

0 1 
100
% 

0 2 
100
% 

2 
100
% 

0 1 
100
% 

 

Da tarefa TSC4 para a TSC5, quatro das sete crianças classificadas no 

padrão digital mudaram. Dessas quatro, somente uma mudou para o padrão 

indefinido (1 AD p/ IN), representando 25% das mudanças interclasse. Com relação 
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aos padrões palmares, não houve ocorrências. A única criança classificada no 

padrão indefinido apresentou um percentual de 100%, mudou para padrões palmares 

(1 IN p/ TP), representando 100% de mudanças interclasses. 

No geral, houve poucas mudanças interclasse entre os padrões digitais. Já 

as crianças classificadas em padrões palmares ou indefinido apresentaram, em 

quase todas as tarefas, 100% de mudanças, embora, no total, esses números não 

tenham sido muitos. Nessas condições houve muitas mudanças do padrão indefinido 

para padrões digitais, muitas do padrão palmar para o indefinido e algumas do 

indefinido para os padrões palmares. Dentre as mudanças interclasse do padrão 

digital para indefinido e vice-versa há uma questão interessante relacionada ao tipo 

de combinação que o padrão indefinido apresentou. Conforme pode ser observado 

na descrição dos padrões indefinidos (em ANEXO III), essas combinações sempre se 

iniciaram com padrões digitais e tiveram como moda das classes, 

predominantemente, padrões digitais. Isso significa que os padrões digitais foram 

preferenciais até o estabelecimento da instabilidade se estabeleceu. 

Outro ponto que deve ser ressaltado é o fato de que as condições em que 

houve grande área de acesso à barra não desencadearam uma maior freqüência de 

padrões palmares. As mudanças foram muitas, mas todas em padrões da mesma 

classe.  

 

3.2.4.1.3 Freqüência relativa da moda 

 

A freqüência relativa da moda é indicador do grau de consistência do 

padrão preferencial em relação aos demais apresentados no decorrer das tentativas. 

Verificou-se que houve mudanças entre as tarefas e, conforme a FIGURA 18, é 

possível observar um aumento progressivo da consistência nos padrões 

preferenciais encontrados. Das mudanças observadas no grau de consistência entre 

as tarefas, verificou-se que entre as tarefas TSC1 e TSC4 houve diferença 

significativa (F[4,28]=3,15; p=0,029). Os índices estiveram entre 40%, o menos 

consistente, e 70%, o mais consistente. 
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FIGURA 18 – Freqüência relativa da moda nas cinco tarefas, na fase de 

preensão.  

 

Conclui-se que a restrição apresentada na condição TSC4 (acesso parcial, 

na horizontal) induziu a criança a realizar um tipo de preensão particular mais estável 

do que os encontrados nas demais condições. Houve, portanto, efeito da restrição da 

tarefa, caracterizada aqui pelo grau de acessibilidade à barra, sobre a freqüência 

relativa da moda, uma vez que seu desempenho foi sendo alterado à medida que se 

apresentavam as novas condições. 

 

3.2.4.1.4 Variabilidade do número de padrões 

 

A variabilidade do número de padrões é um índice que contabiliza o 

número de padrões diferentes apresentados no decorrer das tentativas. No presente 

estudo, não houve uma grande variedade de padrões no decorrer das tentativas na 

fase de preensão. O número de padrões manteve-se no mesmo nível em todas as 

tarefas (FIGURA 19), indicando não ter havido mudanças  no que se refere à 

quantidade de padrões de preensão utilizados em razão da restrição da tarefa. Essa 
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observação é corroborada pela ausência de diferenças estatisticamente significativas 

(F[4,28]=2,56; p=0,059) entre as tarefas. 

Não houve, portanto, efeito da restrição da tarefa sobre a variabilidade do 

número de padrões utilizados entre as cinco tarefas. Em todas, a criança manteve, 

aproximadamente, o mesmo número de padrões, ou seja, algo em torno de três ou 

quatro padrões por tarefa (entre 20% e 38%). 

 

 

FIGURA 19 – Variabilidade do número de padrões nas cinco tarefas, na fase de 

preensão.  

 

3.2.4.1.5 Variabilidade intertentativa 

 

Esse índice teve como objetivo analisar a quantidade de vezes que as 

crianças mudaram o padrão de preensão, no decorrer das tentativas, ou seja, 

observar como os tipos de padrões encontrados no decorrer das tentativas foram 

dispostos na tarefa. Conforme pode ser observado na FIGURA 20, o número de 

mudanças, na fase de preensão, apresentou uma diminuição progressiva a cada 

tarefa, até atingir o seu índice mais baixo na tarefa TSC4. O índice foi alto nas tarefas 
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TSC1 e TSC2 (69%), diminui nas tarefas TSC3 e TSC4 (59% e 40%), voltando a 

apresentar um aumento na tarefa TSC5 (62%).  

 

 

FIGURA 20 – Variabilidade intertentativa nas cinco tarefas, na fase de 

preensão. 

 

Essa diminuição no números de mudanças observada entre as tarefas 

TSC1 e TSC4 foi significativamente diferente (F[4,28]=2,86; p=0,041). Logo, houve 

influência da restrição da tarefa, representada pelas diferentes condições de acesso, 

sobre a variabilidade intertentativa, especialmente entre as tarefas TSC1 e TSC4. 

 

3.2.4.1.6 Síntese 

 

Com base nos resultados até aqui descritos, podem-se ressaltar os 

seguintes pontos com relação à fase de preensão: 

 

a) Foi possível identificar um padrão preferencial para cada uma 

das tarefas, na fase de preensão (Tarefa TSC1 - OD; Tarefa 

TSC2 - AD e OD; Tarefa TSC3 – TD; Tarefa TSC4 – AD; e 

Tarefa TSC5 – AD e OD); 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

T1 T2 T3 T4 T5

V
ar

ia
bi

lid
ad

e 
In

te
rt

en
ta

tiv
a 

(%
)



 125

b) Houve mudanças nos padrões de preensão, entre as cinco 

tarefas, especialmente intraclasse, com predominância de 

padrões digitais; 

c) Houve mudanças quanto à freqüência relativa da moda, e a 

Anova identificou diferenças significativas entre as tarefas TSC1 

e TSC4; 

d) Não houve mudanças no que se refere à quantidade de padrões 

utilizados no decorrer das tentativas, entre as cinco tarefas. O 

número de padrões apresentados foi muito similar, e a Anova 

não encontrou diferenças significativas; 

e) Houve alterações na quantidade de mudanças entre os padrões 

no decorrer das tentativas, entre as cinco tarefas. Essas 

mudanças apresentaram uma alta variabilidade intertentativa 

nas tarefas TSC1, TSC2, TSC3 e TSC5, mas há uma 

diminuição significativa (Anova) na tarefa TSC4 em relação à 

TSC1; 

 

O que está claro nessa descrição é a identificação de padrões de 

preensão mais característico. Foram identificados padrões digitais como 

preferenciais em todas as tarefas, indicando que o tipo de acesso à barra levou, de 

fato, as crianças a adotarem um determinado comportamento. Destaca-se a 

predominância do padrão adulto digital na tarefa TSC4, em que a barra se 

apresentou com acesso parcial, na posição horizontal. Além das mudanças a que 

esse tipo de acesso levou, destaca-se o aumento no grau de consistência do padrão 

adotado nessa tarefa. 

Outro ponto interessante foi o fato das mudanças, que não foram poucas, 

terem-se concentrado em padrões da mesma classe (intraclasse), mais 

especificamente entre os digitais. 

No estudo do comportamento motor manipulativo, CONNOLLY (1973) já 

havia destacado a capacidade para ajustar padrões de preensão que crianças pré-

escolares mostram em tarefas com demandas variadas, por exemplo, variações no 

tamanho, na forma e no peso de objetos. NEWELL et alii (1989a) afirmaram que 
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crianças de quatro meses de idade já seriam capazes de ajustar o tipo de preensão 

às características físicas do objeto. Mais recentemente, CESARI e NEWELL (1999) 

também identificaram padrões de preensão diferentes utilizando cubos diferentes 

entre si no peso, na densidade e na extensão.  

 Dessa forma, já se esperava que os bebês do presente estudo 

mostrariam uma maior sensitividade às variações da tarefa. As condições foram 

delineadas no sentido de verificar se haveria mudança modal em classes de padrão. 

Isso não ocorreu, posto que a maioria dos padrões apresentados ocorreram dentro 

de uma mesma classe, digital. Entretanto, o padrão preferencial dentro dessa classe 

foi bem diferente entre os bebês. Isso sugere que as diferentes condições de acesso 

à barra influenciaram de maneira diferente a execução da tarefa. Diante da 

predominância dos padrões digitais e, principalmente, da baixa incidência de padrões 

palmares, pode-se dizer que o modo de apresentação da barra levou ao 

estabelecimento de modos de preensão estáveis, especialmente na tarefa TSC4, em 

que o acesso à barra era parcial, na posição horizontal. Uma das características que 

diferencia o presente estudo dos demais realizados na área é a inclusão de outras 

operações para a consecução da tarefa, no caso transportar, localizar e soltar a barra 

num local preestabelecido. Dessa forma, foi interessante verificar em que medida 

essas operações podem alterar o quadro apresentado na fase de preensão. 

 

3.2.4.2 Fase de transporte 

 

3.2.4.2.1 Padrão preferencial de preensão 

 

Na fase de transporte, das oito crianças analisadas, seis utilizaram um 

padrão digital para executar a tarefa TSC1, distribuídas da seguinte forma: quatro 

crianças usaram o padrão obliquo digital (OD) e duas com o padrão transverso digital 

(TD). As outras duas crianças fizeram uso de padrão indefinido (IN). O padrão 

preferencial foi o padrão obliquo digital (OD) e a moda das classes foi o padrão digital 

(FIGURA 18). 

Na tarefa TSC2, das oito crianças, cinco realizaram a tarefa servindo-se 

de padrão digital, assim distribuídas: três crianças no padrão adulto digital (AD) e 
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duas no padrão obliquo digital (OD). No padrão palmar, houve uma criança que 

utilizou o padrão transverso palmar (TP). Duas crianças se classificaram no padrão 

indefinido. O padrão preferencial foi o adulto digital (AD) e a moda das classes ficou 

caracterizada pelo padrão digital.  

Na tarefa TSC3, seis crianças realizaram a tarefa servindo-se do padrão 

digital, com três crianças no obliquo digital (OD) e três no transverso digital (TD). No 

padrão palmar, uma criança realizou a tarefa com o padrão transverso palmar (TP) e 

no padrão indefinido (IN) foi identificada mais uma. Os padrões preferenciais foram o 

obliquo digital (OD) e o transverso digital (TD), com três ocorrências cada um e a 

moda das classes foi o padrão digital. 

 

 

FIGURA 21 – Distribuição das oito crianças dentre os padrões de preensão nas 

cinco tarefas, na fase de transporte.  

 

Na tarefa TSC4, seis das oito crianças serviram-se do padrão digital, todas 

no padrão adulto digital (AD). Duas crianças utilizaram um padrão indefinido (IN). O 

padrão preferencial foi o adulto digital (AD) e a moda das classes foi o padrão digital. 

E, finalmente, na tarefa TSC5, seis crianças se classificaram no padrão 

digital, assim distribuídas: uma criança no padrão adulto digital (AD), quatro crianças 

no padrão obliquo digital (OD) e uma no transverso digital (TD). Duas crianças 
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executaram a tarefa com um padrão indefinido (IN). O padrão preferencial foi o 

obliquo digital e a moda das classes foi o padrão digital. 

Enfim, na fase de transporte, o padrão digital continuou a ser o mais 

utilizado em todas as tarefas, tendo como padrões preferenciais o obliquo digital 

(OD), na tarefa TSC1, o adulto digital (AD) na tarefa TSC2, o obliquo digital (OD) e o 

transverso digital (TD) na tarefa TSC3, o adulto digital (AD) na tarefa TSC4 e o 

obliquo digital (OD) nas tarefas TSC5. Uma configuração bem semelhante à 

observada na fase de preensão, com destaque, inclusive, da pequena participação 

do padrão palmar ou padrão indefinido (IN) em todas as tarefas. 

 

3.2.4.2.1.1 Padrão de preensão indefinido 

 

Na fase de transporte, o padrão indefinido (IN) aparece numa freqüência 

maior que a dos padrões da classe palmar. De onze ocorrências, nove foram 

classificadas como sendo preensão indefinida (ANEXO V). Ademais, das poucas 

mudanças que ocorreram de padrões digitais para outra classe, na fase de 

transporte, a maioria foi na direção do padrão indefinido. Ao mesmo tempo, quando 

os padrões indefinidos mostraram uma preferência, esta ocorreu em favor do padrão 

digital. 

Na tarefa TSC1, a criança 1 apresentou o padrão indefinido em doze 

tentativas. Em quatro das doze tentativas ela repetiu o mesmo padrão de 

combinação (TP, 2M, TP). Um dos aspectos interessantes dessa combinação foi a 

troca de mãos, da direita para a esquerda, que acontecia após o padrão 2M. O 

padrão preferencial da combinação foi o indefinido (IN), em seis tentativas, seguido 

do padrão transverso palmar (TP), em cinco tentativas. Já a moda das classes nas 

combinações foi o padrão palmar, com dez tentativas.  

A criança 9 apresentou o padrão indefinido em dez tentativas. Dessas 10, 

não houve nenhuma combinação que tivesse repetido. O padrão mais freqüente foi o 

indefinido (IN), mas em duas tentativas o padrão duas mãos (2M) foi o mais 

freqüente na combinação. Na moda das classes, o padrão indefinido foi o mais 

freqüente, seguido de três tentativas, nas quais a moda da classe foi do padrão 

palmar. 



 129

Na tarefa TSC2, a criança 4 apresentou o padrão indefinido em seis 

tentativas e a combinação TD/TP se repetiu duas vezes. O padrão indefinido se 

estabeleceu como moda da combinação e a moda das classes também ficou com o 

padrão indefinido. Houve, no entanto, duas combinações em que o padrão digital foi 

o mais freqüente. 

A criança 9 apresentou o padrão indefinido em quatorze tentativas, em 

quatro das quais ela repetiu a combinação OD/2M/TP e, em uma, a criança serviu-se 

do padrão preferencial da combinação, o transverso digital (TD). No restante das 

tentativas o padrão preferencial foi o indefinido (IN).  

Na tarefa TSC3, a criança 4 apresentou o padrão indefinido em oito 

tentativas e em nenhuma dessas oito ela repetiu a combinação. Como padrão 

preferencial da combinação predominou o indefinido, em sete tentativas. Em uma 

única tentativa, o padrão preferencial foi o obliquo digital (OD). A moda das classes 

ficou distribuída em três tentativas digital, duas tentativas palmares e três tentativas 

indefinido.  

Na tarefa TSC4, a criança 1 apresentou o padrão indefinido em nove 

tentativas em três das quais ela repetiu a combinação TP/2M/TP. Na segunda 

ocorrência do TP, houve mudança de mão, da direita para a esquerda. O padrão 

preferencial foi o indefinido, em cinco tentativas, seguido do transverso palmar, em 

quatro tentativas. Quanto à moda da classe, o que predominou foi o padrão palmar, 

em sete tentativas. 

 

QUADRO 20 - Combinações que compuseram o padrão indefinido (IN), na fase de 

transporte, estudo 2. 

PREENSÃO TSC1 

 

TSC2 

 

TSC3 

 

TSC4 

 

TSC5 

 

Nº de crianças 2 2 1 2 2 
Crianças 1 9 4 9 4 1 7 6 8 
Nº de tentativas 12 10 6 14 8 9 6 9 7 
Nº de combinações 
que se repetem 

4 0 2 4 0 3 0 0 2 

Padrão preferencial IN IN IN IN IN IN IN IN IN 
Moda das classes P IN IN P D e IN P IN IN P 
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A criança 7 apresentou o padrão indefinido (IN) em seis tentativas, em 

nenhuma das quais houve repetição de combinações. O padrão preferencial foi o 

indefinido e a moda das classes também foi o indefinido. 

Na tarefa TSC5, a criança 6 apresentou o padrão indefinido em nove 

tentativas. Não houve nenhuma combinação que tivesse sido repetida nessas 

tentativas. Em uma outra tentativa que a criança fez o padrão preferencial foi o 

indefinido e em uma outra o padrão foi o adulto digital. A moda da classe foi, 

predominantemente, o padrão indefinido, seguido pelo digital e palmar, ambos com 

duas tentativas. 

A criança 8 apresentou o padrão indefinido em sete tentativas e repetiu a 

combinação TP/2M em duas delas. O padrão preferencial foi predominantemente o 

indefinido e na moda da classe as tentativas distribuíram-se pelo padrão palmar (com 

quatro tentativas), pelo padrão digital (uma tentativa) pelo padrão indefinido (duas 

tentativas). 

No que se refere à moda das classes, pôde-se perceber uma distribuição 

maior entre os padrões indefinidos e na classe palmar, com quatro crianças em cada 

um. Uma das crianças serviu-se, em igual proporção, dos padrões digitais e do 

indefinido na moda das classes.   

A julgar por esses números, conclui-se que as crianças estão em busca de 

uma solução para a tarefa. Essa diversificação de respostas e combinações denotam 

tentativas de encontrar um alternativa apropriada. Com tal variação nas combinações 

pode-se dizer que essas crianças ainda não apresentam um padrão de maior 

estabilidade. Como foi comentado na fase de preensão, todos os padrões são 

eqüipotenciais não havendo um que demonstre estar num vale mais profundo na 

paisagem epigenética.  

 A fase de transporte pode afetar pelo menos um pouco a configuração 

delineada pela fase de preensão. Houve um predomínio do padrão palmar nas 

combinações do padrão indefinido, ao contrário do que se encontrou na fase de 

preensão.   
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3.2.4.2.2 Mudanças de padrões entre as tarefas 

 

Na TABELA 5 pode-se observar como os padrões de preensão se 

modificaram na fase de transporte de uma tarefa para outra. 

Na passagem da tarefa TSC1 para a TSC2, das oito crianças que 

realizaram as tarefas, seis mudaram seus padrões de preensão, representando 75% 

do total de mudanças ocorridas (QUADRO 21). 

Dessas oito crianças, seis foram classificadas no padrão digital, uma das 

quais permaneceu no mesmo padrão, que foi o obliquo digital, e cinco mudaram de 

padrões. Dessas cinco crianças, quatro mudaram para padrões da mesma classe (2 

OD p/ AD; 1 TD p/ AD, 1 TD p/ OD) e uma mudou para o padrão indefinido (1 OD p/ 

IN). 

Não houve nenhuma criança que tivesse realizado a tarefa com padrões 

palmares; duas foram classificadas no padrão indefinido. Dessas duas crianças, uma 

permaneceu no mesmo padrão e a outra mudou do IN para o TP. 

Da tarefa TSC2 para a tarefa TSC3, cinco das oito crianças mudaram seus 

padrões, representando um percentual de 62,5% no total das mudanças. 

Dessas oito crianças, cinco foram classificadas no padrão digital. Uma 

delas permaneceu no mesmo padrão de preensão, o obliquo digital (OD). As outras 

quatro mudaram para  padrões da mesma classe (1 AD p/ OD; 2 AD p/ TD; 1 OD p/ 

TD). 

Das outras três crianças, uma se classificou no padrão transverso palmar 

(TP), no qual permaneceu, duas apresentaram um padrão indefinido (IN), uma 

mudou para um padrão digital (OD) e outra permaneceu no indefinido.  

Na transição da tarefa TSC3 para a TSC4, todas as oito crianças 

mudaram de padrões de preensão de uma tarefa para outra, o que representou 

100% no total das mudanças. Desse total, seis crianças foram classificadas no 

padrão digital, cinco das quais mudaram para padrões da mesma classe (3 OD p/ 

AD;  2 TD p/ AD) e uma mudou para um padrão indefinido (TD p/ IN). 

Houve uma criança classificada com padrão palmar (TP) que mudou para 

um padrão indefinido (IN) e outra classificada com padrão indefinido (IN) que mudou 

para um padrão digital (AD).  
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Com a passagem da tarefa TSC4 para a tarefa TSC5, sete das oito 

crianças mudaram seus padrões de preensão, representando 87,5% das mudanças. 

Dessas oito, seis crianças se classificaram no padrão digital, uma das quais 

permaneceu no mesmo padrão (1 AD p/ AD) e cinco mudaram de padrões. Dessas 

cinco crianças, três mudaram para padrões da mesma classe (2 AD p/ OD; 1 AD p/ 

TD) e duas mudaram para padrões indefinidos (2 AD p/ IN). 

 

TABELA 5 - Distribuição das crianças, nos padrões de preensão, entre as cinco 

tarefas, na fase de transporte. 

    Freqüência 

Comportamento 
Tipo de 

mudança 
TSC1 para 

TSC2  
TSC2 para 

TSC3  
TSC3 para 

TSC4  
TSC4 para 

TSC5 
AD para AD a -  -  -  1 
IN para IN a 1  1  -  - 
OD para OD a 1  1  -  - 
TP para TP a -  1  -  - 
AD para OD b -  1  -  2 
AD para TD b -  2  -  1 
OD para AD b 2  -  3  - 
OD para TD b -  1  -  - 
TD para AD b 1  -  2  - 
TD para OD b 1  -  -  - 
AD para IN c -  -  -  2 
IN para AD c -  -  1  - 
IN para OD c -  1  -  1 
IN para TP c 1  -  -  1 
OD para IN c 1  -  -  - 
TD para IN c -  -  1  - 
TP para IN c -  -  1  - 

a=não mudam; b=mudança intraclasse; c=mudança interclasse 
 

Não houve nenhuma criança classificada nos padrões palmares; as 

últimas duas crianças se classificaram no padrão indefinido (IN). Essas duas crianças 

mudaram para outros padrões: uma para o padrão digital (1 IN p/ OD) e a outra para 

o padrão palmar (1 IN p/ TP). 

 

 

 

 



 133

QUADRO 21 - Distribuição do número de crianças que mudaram de padrões entre 

as tarefas – fase de transporte  

Nº TOTAL 8 CRIANÇAS 
Tarefas C1/ C2 C2/ C3 C3/ C4 C4/ C5 

Nº de crianças que mudaram 6 5 8 7 
Percentual total de mudanças 75% 62,5% 100% 87,5% 
 

Observando o QUADRO 21, verifica-se a predominância do padrão digital 

em relação aos padrões palmares e indefinidos, a exemplo do que ocorreu na fase 

de preensão. Esses resultados indicam que a restrição no momento da preensão, ou 

seja, quando a barra é apresentada sob diferentes condições de acesso, levou as 

crianças a adotarem padrões preferencialmente digitais também na fase de 

transporte. Esse comportamento era esperado na fase de preensão, mas na fase de 

transporte esperava-se que as demandas da manipulação pudessem levar a uma 

mudança para padrões palmares ou para maior incerteza no sistema representada 

pela maior presença de padrões indefinidos. O único indicativo em favor dessa 

hipótese foi a maior freqüência de padrões palmares nos chamados indefinidos. Isso 

não ocorreu na fase de preensão quando os padrões que predominavam eram os 

digitais. 

 

3.2.4.2.2.1 Mudanças de padrões intraclasse, entre as tarefas 

 

Na análise anterior, a ênfase foi dada às mudanças gerais que 

aconteceram em razão da restrição tarefa. Agora, o momento é de analisar as 

mudanças que ocorreram dentro da mesma classe de preensão.  

Da tarefa TSC1 para a tarefa TSC2, cinco das seis crianças classificadas 

no padrão digital, na tarefa simples/TS, mudaram de padrões de preensão, das quais 

quatro foram para padrões da mesma classe (2 OD p/ AD; 1 TD p/ AD; 1 TD p/ OD). 

Esse valor, conforme o QUADRO 22, representa 80% do total das mudanças 

intraclasse. Com relação aos padrões indefinidos, uma das duas crianças 

classificadas mudou para um padrão palmar (TP). 

Na passagem da tarefa TSC2 para a TSC3, das cinco crianças 

classificadas no padrão digital, quatro mudaram e todas para padrões da mesma 
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classe (1 AD p/ OD; 2 AD p/ TD; 1 OD p/ TD), representando 100% das mudanças 

intraclasse. A criança classificada no padrão palmar não apresentou mudanças e das 

duas crianças que se classificaram no padrão palmar, somente uma mudou, mas não 

foi para padrões da mesma classe. Nenhuma criança classificada nos padrões 

palmares e indefinidos, portanto, mudou para padrões intraclasse. 

Da tarefa TSC3 para a tarefa TSC4, as seis crianças classificadas 

mudaram, sendo cinco para padrões da mesma classe (3 OD p/ AD; 2 TD p/ AD), 

representando 83,3% das mudanças intraclasse. Uma dessa crianças que se 

serviram de padrões palmares mudou de padrões, mas não para a mesma classe. E 

a outra criança foi classificada no padrão indefinido; ela mudou de padrões mas não 

foi para a mesma classe.  

Da tarefa TSC4 para TSC5, cinco das seis crianças classificadas no 

padrão digital mudaram, três das quais para padrões da mesma classe (2 AD p/ OD; 

1 AD p/ TD), representando 60% das mudanças intraclasse. Nenhuma criança 

serviu-se de padrões palmares e também nenhuma das duas crianças que se 

serviram do padrão indefinido (IN) mudou para padrões da mesma classe.   

 

QUADRO 22 - Distribuição do número de mudanças intraclasse, entre as tarefas - 

fase de transporte 

PADRÕES DIGITAL PALMAR INDEFINIDO 
Tarefas C1/ 

C2 
C2/ 
C3 

C3/ 
C4 

C4/
C5 

C1/
C2 

C2/
C3 

C3/ 
C4 

C4/ 
C5 

C1/ 
C2 

C2/
C3 

C3/
C4 

C4/
C5 

Nº de mudanças 5 4 6 5 0 0 1 0 1 1 1 2 
Nº de mudanças 
intraclasse 

4 
80% 

4 
100
% 

5 
83,3
% 

3 
60% 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 

 

Quando se pensa que a manipulação das restrições, seja da tarefa, seja 

do organismo, seja do ambiente, tem o potencial de modificar um comportamento é 

preciso considerar que tipo de mudança ocorre, quão estável esse comportamento 

se encontrava no período imediatamente anterior à variação nas restrições, entre 

outras questões. No estudo 2, as mudanças que ocorreram foram entre padrões da 

mesma classe. Identificou-se um número grande de mudanças totais, e no que se 

refere aos padrões digitais, verificou-se uma grande concentração dessas mudanças 

intraclasse.  
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As diferentes condições não tiveram o potencial de alterar o padrão 

coordenativo já que os padrões foram, em sua maioria, da classe digital. Isso, no 

entanto, não significou que os padrões já estavam estáveis, já que ocorreram  muitas 

mudanças intraclasse. 

O inusitado foi perceber que esse efeito alcançou, também, a fase de 

transporte. Era de se esperar que esse efeito fosse grande na fase de preensão e 

reduzido na fase de transporte, por já oferecer à criança mais liberdade para assumir 

outros comportamentos de preensão mais seguros. No entanto, a opção pelo padrão 

digital prevaleceu, refletida, inclusive sem mudança intraclasse entre os padrões 

palmares, ou seja, se houve alguma mudança por parte das crianças classificadas no 

padrão palmar, a mudança não se deu intraclasse.    

 

3.2.4.2.2.2 Mudanças de padrões interclasse, entre as tarefas 

 

As mudanças interclasse foram descritas e analisadas também na fase de 

transporte. 

Na passagem da tarefa TSC1 para TSC2, cinco das seis crianças 

classificadas no padrão digital mudaram e dessas somente uma mudou do padrão 

digital para o padrão  indefinido (IN). Isso representa 20% das mudanças interclasse. 

Entre os padrões palmares não houve nenhuma ocorrência e das duas crianças 

classificadas no padrão indefinido, só houve uma mudança e foi interclasse, 

representando 100% das mudanças.  

Na passagem da tarefa TSC2 para TSC3, contaram-se cinco crianças. 

Quatro delas mudaram, mas não houve nenhuma mudança interclasse. Uma dessas 

serviu-se do padrão palmar, mas não recorreu a mudanças. E das duas classificadas 

no padrão indefinido, somente uma mudou deste para o padrão digital (OD), 

representando 100% das mudanças interclasse. 

Da tarefa TSC3 para TSC4, todas as seis crianças mudaram, mas 

somente uma para um padrão indefinido (TD p/ IN), representando 16,6% de 

mudanças interclasse. Dentre os padrões palmares, uma criança foi classificadas e 

ela mudou para o padrão indefinido, representando 100% das mudanças interclasse. 
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E uma se classificou no padrão indefinido, que mudou para padrões digitais, 

representando 100% de mudanças interclasse. 

 

QUADRO 23 - Distribuição do número de mudanças interclasse, entre as tarefas - 

fase de transporte 

PADRÕES DIGITAL PALMAR INDEFINIDO 
Tarefas C1/ 

C2 
C2/ 
C3 

C3/ 
C4 

C4/
C5 

C1/
C2 

C2/
C3 

C3/ 
C4 

C4/ 
C5 

C1/ 
C2 

C2/
C3 

C3/
C4 

C4/
C5 

Nº de mudanças 5 4 6 5 0 0 1 0 1 1 1 2 
Nº de mudanças 
interclasse 

1 
20% 

0 1 
16,6
% 

2 
40% 

0 0 1 
100
% 

0 1 
100
% 

1 
100
% 

1 
100
% 

2 
100
% 

 

Da tarefa TSC4 para a TSC5, das seis crianças classificadas no padrão 

digital, cinco mudam. Dessas cinco, duas foram para padrões indefinidos (2 AD p/ 

IN). Isso representa 40% das mudanças interclasse. Dentre os padrões palmares, 

não houve ocorrências e as duas crianças que se classificaram no padrão indefinido, 

ambas mudaram, uma para o padrão digital (1 IN p/ OD) e uma para o padrão palmar 

(1 IN p/ TP), representando 100% das mudanças interclasse. 

Os números encontrados nas mudanças interclasse indicam que as 

crianças recorreram muito pouco a mudança de padrões. Maior número de mudança 

se deu nos casos em que esta foi de padrões palmares e indefinidos para padrões 

digitais. As mudanças ocorridas nos padrões digitais se deram para o padrão 

indefinido. Esse resultado só vem confirmar o que já foi dito nas análises anteriores, 

ou seja, prevaleceram os padrões digitais e as mudanças se concentraram nessa 

classe de preensão ou em direção a essa classe.  

 

3.2.4.2.3 Freqüência relativa da moda 

 

Foram identificados padrões preferencias para cada tarefa e mudanças 

nesses padrões nas cinco tarefas. No entanto, quando o grau de consistência desses 

padrões é analisado, verifica-se que eles não se alteraram significativamente. Isto é,  

não houve uma condição que levasse o padrão preferencial a uma alteração do seu 

grau de consistência em relação às outras tarefas. Os índices de consistência 

permaneceram nos mesmos patamares, inferiores a 50% em quatro das cinco 
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tarefas, a despeito das mudanças observadas. E, mesmo o que ocorreu 

excepcionalmente na tarefa TSC4 (FIGURA 22) não foi suficiente para apontar 

diferenças. 

 

 

FIGURA 22 – Freqüência relativa da moda nas cinco tarefas, na fase de 

transporte.  

 

Diante de resultados tão próximos com relação à consistência dos padrões 

preferenciais, não foram encontradas diferenças significativas da freqüência relativa 

da moda (F[4,28]=0,928; p=0,461). Isso significa que apesar de os diferentes tipos de 

acesso à barra terem provocado tantas mudanças entre os padrões, especialmente 

intraclasse, não houve nenhuma condição que favorecesse um aumento de 

consistência em alguma das tarefas. 

 

3.2.4.2.4 Variabilidade do número de padrões 

 

Quanto ao número de padrões, também não foi encontrada diferenças 

significativas (F[4,28]=1,566; p=0,21). Na FIGURA 23 é possível observar que o valor 

percentual nas cinco tarefas foi baixo, semelhante ao encontrado na fase anterior. 
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Como os índices encontrados foram muito próximos em todas as tarefas, é possível 

concluir que as crianças se comportaram de maneira semelhante e que elas não 

foram influenciadas pela restrição da tarefa.  

 

 

FIGURA 23 – Variabilidade do número de padrões nas cinco tarefas, na fase de 

transporte.  

 

Nas cinco tarefas, embora tenha havido mudanças no tipo de padrão 

adotado, o número de padrões utilizados no decorrer das tentativas não foi alterado. 

  

3.2.4.2.5 Variabilidade intertentativa  

 

No item anterior, o índice utilizado permitiu quantificar o número de 

padrões observados no decorrer das tentativas, nas cinco tarefas. Já, o índice de 

variabilidade intertentativa teve como objetivo analisar a forma como esses padrões 

foram dispostos no decorrer das tentativas. Conforme pode ser observado na 

FIGURA 24, a variabilidade intertentativa, na fase de transporte, ficou entre 20 e 30% 

de mudanças. Isso quer dizer que as crianças apresentaram uma variabilidade baixa, 

indicando que, ao longo das tentativas, as crianças utilizaram poucos tipos de 
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padrões. Mas esse índice de variabilidade foi igualmente baixo nas cinco tarefas. 

Embora tenha havido mudanças dos padrões entre as tarefas, esse número não 

sofreu alteração, mantendo-se nos mesmos patamares nas cinco tarefas. Em razão 

disso, não foram encontradas diferenças significativas (F[4,28]=1,66; p=0,185). 

A restrição da tarefa caracterizada pelo tipo de acesso à barra parece que 

não provocou nenhuma alteração na quantidade de mudanças entre os padrões, no 

decorrer das tentativas, entre as tarefas. 

 

 

FIGURA 24 –  Variabilidade intertentativa nas cinco tarefas, na fase de 

transporte. 

 

3.2.4.2.6 Síntese 

 

Com base nesses resultados, ressaltou-se os seguintes pontos: 

 

a) Foi possível identificar, na fase de transporte, um padrão 

preferencial para cada uma das tarefas (Tarefa TSC1 - OD; 

Tarefa TSC2 - AD; Tarefa TSC3 – OD e TD; Tarefa TSC4 – 

AD; e Tarefa TSC5 –  OD);  
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b) Houve mudanças nos padrões de preensão, entre as cinco 

tarefas, principalmente entre padrões da mesma classe 

(intraclasse) e entre os padrões digitais;  

c) Não houve mudanças na freqüência relativa da moda, entre 

as cinco tarefas. Os padrões preferenciais apresentaram 

uma baixa freqüência relativa da moda (entre 45 e 60%) nas 

cinco tarefas, indicando um baixo índice de consistência nos 

padrões de preensão encontrados. Conforme a Anova, não 

foram encontradas diferenças significativas; 

d) Não houve mudanças quanto à quantidade de padrões 

utilizados no decorrer das tentativas, entre as cinco tarefas. 

As crianças, a despeito das mudanças observadas, 

continuaram a utilizar o mesmo número de padrões (abaixo 

de 40%), entre as cinco tarefas, não apresentando 

diferenças significativas, conforme Anova; 

e) As crianças não apresentaram tantas mudanças no decorrer 

das tentativas, entre os padrões. Essas mudanças foram 

igualmente baixas em todas as tarefas, abaixo de 40%. Em 

conseqüência do baixo índice de variabilidade intertentativa 

em todas as tarefas, não foram encontradas diferenças 

significativas, conforme Anova. 

 

Na fase de transporte esperava-se que os padrões digitais diminuíssem 

com a emergência de padrões palmares. Entretanto, isso não ocorreu indicando um 

alto grau de estabilidade da classe digital. As alterações quando ocorreram foram 

intraclasse, ou seja, mudanças entre os padrões da mesma classe digital. Isso 

significa que o modo de apresentação da barra à criança levou ao estabelecimento 

de modos de preensão digital, especialmente o adulto digital (AD) na tarefa TSC4. 

Aliás, essa condição continuou a ser aquela que mais padrões estáveis apresentou, 

como já havia ocorrido na fase de preensão. 
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3.2.4.3 Fase de inserção 

 

A fase de inserção vista no estudo 2 apresentou uma baixa demanda de 

precisão em comparação a observada na tarefa do estudo 1. A consecução da tarefa 

implicava na colocação da barra em um recipiente cuja dimensão era bem maior que 

o da barra. Logo, a fase de inserção só impôs demanda de localização da barra no 

alvo. Nesse caso, as dificuldades relativas à orientação da barra foram mínimas. 

Dessa forma, quando se trata da inserção nesse estudo, há de se ter em 

mente que a ação envolve localização e orientação, mas não colocação e inserção 

total da barra na caixa. 

  

3.2.4.3.1 Padrão preferencial de preensão 

 

Na fase de inserção, cinco das oito crianças analisadas utilizaram um 

padrão digital para executar a tarefa TSC1, distribuídas (FIGURA 25) da seguinte 

forma: duas crianças realizaram a tarefa utilizando o padrão adulto digital (AD), duas 

crianças no padrão obliquo digital (OD) e uma criança o padrão transverso digital 

(TD). Das outras três crianças uma utilizou um padrão palmar, o transverso palmar 

(TP) e as outras duas um padrão indefinido (IN). O padrão preferencial foi preferido 

por duas crianças, indicando os padrões adulto digital (AD), obliquo digital (OD) e o 

indefinido (IN). A moda das classes foi caracterizada pela predominância do padrão 

digital. 

Na tarefa TSC2, sete crianças realizaram a tarefa utilizando-se de um 

padrão digital, quatro das quais foram classificadas no padrão adulto digital (AD), 

uma no padrão obliquo digital e duas no padrão transverso digital (TD). Servindo-se 

do padrão palmar, foi encontrada somente uma criança, que realizou a tarefa 

utilizando-se do padrão transverso palmar (TP). O padrão preferencial foi o padrão 

adulto digital e a moda da classe foi caracterizada pelo padrão digital. 

Na TSC3, cinco crianças executaram a tarefa no padrão digital, assim 

distribuídas: uma criança no padrão adulto digital (AD), duas no obliquo digital (OD) e 

duas no transverso digital (TD). No padrão palmar, duas crianças realizaram a tarefa 

utilizando-se do padrão transverso palmar (TP) e uma no padrão indefinido (IN). O 
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padrão preferencial foi o intermediário entre os padrões obliquo digital (OD), 

transverso digital (TD) e transverso palmar (TP), a cada um dos quais se recorreu 

duas vezes, e a moda das classes foi caracterizada pelo padrão digital. 

Na tarefa TSC4, todas as seis crianças que executaram a tarefa no padrão 

digital, recorreram à preensão adulto digital (AD). Das outras duas crianças, uma foi 

classificada no padrão palmar, o transverso palmar (TP), e uma realizou a tarefa 

recorrendo a padrões de preensão indefinidos (IN). O padrão preferencial foi 

claramente o padrão adulto digital (AD) e a moda das classes foi caracterizada pelo 

padrão digital. 

Na TSC5, seis crianças executaram a tarefa utilizando-se do padrão 

digital, três crianças no padrão adulto digital (AD), duas no padrão obliquo digital 

(OD) e uma no transverso digital (TD). No padrão palmar, encontrou-se uma criança, 

classificada no padrão transverso palmar (TP). A outra criança apresentou o padrão 

indefinido (IN) para solucionar a tarefa.   

 

 

FIGURA 25 – Distribuição das oito crianças dentre os padrões de preensão nas 

cinco tarefas, na fase de inserção.  

 

Enfim, o padrão digital foi aquele a que mais se recorreu em todas as 

tarefas, tendo como moda os padrões adulto digital (AD), obliquo digital (OD) e 
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indefinido (IN), na tarefa TSC1; o adulto digital (AD) na tarefa TSC2; o obliquo digital 

(OD), o transverso digital (TD) e o transverso palmar (TP) na tarefa TSC3; o adulto 

digital (AD) na tarefa TSC4; e o adulto digital (AD) nas tarefas TSC5.  

Predominam, novamente, os padrões digitais. Houve pouca utilização do 

padrão palmar e do indefinido. Merece atenção o aumento no número de crianças 

classificadas no padrão adulto digital e o menor índice de padrões indefinidos nesta 

fase em relação às outras fases.  

 

3.2.4.3.1.1 Padrão de preensão indefinido 

 

Na fase de inserção, o padrão indefinido (IN) aparece como um padrão 

preferencial de cinco crianças. Outras seis crianças tiveram como padrão preferencial 

preensões dentro da classe palmar. Na tarefa TSC1, duas crianças apresentaram o 

padrão indefinido como preferencial: a criança 8 e a criança 9. A criança 8 

apresentou o padrão indefinido em sete tentativas. Em nenhuma dessas tentativas 

houve a repetição de um mesmo padrão de combinação. O padrão preferencial das 

combinações foi o indefinido em oito tentativas e na moda das classes nas 

combinações prevaleceu, também, o padrão indefinido.   

Ainda na TSC1, a criança 9 apresentou o padrão indefinido em seis 

tentativas. Também, não repetiu nenhuma combinação; seu padrão preferencial nas 

combinações apresentadas foi o padrão indefinido. Na moda das classes também 

prevaleceu o padrão indefinido, seguido de duas tentativas em que a moda das 

classes foi o padrão digital. 

A mesma criança 9 apresentou o padrão indefinido nas tarefas TSC3, 

TSC4 e TSC5. Na tarefa TSC3, foram oito as tentativas em três das quais houve a 

repetição da combinação TP/TD. O padrão preferencial foi o indefinido e a moda das 

classes foi o padrão digital. Na tarefa TSC4, foram computadas onze tentativas com 

padrão indefinido, em seis das quais houve a repetição da combinação AD/2M e em 

quatro a repetição foi da combinação OD/2M. Nessas combinações, nenhum padrão 

se estabeleceu como preferencial. Dessa forma, o padrão indefinido caracteriza-se, 

novamente, tanto como o padrão preferencial quanto como a moda das classes. Na 

tarefa TSC5, foram as onze tentativas com o padrão indefinido. Em sete dessas onze 
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tentativas repetiu-se a combinação OD/2M. O restante das tentativas foram de 

combinações diferentes. O padrão preferencial dessa tarefa foi o padrão indefinido e 

a moda das classes foi, também, o padrão indefinido. 

 

QUADRO 24 - Combinações que compuseram o padrão indefinido (IN), na fase de 

inserção, estudo 2. 

PREENSÃO TSC1 TSC3 TSC4 TSC5 
Nº de crianças 2 1 1 1 
Crianças 8 9 9 9 9 
Nº de tentativas 7 6 8 11 9 
Nº de 
combinações que 
se repetem 

0 0 3 10 7 

Padrão 
preferencial 

IN IN IN IN IN 

Moda das classes IN IN IN IN IN 
 

Cabe ressaltar que essa fase não ofereceu uma demanda grande no 

momento da inserção, a qual correspondia ao depósito da barra em um alvo 

relativamente grande. Entretanto, o padrão duas mãos (2M) foi constantemente 

solicitado nas três fases das tarefas do estudo 2 e, especialmente na fase de 

inserção, compuseram grande parte das combinações. Nas tarefas TSC4 e TSC5, 

por exemplo, houve um número grande de combinações que se repetiram e é 

interessante observar que essas combinações foram sempre iniciadas por um padrão 

digital, seguido pelo padrão duas mãos (2M). É interessante notar a presença de um 

comportamento bimanual na tarefa, pois BRUNER (1970) entende que é só após o 

segundo ano de vida que a criança será capaz de usar as duas mão de forma 

cooperativa em tarefas de solução de problema como elevar uma tampa com uma 

mão enquanto a outra é inserida numa caixa para retirar uma bola. O uso de duas 

mãos apresenta uma seqüência de desenvolvimento. FAGARD (1990) destaca que, 

no recém-nascido, os movimentos são de alcançar e são assimétricos. 

Posteriormente, por volta do quarto mês, bebês, freqüentemente, alcançam objetos 

com duas mãos. Após o quinto mês, a freqüência do alcançar bimanual vai 

diminuindo. Depois do sétimo mês, o uso do alcançar unimanual ou bimanual 

dependerá de características do objeto a ser manuseado. Segundo GOLDFIELD e 

MICHEL (1986), os bebês conseguem diferenciar o uso das mãos após o oitavo mês 
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de forma a que as mãos atuem cooperativamente. No caso particular da tarefa aqui 

estudada, o bebê pôde usar uma mão como suporte para a barra enquanto a outra 

modificava a posição da barra em relação à mão e a outros objetos. O uso de duas 

mãos é pertinente, uma vez que o bebê pode manter e mudar a posição da barra 

sem incorrer no perigo de perder o controle desse objeto. 

Outra particularidade a ser considerada é o fato da criança 9 ter 

apresentado maior freqüência de padrão indefinido. Isso ocorreu nas três fases da 

execução da tarefa. Essa criança foi a mais velha do grupo, com dezenove meses, 

enquanto a criança que se serviu com maior freqüência de padrões indefinidos foi a 

mais nova do grupo.  Claramente, a idade não é o melhor indicador para a 

predominância deste ou daquele padrão. As duas crianças demonstram, igualmente, 

a ausência de um padrão estável para solucionar o problema. Pode ser também que 

essas crianças tenham encarado a tarefa como compostas de várias subtarefas para 

as quais diferentes padrões são selecionados. 

 

3.2.4.3.1 Mudanças de padrões entre as tarefas 

 

A partir da identificação dos padrões preferenciais, cabe verificar se houve 

mudanças entre as tarefas. A TABELA 6 foi construída para facilitar o 

acompanhamento de tais mudanças. 

Da tarefa TSC1 para TSC2, seis das oito crianças que realizaram a tarefa 

mudaram seus padrões de preensão, representando 75% do total das mudanças. 

Dessas oito crianças, cinco foram classificadas no padrão digital, uma das quais 

permaneceu no mesmo padrão, que foi o adulto digital (AD) e quatro mudaram o 

padrão inicial. Todas essas quatro crianças mudaram para padrões da mesma classe 

(1 AD p/ OD; 1 OD p/ AD; 1 OD p/ TD; 1 TD p/ AD). Com referência aos demais 

padrões, uma criança serviu-se do padrão palmar e duas do padrão indefinido. A 

primeira criança continuou servindo-se do mesmo padrão (TP), na TSC2. Já, as 

outras duas passaram do padrão indefinido para outros padrões (1 IN p/ TD; 1 IN p/ 

AD). 

Da tarefa TSC2 para TSC3, das oito crianças, cinco mudaram de padrões, 

representando um percentual de 62,5% do total das mudanças. Desse total, sete 
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crianças foram classificadas em padrões digitais, duas das quais permaneceram nos 

mesmos padrões (1 AD p/ AD; 1 TD p/ TD) e cinco mudaram para outros padrões, 

três das quais para padrões da mesma classe (2 AD p/ OD; 1 AD p/ TD), uma para 

um padrão palmar (1 OD p/ TP) e uma para o padrão indefinido (1 TD p/ IN). Entre as 

que se serviram dos padrões palmares, somente uma criança foi classificada e 

permaneceu no mesmo padrão. Não houve incidência de padrões indefinidos. 

Da tarefa TSC3 para TSC4, cinco das oito crianças que executaram as 

tarefas mudaram de padrões de preensão de uma tarefa para outra, representando 

62,5% das mudanças. Dessas oito crianças, cinco foram classificadas no padrão 

digital, das quais somente uma permaneceu no mesmo padrão de preensão (1 AD p/ 

AD). As outras quatro mudaram para outros padrões da mesma classe (2 OD p/ AD; 

2 TD p/ AD). Houve duas crianças com padrões palmares das quais uma 

permaneceu no mesmo padrão (TP) e outra mudou para um padrão digital (TP p/ 

AD). Houve ainda uma criança com padrão indefinido que permaneceu na mesma 

posição na TSC4. 

 

TABELA 6 - Distribuição das crianças, nos padrões de preensão, entre as cinco 

tarefas, na fase de inserção. 
 

    Freqüência 

Comportamento 
Tipo de 

mudança 
TSC1 para 

TSC2  
TSC2 para 

TSC3  
TSC3 para 

TSC4  
TSC4 para 

TSC5 
AD para AD a 1  1  1  3 
IN para IN a -  -  1  1 
TD para TD a -  1  -  - 
TP para TP a 1  1  1  1 
AD para OD b 1  2  -  2 
AD para TD b -  1  -  1 
OD para AD b 1  -  2  - 
OD para TD b 1  -  -  - 
TD para AD b 1  -  2  - 
IN para AD c 1  -  -  - 
IN para TD c 1  -  -  - 
OD para TP c -  1  -  - 
TD para IN c -  1  -  - 
TP para AD c -  -  1  - 

a=não mudam; b=mudança intraclasse; c=mudança interclasse 
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Da tarefa TSC4 para a TSC5, três das oito crianças mudaram de padrões 

de uma tarefa para outra, representando 37,5% do total de mudanças. Dessas oito 

crianças, seis foram classificadas nos padrões digitais, três das quais permaneceram 

no mesmo padrão de preensão (3 AD p/ AD) e três mudaram para outros padrões da 

mesma classe (2 AD p/ OD; 1 AD p/ TD), representando 50% das mudanças. Nos 

padrões palmares, houve uma criança que permaneceu com o mesmo padrão (TP), 

ocorrendo o mesmo com uma criança que mostrou um padrão indefinido. 

  

QUADRO 25 - Distribuição do número de crianças que mudaram de padrões entre 

as tarefas - fase de inserção 

Nº TOTAL 8 CRIANÇAS 
Tarefas C1/ C2 C2/ C3 C3/ C4 C4/ C5 

Nº de crianças que 
mudaram 

6 5 5 3 

Percentual total de 
mudanças 

75% 62,5% 62,5% 37,5% 

 

Conforme pode ser observado no QUADRO 25, houve um número grande 

de mudanças entre as tarefas, especialmente entre os padrões de preensão digital. 

Há de se destacar o maior percentual de mudanças entre as tarefas TSC1 e TSC2, 

ou seja, de uma tarefa em que a preensão foi livre, pois a barra estava localizada no 

centro da mesa, para uma tarefa em que a barra foi apresentada sob a condição de 

acesso parcial, na posição vertical. Na passagem da tarefa TSC2 para a TSC3 e da 

tarefa TSC3 para a TSC4 também verificou-se um percentual alto de mudanças, mas 

nelas, houve restrições no tipo de acesso à barra, do parcial para o total e do vertical 

para o horizontal. 

Destaca-se, também, o pequeno número de crianças classificadas no 

padrão palmar e indefinido, além da pequena quantidade de mudanças nessas duas 

classes. Aliás, aqui deve ser ressaltada, especialmente, a ausência de mudanças 

das crianças classificadas tanto no padrão palmar quanto do padrão indefinido, da 

tarefa TSC2 para a TSC3 e da TSC4 para a TSC5. 

Enfim, dada a quantidade de mudanças ocorridas na ação das crianças 

que recorreram ao padrão digital, infere-se que houve influência da restrição da 
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tarefa, mas é necessário verificar se essas mudanças foram de natureza intra ou 

interclasse. 

  

3.2.4.3.2.1 Mudanças de padrões intraclasse, entre as tarefas 

 

Com base na análise anterior, há um indicativo de que as mudanças 

ocorreram em virtude da restrição da tarefa. Agora, o momento é de analisar as 

mudanças que ocorreram dentro da mesma classe de preensão.  

Da tarefa TSC1 para a tarefa TSC2, quatro das cinco crianças 

classificadas no padrão digital, na tarefa TSC1, mudaram para outros padrões de 

preensão, todas elas para padrões da mesma classe (1 AD p/ OD; 1 OD p/ AD; 1 OD 

p/ TD; 1 TD p/ AD). Esse valor, conforme o QUADRO 26, representa 100% das 

mudanças intraclasse. Com relação aos padrões palmares, constatou-se que uma 

criança não mudou de padrão de preensão. As duas crianças classificadas no padrão 

indefinido mudaram de padrões, mas nenhuma para padrões da mesma classe.  

Da tarefa TSC2 para a TSC3, cinco das sete crianças classificadas no 

padrão digital mudaram de padrões, três das quais para padrões da mesma classe. 

Isso representa 60% das mudanças intraclasse. Entre os padrões palmares, não 

houve mudanças. 

Da tarefa TSC3 para a TSC4, quatro das cinco crianças classificadas nos 

padrões digitais mudaram, todas para padrões da mesma classe, representando 

100% das mudanças intraclasse. Com relação aos padrões palmares, das duas 

crianças classificadas, uma mudou, mas não foi para padrões da mesma classe. E a 

criança que recorreu ao padrão indefinido não apresentou mudanças. 

Na passagem da tarefa TSC4 para a TSC5, três das seis crianças 

classificadas no padrão digital mudaram para padrões da mesma classe, 

representando 100% das mudanças intraclasse. Nos padrões palmares e indefinido 

não houve registro de mudanças. 
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QUADRO 26 - Distribuição do número de mudanças intraclasse, entre as tarefas 

- fase de inserção 

PADRÕES DIGITAL PALMAR INDEFINIDO 
Tarefas C1/ 

C2 
C2/ 
C3 

C3/ 
C4 

C4/
C5 

C1/
C2 

C2/
C3 

C3/ 
C4 

C4/ 
C5 

C1/ 
C2 

C2/
C3 

C3/
C4 

C4/
C5 

Nº de mudanças 4 5 4 3 0 0 1 0 2 0 0 0 
Nº de mudanças 
intraclasse 

4 
100
% 

3 
60% 

4 
100
% 

3 
100
% 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 

 

Observa-se no QUADRO 26 o grande número de mudanças intraclasse 

entre os padrões digitais. Os diferentes tipos de acesso à barra induziram, de fato, à 

adoção de um padrão digital e, ao mesmo tempo provocaram mudanças entre as 

tarefas. As mudanças não envolveram os padrões da classe palmar e indefinido. Em 

nenhuma tarefa houve mudanças intraclasse nos padrões dessas duas classes, que 

significa que as crianças permaneceram com a mesma organização ou mudaram 

para padrões digitais. Como já foi descrito, o recurso a padrões palmares foi pequeno 

e sujeito a poucas mudanças. 

  

3.2.4.3.2.2 Mudanças de padrões interclasse, entre as tarefas 

  

As mudanças interclasse são as ocorridas entre os padrões de classes 

diferentes, no caso do digital para o palmar e vice versa.  

Da tarefa TSC1 para a TSC2, quatro das cinco crianças classificadas no 

padrão digital mudaram, mas nenhuma para padrões de outras classes. No que se 

refere aos padrões palmares, não houve mudanças e as duas crianças classificadas 

no padrão indefinido recorreram a padrões digitais, representando 100% das 

mudanças interclasse. 

Da tarefa TSC2 para a TSC3, cinco das sete crianças classificadas no 

padrão digital mudaram, duas das quais foram para padrões palmares, 

representando 40% das mudanças interclasse. Dentre os palmares e o indefinido não 

houve mudanças interclasse. 

Da tarefa TSC3 para TSC4, nenhuma das cinco crianças classificadas no 

padrão digital mudou para padrões de outra classe. Das duas crianças classificadas 

no padrão palmar, uma mudou para padrões digitais, representando 100% de 
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mudanças interclasse. A criança classificada no padrão indefinido não apresentou 

mudanças. 

Da tarefa TSC4 para TSC5, das seis crianças classificadas entre os 

padrões digitais, nenhuma mudou para padrões da classe palmar. O mesmo ocorreu 

com as crianças classificadas no padrão palmar e no indefinido. 

 

QUADRO 27 - Distribuição do número de mudanças interclasse, entre as tarefas - 

fase de inserção. 

PADRÕES DIGITAL PALMAR INDEFINIDO 
Tarefas C1/ 

C2 
C2/ 
C3 

C3/ 
C4 

C4/
C5 

C1/
C2 

C2/
C3 

C3/ 
C4 

C4/ 
C5 

C1/ 
C2 

C2/
C3 

C3/
C4 

C4/
C5 

Nº de mudanças 4 5 4 3 0 0 1 0 2 0 0 0 
Nº de mudanças 
interclasse 

0 
 

2 
40% 

0 0 0 0 100
% 

0 2 
100
% 

0 0 0 

 

Na fase de inserção, foi observado uma baixa incidência de mudanças 

interclasse. Entre as crianças classificadas no padrão digital, há uma exceção e esta 

é da TSC2 para a TSC3, quando houve duas mudanças, uma do padrão digital para 

um padrão palmar e uma do padrão digital para o indefinido. Vale destacar que a 

barra, na tarefa TSC2, encontrava-se na posição vertical com acesso parcial e deu-

se mudança com relação a esses padrões quando a barra foi posicionada para 

acesso total na posição vertical. Pôde ser observado que a posição e exposição da 

barra, na TSC3 poderia favorecer a apreensão do objeto com o uso da palma da 

mão; esse fator pode ter induzido a transição de um modo digital para um palmar. 

Entretanto, a probabilidade dessa ocorrência deve ser reduzida pelo fato de que só 

duas crianças de sete optaram por essa alternativa. Por outro lado, entre as crianças 

classificadas nos padrões da classe palmar e do indefinido, o caminho foi inverso, ou 

seja, elas partiram de uma preensão palmar ou indefinida para uma digital. 

Interessante que essas mudanças interclasse aconteceram em direção a condições 

de acesso parcial. Mais uma vez, os diferentes tipos de acesso ditam a adoção de 

um padrão de preensão, especialmente nas condições de acesso parcial. 
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3.2.4.3.3 Freqüência relativa da moda 

 

Foram identificados padrões preferencias para cada tarefa e o índice de 

freqüência relativa da moda indica quão consistente esse padrão foi em relação aos 

demais. Observou-se que o grau de consistência dos padrões, a cada tarefa, 

aumentou, indicando diferenças significativas entre as tarefas TSC1 e TSC4 

(F[4,28]=2,849; p=0,0423). O índice de consistência dos padrões nas tentativas foi 

relativamente baixo, entre 40% e 60%, em média, nas quatro das cinco tarefas 

(FIGURA 26). Verificou-se o índice mais alto na tarefa TSC4, o que denota o efeito 

da restrição (o acesso mínimo à barra na posição horizontal) em impor padrões mais 

estáveis, especialmente o adulto digital (AD). 

 

 

FIGURA 26 – Freqüência relativa da moda nas cinco tarefas, na fase de 

inserção. 

 
3.2.4.3.4 Variabilidade do número de padrões 

 

Quanto ao número de padrões utilizados no decorrer das tentativas, não 

foram encontradas diferenças significativas (F[4,28]=1,00; p=0,419). Na FIGURA 27 

é possível observar os números percentuais e constatar que as crianças usaram de 
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poucos tipos de padrões de preensão, entre três e quatro padrões, nas cinco tarefas 

propostas. Diante desse resultado conclui-se que as crianças se comportaram de 

maneira muito semelhante nas cinco tarefas, não sendo, portanto, influenciadas pela 

restrição da tarefa. 

 

 

FIGURA 27 – Variabilidade do número de padrões nas cinco tarefas, na fase de 

inserção.  

 

3.2.4.3.5 Variabilidade intertentativa  

 

As crianças recorreram a, aproximadamente, de três a quatro padrões por 

tentativa, conforme pode ser observado no índice pertinente à variabilidade do 

número de padrões. A questão, agora, é verificar de que forma esses padrões foram 

dispostos no decorrer das tentativas, se mudaram muito no decorrer da tentativa ou 

não. Conforme pode ser observado na FIGURA 28, a quantidade de mudanças no 

decorrer das tentativas, na fase de inserção, apresentou valores inferiores a 40%. 

Isso quer dizer que as crianças apresentaram uma variabilidade baixa. O resultado 

aqui apresentado não significa que as crianças demonstrem consistência na tarefa, 

mas que recorreram a um número menor de padrões de preensão. Como esse 
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percentual foi semelhante em todas as tarefas,  para todo o grupo, não foi possível 

encontrar diferenças significativas.  

 

 

FIGURA 28 – Variabilidade intertentativa nas cinco tarefas, na fase de inserção. 

 

Na verdade, a semelhança entre os grupos foi corroborado pela ausência 

de  diferenças estatisticamente significantes (F[4,28]=1,63; p=0,193) entre as cinco 

tarefas, não tendo tido havido influência da restrição da tarefa no que se refere à 

quantidade de mudanças no decorrer das tentativas. 

 

3.2.4.3.6 Síntese 

 

Com base nesses resultados, podem-se ressaltar os seguintes pontos: 

 

a) Foi possível identificar um padrão preferencial para cada uma 

das tarefas (Tarefa TSC1 – AD, OD e IN; Tarefa TSC2 - AD; 

Tarefa TSC3 – OD, TD e TP; Tarefa TSC4 – AD; e Tarefa 

TSC5 –  AD); 
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b) Houve mudanças nos padrões de preensão, entre as cinco 

tarefas, especialmente entre padrões da mesma classe 

(intraclasse) e entre os padrões digitais; 

c) Houve mudanças na freqüência relativa da moda, entre as 

cinco tarefas. O recurso a padrões preferenciais apresentou 

uma baixa freqüência relativa da moda (entre 45 e 60%) nas 

cinco tarefas, indicando um baixo índice de consistência nos 

padrões de preensão encontrados, mas a Anova identificou 

diferenças significativas entre as tarefas TSC1 e TSC4; 

d) Não houve mudanças no número de padrões utilizados no 

decorrer das tentativas, entre as cinco tarefas. As crianças, a 

despeito das mudanças observadas, continuaram a utilizar o 

mesmo número de padrões (abaixo de 40%), entre as tarefas, 

não apresentando diferenças significativas, conforme Anova; 

e) As crianças não apresentaram tantas mudanças no decorrer 

das tentativas, entre os padrões. Essas mudanças foram 

igualmente baixas em todas as tarefas, abaixo de 40%. Em 

decorrência do baixo índice de variabilidade intertentativa em 

todas as tarefas, não foram encontradas diferenças 

significativas, conforme Anova. 

 

Os resultados confirmam a predominância de padrões digitais, em todas 

as tarefas, apresentando alterações exclusivamente intraclasse, ou seja, mudanças 

entre os padrões dentro da mesma classe digital. Isso significa que o modo de 

apresentação da barra à criança levou ao estabelecimento de modos de preensão 

digitais, especialmente o adulto digital (AD), na tarefa TSC4, embora com muitas 

mudanças. A cada tarefa, há um padrão preferencial e esse padrão não se mantém 

quando se executa a tarefa posterior. 

Esse resultado, a exemplo do que ocorreu na fase de transporte, também 

surpreende porque a inserção de que se trata nessa fase não exige tanta precisão 

quanto a que exige a tarefa complexa. As tarefas apresentadas no estudo se 

caracterizam como simples, pelo fato de a criança ter que finalizar a tarefa 
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depositando a barra em um alvo bem maior que a barra, o que não implica em 

grandes demandas para a localização do alvo ou orientação da barra para conclusão 

da tarefa. Esperava-se predominância de padrões da classe digital, na fase de 

preensão, por se encontrar a barra em condições em que essa seria a única opção. 

MANOEL (1993) confirmou a predominância de padrões digitais (que ele denominou 

de padrões flexíveis) em uma condição de restrição semelhante à que houve na 

tarefa TSC4, proposta neste trabalho. No trabalho de MANOEL, essa tarefa foi 

caracterizada como de alta restrição pelo fato de o acesso ser parcial e proporcionar 

uma diminuição dos padrões palmares (que ele denominou de padrões rígidos). O 

que difere aqui é o fato da configuração obtida na fase de preensão ter sido 

extensiva às fase de transporte e inserção. 

Diante dessas observações pode-se afirmar que as restrições impostas à 

tarefa no momento da preensão, variando o tipo de acesso e posição da barra, 

provocaram mudanças não só na fase de preensão, mas também, na fase de 

transporte e inserção. É digna de nota a total recorrência ao padrão adulto digital 

(AD) na tarefa TSC4 em que o acesso à barra foi apresentado parcialmente, na 

posição horizontal, identificando, dessa forma, uma condição específica que induziu 

a adoção de um comportamento particular e estável, nas três fases da tarefa. 

Um argumento geralmente utilizado é o de que as restrições da tarefa e do 

organismo podem interagir de tal forma a gerar padrões motores particulares 

(NEWELL, 1986). No presente estudo, houve a adequação do diâmetro da barra ao 

tamanho da mão dos bebês, o que permitia  a execução tanto de preensões digitais 

quanto palmares. A colocação da barra em diferentes posições tinha o propósito de 

induzir o uso de preensões digitais, nas condições TSC2 e TSC4, preensões 

palmares na condição TSC1 e preensões palmares ou digitais nas condições TSC3 e 

TSC5. Como já foi apresentado e comentado, a opção principal dos bebês foi pela 

preensão digital mesmo naquelas condições em que se induzia ao padrão palmar. O 

fato  da tarefa envolver mais operações após a fase de preensão não mudou esse 

quadro. O padrão digital continuou a predominar nas fases de transporte  e inserção. 

Mas vale ressaltar que, apesar da preferência pelo padrão digital, nota-se grande 

variabilidade intraclasse. Isso pode indicar que os padrões digitais ainda não se 

encontram num vale profundo dentro da paisagem epigenética do desenvolvimento 
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das habilidades manipulativas. A resultante desse estado é a presença de vários 

padrões eqüipotenciais, isto é, que podem ser utilizados de forma indistinta pelo 

indivíduo.  

O alto grau de tolerância do alvo condicionou baixas demandas de 

precisão para a inserção minimizando a importância que a escolha do tipo de 

preensão pudesse ter em relação ao resultado final da ação. Como já foi mostrado 

por ROSENBAUM, HEUGTEN e CALDWELL (1996), quanto maior o grau de 

precisão exigido para a finalização de uma tarefa de manipulação, mais cresce a 

necessidade de estabelecer o vínculo entre as fases de preensão, transporte e  

inserção. Logo, com o aumento da demanda de precisão é possível que os bebês 

busquem um padrão que lhes permita maior controle sobre o objeto. Até o momento, 

os bebês preferiram usar padrões digitais que lhes possibilitam maior variedade na 

modificação do objeto, também exigem um controle motor fino mais apurado. Pode 

ser que esse controle ainda não esteja completamente estabelecido nesses 

indivíduos, o que levaria a uma transição para um padrão qualitativamente diferente, 

no caso o palmar. O próximo estudo enfocará essa questão. 

 

3.3 Estudo 3 

 

O desenvolvimento de habilidades manipulativas foi explicado por três 

modelos teóricos nos últimos oitenta anos. Na primeira metade do século XX, esse 

desenvolvimento era visto como resultado da maturação neural (GESELL, 1929; 

HALVERSON, 1931; McGRAW, 1945). Aqui, a experiência era de pouca importância, 

já que as mudanças eram desencadeadas de forma pré-programada, numa 

seqüência invariável e comum a todos os indivíduos. Já nas décadas de sessenta e 

setenta, o desenvolvimento motor compreendia a formação de programas de ação a 

partir da combinação de unidades básicas ou sub-rotinas que um dia foram 

programas (CONNOLLY, 1973). A experiência desempenhava um papel importante 

nesse processo, uma vez que ela possibilitava uma estreita relação entre indivíduo, 

tarefa e ambiente (CONNOLLY & DALGLEISH, 1989). Posteriormente, o foco mudou 

do indivíduo e da formação de programas para a tarefa e o ambiente, ou, mais 

especificamente, para as restrições que eles impõem ao organismo, o qual conta 



 157

também com suas restrições (NEWELL, 1986; NEWELL et alii, 1989b; NEWELL, 

McDONALD & BAILLARGEON, 1993). O papel de prescrição seja da maturação, 

definindo cada passo no desenvolvimento, seja do programa, definindo o curso da 

ação motora, foi minimizado em favor de um processo de geração de respostas de 

acordo com o contexto e um conjunto de restrições ambientais, da tarefa e do 

organismo. 

Embora um comportamento possa ser modificado numa ou noutra direção 

a partir de mudanças em restrições da tarefa, do ambiente ou do organismo, isso não 

significa que a geração de uma resposta ocorra num vazio cerebral. Se assim fosse, 

indivíduos  sempre responderiam de forma similar às mesmas restrições, o que de 

fato não ocorre. No presente trabalho procurou-se verificar, até o momento, o efeito 

de dois tipos de restrição, uma de ordem física – acessibilidade à barra – e outra de 

ordem cognitiva – número de operações envolvidas na ação. A expectativa era 

observar as possíveis mudanças entre modos distintos de preensão – digital e 

palmar. Considerando-se as demandas de uma tarefa de manipulação, a adoção de 

um padrão palmar ou digital implica em caminhos diferentes para alcançar o mesmo 

fim. Com o padrão digital, a manipulação de um instrumento pode ser feita por meio 

da exploração dos graus de liberdade de movimento das articulações dos dedos, 

enquanto as demais partes do corpo se mantêm relativamente estáticas. Já com um 

padrão palmar, a manipulação exige a participação do membro superior, do tronco e 

eventualmente do corpo todo. Entre o primeiro e o segundo ano de vida, a criança 

está adquirindo e consolidando padrões digitais. Segundo a visão dos sistemas 

dinâmicos, o bebê e a criança de um a dois anos de idade já têm condições de 

utilizar padrões digitais desde que haja uma relação adequada entre o tamanho do 

objeto e o tamanho da mão. Os estudos realizados até aqui colocam algumas 

dúvidas nessa concepção. Em favor da visão de sistemas dinâmicos, o estudo 2 

trouxe evidências de que a freqüência de padrões digitais aumenta quando o acesso 

à barra facilita a preensão com o contato digital. Por outro lado, o estudo 1 permitiu 

observar que o padrão digital tem sua predominância diminuída quando a tarefa de 

manipulação é modificada, passando a exigir maior precisão na localização da barra 

no alvo. A demanda de precisão pode ser vista como uma restrição da tarefa, mas 

ela sugere também que o indivíduo necessita incluir novos elementos no seu 
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programa de ação. Trata-se, pois, de um tipo de restrição interna, cognitiva, que 

também condiciona o padrão de movimentos observado. 

O que ocorreria com os padrões de preensão, se as restrições externas e 

internas fossem combinadas? As condições de acesso à barra que facilitam o uso de 

padrões digitais poderiam levar à manutenção de padrões digitais quando a etapa 

final da ação exigir mais precisão, num resultado plenamente favorável à visão dos 

sistemas dinâmicos. Todavia, se a restrição na localização da barra for mais forte, a 

estabilidade dos padrões digitais será diminuída sensivelmente independentemente 

das condições de acesso à barra. O estudo 3 foi idealizado para investigar essas 

questões.  

Neste estudo, estão presentes todas as tarefas que compuseram os 

estudos 1 e 2: a tarefa simples, em que a ação consistiu em apreender uma barra 

semicilíndrica, transportá-la e depositá-la dentro de um alvo amplo e a tarefa 

complexa, na qual a barra semicilíndrica devia ser apreendida, transportada e 

inserida dentro de uma caixa de madeira, por meio de um orifício semicircular 

localizado na parte central e superior da caixa. A diferença é que elas serão 

apresentadas sob seis condições diferentes. As condições 1 (TSC1) e 2 (TCC2) 

coincidem com as mesmas execuções já realizadas no estudo 1 e citadas acima. Já 

nas condições seguintes, foram anexadas à tarefa complexa as restrições no tipo de 

acesso à barra (TCC3, TCC4, TCC5 e TCC6). Dessa forma, as quatro últimas tarefas 

impõem restrições tanto no momento da preensão, variando o tipo de acesso à barra 

(parcial ou total) e a posição (horizontal e vertical), quanto no momento da inserção, 

adicionando ações que envolvem localizar, orientar, inserir, etc. 

 

3.3.1 Objetivo 

 

Investigar os efeitos da acessibilidade ao objeto de manipulação e da 

complexidade da tarefa no padrão de preensão manual, em crianças entre doze e 

dezenove meses de idade. 
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3.3.2  Questões 

  

Além das questões gerais descritas na introdução ao presente estudo, foi 

elaborada uma série de questões mais específicas como pode ser visto a seguir: 

 

1. Houve um padrão de preensão mais característico em função das 

variações no tipo de acesso e posição da barra e da complexidade da tarefa? 

2. As variações no tipo de acesso e posição da barra somadas à mudança 

de objetivo que a tarefa complexa impõe levaram ao estabelecimento de modos de 

preensão estáveis ? 

 

3.3.3 Método 

 

3.3.3.1 Amostra 

 

O estudo contou com a participação de nove crianças, entre doze e 

dezenove meses de idade. Essas crianças freqüentavam, formalmente, o Centro 

Municipal de Educação Infantil “Valéria Veronesi”, em Londrina/Pr e sua participação 

no estudo foi consentida por seus responsáveis legais mediante contato prévio 

estabelecido entre a pesquisadora e a direção do centro.  

 

3.3.3.2 Tarefas experimentais 

 

3.3.3.2.1 Tarefa 1 

 

A criança deveria apreender uma barra semicilíndrica localizada à sua 

frente, numa posição central em relação à bandeja, com a parte plana voltada para 

cima, e depois transportá-la e depositá-la dentro de um alvo amplo, afixado sobre a 

bandeja. Essa tarefa foi a mesma utilizada no Estudo 1. 

 

3.3.3.2.2 Tarefa 2  
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A criança deveria apreender uma barra semicilíndrica localizada à sua 

frente, no centro da bandeja, com a parte plana voltada para cima, transportá-la e 

inseri-la dentro de uma caixa de madeira, por meio de um orifício semicircular 

localizado na parte central e superior da caixa. Essa tarefa corresponde, em parte, à 

tarefa complexa do Estudo 1. A diferença se traduz na inclusão dos diferentes tipos 

de acesso à barra já utilizadas no Estudo 2. 

Ao todo foram seis condições de estudo como será descrito a seguir: 

1ª condição (TCC1): A barra semicilíndrica foi colocada diante da criança, 

sobre a mesa, no centro da bandeja, com a parte plana voltada para cima (Idem 

estudo 1/tarefa simples e estudo 2/tarefa TSC1); 

2ª condição (TCC2): A barra semicilíndrica foi colocada diante da criança, 

no centro da bandeja, com a parte plana voltada para cima. A criança deveria 

apreender a barra, transportá-la e inseri-la dentro de uma caixa de madeira que 

possuía um orifício semicircular de tamanho ligeiramente maior que o da barra, na 

parte central e superior da caixa (Idem como no estudo 1/tarefa complexa);  

3ª condição (TCC3): A barra semicilíndrica foi inserida verticalmente em 

uma pequena caixa localizada no centro da bandeja, à frente da criança, deixando-se 

exposta somente a parte distal superior da barra (aproximadamente 1, 5 cm; acesso 

parcial). A criança deveria apreender a barra, transportá-la e inseri-la dentro de uma 

caixa de madeira que possuía um orifício semicircular de tamanho ligeiramente maior 

que o da barra, na parte central e superior da caixa;  

4ª condição (TCC4): A barra semicilíndrica foi inserida verticalmente em 

uma pequena caixa localizada no centro da bandeja, à frente da criança, deixando-se 

exposta a barra a partir de sua parte medial (aproximadamente 5 cm; acesso total). A 

criança deveria apreender a barra, transportá-la e inseri-la dentro de uma caixa de 

madeira que possuía um orifício semicircular de tamanho ligeiramente maior que o 

da barra, na parte central e superior da caixa; 

5ª condição (TSC5): A barra semicilíndrica foi inserida horizontalmente 

em uma pequena caixa localizada no centro da bandeja, à frente da criança, 

deixando-se exposta somente a parte distal superior da barra (aproximadamente 1, 5 

cm; acesso parcial). A criança deveria apreender a barra, transportá-la e inseri-la 
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dentro de uma caixa de madeira que possuía um orifício semicircular de tamanho 

ligeiramente maior que o da barra, na parte central e superior da caixa; 

6ª condição (TSC6): A barra semicilíndrica foi inserida horizontalmente 

em uma pequena caixa localizada no centro da bandeja, à frente da criança, 

deixando-se exposta a barra a partir de sua parte medial (aproximadamente 5 cm; 

acesso total). A criança deveria apreender a barra, transportá-la e inseri-la dentro de 

uma caixa de madeira que possuía um orifício semicircular de tamanho ligeiramente 

maior que o da barra, na parte central e superior da caixa. 

 

3.3.3.3 Material 

 

a) Para a filmagem 

- Idem como nos estudos 1 e 2. 

b) Para a tarefa 

- Idem como nos estudos 1 e 2.  

c) Para análise dos dados: 

- Idem como nos estudos 1 e 2. 

 

3.3.3.4 Delineamento experimental 

 

Para verificar se os diferentes tipos de acesso e o aumento no grau de 

complexidade da tarefa influenciaram no modo de preensão, o grupo foi submetido a 

três sessões consecutivas. Na primeira sessão, as crianças executaram as tarefas 

TSC1 e TCC2, na segunda sessão, as tarefas TCC3 e TCC4 e, na última sessão, a 

tarefa TCC5 e TCC6. 

Cada criança executou quinze vezes as tarefas em cada sessão. No total, 

foram noventa tentativas para cada criança registrada em vídeo conforme 

procedimentos adotados nos estudos 1 e 2. 
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QUADRO 28 - Resumo explicativo do delineamento experimental do estudo 3. 

TAREFAS EXPERIMENTAIS 

Tarefa 1 (TS) 
TCC1 

Tarefa 2 (TCC): 
TCC2 – TCC3 – TCC4 – TCC5 – TCC6 

SESSÃO 1 SESSÃO 2 SESSÃO 3 

TCC1, TCC2* 
 

TCC3*, TCC4* 

 

TCC5*, TCC6* 

 

15 tentativas 
cada condição 

15 tentativas 
cada condição 

15 tentativas 
cada condição 

* Tarefa com inserção 

 

3.3.3.5 Categorias comportamentais 

 

Idem como nos estudos 1 e 2.  

 

3.3.3.6 Medidas 

 

Idem como nos estudos 1 e 2. 

 

3.3.3.7 Análise estatística 

 

Idem como nos estudos 1 e 2. 

 

3.3.4 Resultados 

 

De acordo com os objetivos do presente estudo buscou-se identificar: 

 

1º se houve um padrão preferencial de preensão nas seis tarefas; 

2º se esse padrão preferencial mudou entre as tarefas; 

3º se houve mudanças intraclasse, entre as tarefas; 

4º se houve mudanças interclasses, entre as tarefas; 

5º se houve mudança nos índices de variabilidade dos padrões de 

preensão entre as tarefas;  



 163

6º qual o nível de desempenho nas condições. 

 

Os resultados serão apresentados nessa ordem, por fases - preensão, 

transporte e inserção -, respectivamente. 

 

3.3.4.1 Fase de preensão 

 

3.3.4.1.1 Padrão preferencial de preensão 

 

Na fase de preensão, das nove crianças analisadas (FIGURA 29), cinco 

utilizaram um padrão digital para executar a tarefa TCC1, distribuídas da seguinte 

forma: três crianças no padrão obliquo digital (OD) e duas crianças utilizaram o 

padrão transverso digital (TD). As outras quatro crianças utilizaram padrões da 

classe palmar, das quais duas utilizaram o padrão transverso palmar (TP) e duas 

utilizaram as duas mãos (2M). Tem-se o padrão obliquo digital (OD) como aquele 

que mais se recorreu e uma pequena predominância do padrão digital, 

estabelecendo a moda das classes. 

Na tarefa TCC2, seis crianças utilizaram padrões do tipo digital para 

realizar a tarefa complexa, das quais uma utilizou o padrão adulto digital (AD), duas 

utilizaram o padrão obliquo digital (OD) e três o padrão transverso digital (TD). Houve 

duas crianças que realizaram a tarefa utilizando o padrão palmar, das quais uma 

utilizou o padrão transverso palmar (TP) e uma o padrão duas mãos (2M). E uma 

criança foi identificado usando o padrão indefinido (IN). Nessa tarefa, o padrão 

preferencial foi o transverso digital (TD) e houve uma predominância clara do padrão 

digital como moda das classes. 

A tarefa TCC3 caracteriza-se como a primeira das quatro tarefas a ser 

acompanhada da restrição no momento da preensão, em que o acesso à barra é 

manipulado. Sete das nove crianças que realizaram essa tarefa utilizaram-se de 

padrões digitais, das quais cinco no padrão adulto digital (AD) e duas no padrão 

obliquo digital (OD). Uma criança utilizou o padrão adulto palmar (AP) e uma o 

padrão indefinido. O padrão preferencial foi o padrão adulto digital (AD) e a moda das 

classes foi o padrão digital. 
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Na tarefa TCC4, sete crianças utilizam o padrão digital para executar a 

tarefa, uma das quais com o padrão adulto digital (AD) e seis com o padrão obliquo 

digital (OD). No padrão palmar, uma criança realizou a tarefa servindo-se do 

transverso palmar (TP). Houve uma criança que utilizou o padrão indefinido (IN). O 

padrão preferencial foi o padrão obliquo digital (OD) e a moda das classes foi o 

padrão digital. 

 

 

FIGURA 29 – Distribuição das nove crianças dentre os padrões de preensão 

nas seis tarefas, na fase de preensão. 

 

Na tarefa TCC5, novamente sete crianças executaram a tarefa utilizando-

se de padrões digitais, das quais cinco no padrão adulto digital (AD) e duas no 

padrão interdigital (ID). No padrão palmar, uma criança realizou a tarefa utilizando-se 

do padrão adulto palmar (AP). Houve, ainda, uma criança que se serviu do padrão 

indefinido. O padrão preferencial foi o padrão adulto digital (AD) e a moda das 

classes ficou caracterizada pelo padrão digital. 

Na tarefa TCC6, seis crianças realizaram a tarefa utilizando-se de padrões 

digitais, das quais duas com o padrão adulto digital (AD) e quatro com o padrão 

obliquo digital (OD). Duas crianças realizaram a tarefa utilizando-se de padrões 

palmares, ambas com o obliquo palmar (OP). Houve uma criança em que não foi 

AD= Adulto Digital  

OD=  Obliquo Digital  

TD=  Transverso Digital  

ID=  Interdigital  

AP= Adulto Palmar  

VP=  Ventral palmar 

TP=  Transverso Palmar  

OP=  Obliquo Palmar 

DP=  Digital Palmar  

2M=  Duas Mãos  

IN=  Indefinido  

NM=  Não Moda 
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identificado nenhum padrão preferencial. Nesse caso, o termo empregado foi “não 

moda” (NM). O padrão preferencial foi o padrão obliquo digital (OD) e a moda das 

classes foi o padrão digital. 

Enfim, o padrão digital foi o mais empregado em todas as tarefas, sendo a 

moda os padrões obliquo digital (OD) na tarefa TCC1, o transverso digital (TD) na 

tarefa TCC2, o adulto digital (AD) na tarefa TCC3, o obliquo digital (OD) na tarefa 

TSC4, o adulto digital (AD) na tarefa TSC5 e o obliquo digital (OD) na tarefa TCC6. 

Vale notar que o padrão obliquo digital (OD) prevaleceu em três das seis tarefas. 

Destaca-se o reduzido recurso a padrões palmares e indefinidos em todas 

as tarefas, com exceção da tarefa simples, a TCC1, que representou um percentual 

de 44,4% do total de crianças. Enfim, pelo menos do ponto de vista da fase de 

preensão, os dados apresentados corroboram os resultados obtidos nos estudos 1 e 

2.  

 

3.3.4.1.1.1 Padrão de preensão indefinido 

 

Na fase de preensão, o padrão indefinido (IN) aparece não como um 

padrão preferencial, mas a sua descrição é importante porque muitas mudanças que 

se observam, ou partem do padrão indefinido ou vão em direção ao padrão 

indefinido. Na fase de preensão, foram identificadas quatro crianças que se serviram 

do padrão indefinido como preferencial (ANEXO VII). 

Na tarefa TCC2, a criança 5 recorreu ao padrão indefinido em cinco 

tentativas, nas quais não foi identificado um padrão preferencial. Essa criança repetiu 

a combinação 2M/TD por duas vezes. As combinações foram compostas de dois 

padrões diferentes, em média, impossibilitando a definição de uma classe como 

predominante. Portanto, o padrão indefinido foi o preferencial, assim como a moda 

das classes. 

Na tarefa TCC3, a criança 2 se serviu do padrão indefinido em cinco 

tentativas. As combinações não se repetiram. De qualquer forma, pelos padrões 

apresentados há um predomínio da classe palmar. 
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Na tarefa TCC4, a criança 5 apresentou o padrão indefinido em duas 

tentativas, nas quais a combinação TD/OP foi repetida. Nenhum padrão preferencial 

foi identificado, assim como nenhuma moda das classes. 

Na tarefa TCC5, a criança 7 apresentou o padrão indefinido em sete 

tentativas, em três das quais ela repetiu a combinação AD/OD, e em duas, a 

combinação ID/AD. O padrão preferencial empregado foi o indefinido e a moda das 

classes foi o padrão digital. 

Portanto, não houve um padrão preferencial nas combinações 

apresentadas. Houve uma constante alternância entre padrões digitais e palmares, 

ambas com freqüências iguais. 

 

QUADRO 29 - Combinações que compuseram o padrão indefinido (IN), na fase de 

preensão, estudo 3. 

PREENSÃO 

 

 

TCC2* 

 

TCC3* 

 

TCC4* TCC5* 

Nº de crianças 1 1 1 1 
Crianças 5 2 5 7 
Nº de tentativas 5 5 2 9 
Nº de 
combinações que 
se repetem 

2 0 2 5 

Padrão 
preferencial 

IN IN IN IN 

Moda das classes IN P IN D 
* Tarefa com inserção 
 

Deve-se destacar a tarefa complexa TCC3 para cuja execução as 

combinações foram mais de padrões palmares, enquanto na tarefa TCC5 

empregaram-se mais padrões digitais. Nas duas tarefas o acesso à barra foi parcial, 

alterando somente a posição (vertical, na primeira, e horizontal, na segunda). 

Na tarefa TCC5, encontra-se outra particularidade. Foi a tarefa com o 

maior número de combinações repetidas. A criança 7 repetiu três vezes a 

combinação AD/OD e duas vezes a combinação ID/AD. O que chama a atenção é 

que a ação, nessa tarefa, foi composta, exclusivamente, por combinações de 

padrões da classe digital, iniciando-se sempre com o adulto digital (AD). Partindo-se 
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da descrição anterior em que se recorre ao padrão adulto digital (AD) como o 

preferencial da tarefa TCC5 e em, que o único caso de padrão indefinido foi 

composto por combinações de padrões digitais, infere-se que o acesso parcial à 

barra, de fato, influenciou na organização da tarefa condicionando o uso de um 

padrão digital. 

 

3.3.4.1.2 Mudanças de padrões entre as tarefas  

 

Foi possível identificar o padrão de emprego mais freqüente na fase de 

inserção e verificar que a ele se recorreu, preferencialmente, na classe de preensão 

digital. Mas, com base nesses resultados, não foi possível inferir se ocorreram 

mudanças em razão do tipo de acesso à barra e à complexidade da tarefa nas seis 

tarefas executadas. 

Por intermédio da estruturação da TABELA 7, pode-se observar que da 

tarefa TCC1 para a TCC2, quatro das nove crianças participantes do estudo 

mudaram de padrão de preensão, representando 44,4% do total das mudanças.  

Dessas nove crianças, cinco se classificaram no padrão digital, das quais 

três permaneceram nos mesmos padrões (2 OD p/ OD; 1 TD p/ TD) e duas 

passaram a fazer uso de outros padrões dentro da mesma classe (1 OD p/ TD; 1 TD 

p/ AD), o que representa 40% do total das mudanças (QUADRO 30).  

Das quatro crianças que se classificaram no padrão palmar, duas crianças 

continuaram servindo-se dos mesmos padrões (1 TP p/ TP; 1 2M p/ 2M) e duas 

passaram a fazer uso de padrões de outras classes, das quais uma para padrão 

indefinido (1 2M p/ IN) e uma para padrões digitais (1 TP p/ TD). 

Da tarefa TCC2 para TCC3, oito das nove crianças participantes mudaram 

de padrões de preensão, o que representa 88,8% do total das mudanças.  

No padrão digital classificaram-se seis crianças, das quais uma 

permaneceu no mesmo padrão (1 AD p/ AD) e cinco mudaram para outros padrões 

da mesma classe (2 OD p/ AD; 2 TD p/ AD; 1 TD p/ OD). 

Das outras três crianças, duas se classificaram no padrão palmar mas que 

passaram a se servir de padrões de outras classes, das quais uma para padrões 
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digitais (2M p/ OD) e a outra, para o padrão indefinido (TP p/ IN). E a única criança 

classificada no padrão indefinido mudou para o padrão adulto palmar (1 IN p/ OD). 

 

TABELA 7 - Distribuição das crianças, nos padrões de preensão, entre as seis 

tarefas, na fase de preensão. 

  Freqüência 

Comportamento 
Tipo de 

mudança 
TCC1 para 

TCC2  
TCC2 para 

TCC3  
TCC3 para 

TCC4  
TCC4 para 

TCC5 
TCC5 para 

TCC6 
AD para AD a -  1  1  1 1 
2M para 2M a 1  -  -  - - 
OD para OD a 2  -  2  - - 
TP para TP a 1  -  -  - - 
AD para OD b -  -  4  - 3 
OD para AD b -  2  -  2 - 
OD para TD b 1  -  -  - - 
OD para ID b -  -  -  2 1 
TD para AD b 1  2  -  - - 
TD para OD b -  1  -  - - 
TD para TD b 1  -  -  - - 
ID para AD b -  -  -  - 1 
AP para OP b -  -  -  - - 
AD para NM c -  -  -  - 1 
2M para IN c 1  -  -  - - 
2M para OD c -  1  -  - - 
IN para AD c -  -  -  1 - 
IN para OD c -  -  -  - 1 
IN para AP c -  1  -  - - 
IN para TP c -  -  1  - - 
OD para IN c -  -  -  1 - 
OD para AP c -  -  -  1 - 
ID para OP c -  -  -  - 1 
AP para IN c -  -  1  - - 
TP para AD c -  -  -  1 - 
TP para IN c -  1  -  - - 
TP para TD c 1  -  -  - - 

a=não mudam; b=mudança intraclasse; c=mudança interclasse 
   

Na passagem da tarefa TCC3 para a TCC4, foram identificadas seis 

mudanças, o que representa 66,6% do total das mudanças. 

Sete crianças se classificaram no padrão digital, das quais três 

permaneceram nos mesmos padrões (1 AD p/ AD; 2 OD p/ OD). As outras quatro 

mudaram para outros padrões da mesma classe (4 AD p/ OD). 
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Houve uma criança que empregou o padrão palmar, mas passou a se 

servir do padrão indefinido (1 AP p/ IN). E houve uma que depois de usar o padrão 

indefinido passou a usar padrões de outra classe (1 IN p/ TP). 

Da tarefa TCC4 para a tarefa TCC5, das nove crianças observadas, oito 

apresentaram mudanças de padrões de preensão, o que representa 88,8% do total. 

Dessas nove crianças, sete utilizaram-se de padrões digitais, das quais 

uma permaneceu nos mesmos padrões (1 AD p/ AD) e as outras seis crianças 

mudaram para outros padrões, sendo que quatro foram para padrões da mesma 

classe (2 OD p/ AD; 2 OD p/ ID) e duas para padrões de outras classes (1 OD p/ AP; 

1 OD p/ IN). 

Já, das outras duas crianças, uma se classificou no padrão palmar e 

mudou para o padrão digital (1 TP p/ AD). A outra classificou-se no padrão indefinido 

e, também, mudou para o padrão digital, (1 IN p/ AD). 

E na passagem da tarefa TCC5 para a tarefa TCC6, foram identificadas 

sete mudanças no geral, o que representa 77,7% do total das mudanças.  

No padrão digital foram identificadas sete crianças, das quais uma 

permaneceu no mesmo padrão (1 AD p/ AD) e seis mudaram para outros padrões, 

sendo que quatro para padrões da mesma classe (3 AD p/ OD; 1 ID p/ AD), uma para 

padrões palmares (1 ID p/ OP) e a outra para um padrão identificado como “não 

moda” (1 AD p/ NM). 

Das outras duas crianças, uma se classificou no padrão palmar e a outra 

no padrão indefinido. A criança que se classificou no padrão palmar, mudou para 

padrões da mesma classe (1 AP p/ OP). E a que se classificou no padrão indefinido 

mudou para o padrão digital 1 IN p/ OD). 

 

QUADRO 30 - Distribuição do número de crianças que mudaram de padrões entre as 

tarefas - fase de preensão. 

Nº TOTAL 9 CRIANÇAS 
Tarefas C1/C2 C2/C3 C3/C4 C4/C5 C5/C6 
Nº de crianças que 
mudaram 

4 8 6 8 7 

Percentual total de 
mudanças 

44,4% 88,8% 66,6% 88,8% 77,7% 
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O que se pretendeu com a apresentação do QUADRO 30 foi dar uma 

visão geral do comportamento de mudanças ocorridas na fase de preensão, do 

estudo 3. Ressalta-se a predominância do emprego do padrão digital em todas as 

tarefas, especialmente nas tarefas em que há variações no tipo de acesso à barra. 

Mas chama a atenção, também, a quantidade de mudanças totais que aconteceram. 

De todas as tarefas, as únicas que apresentaram um percentual de mudanças abaixo 

de 50% foram as tarefas TCC1 e TCC2. As condições que apresentaram índices 

mais altos de mudanças se deram na passagem para as tarefas em que a barra é 

apresentada com acesso parcial (TCC2 p/ TCC3 e TCC4 p/ TCC5).  

Destaca-se, também, o pouco recurso a padrões palmares e indefinidos, 

excetuando-se a tarefa simples/TCC1, que apresentou 44,4% das crianças 

classificadas em padrões da classe palmar. Entretanto, essa configuração na tarefa 

simples coincide com a organização apresentada na tarefa simples do Estudo 1.  

Diante desses resultados, conclui-se que a combinação entre os tipos de 

acesso à barra e a complexidade da tarefa levaram à adoção de um padrão particular 

da classe digital, mais especificamente o padrão adulto digital (AD) nas tarefas em 

que o acesso à barra foi parcial, e o obliquo digital (OD), nas tarefas em que o 

acesso à barra foi total e na tarefa simples. A exceção ficou por conta da tarefa 

complexa, sem nenhuma restrição na fase de preensão, para cuja execução 

apresentou o padrão transverso digital (TD) como preferencial. 

Mas, convém destacar que, a despeito da predominância de determinados 

padrões, o número de mudanças entre as tarefas foi bastante alto. 

  

3.3.4.1.2.1  Mudanças de padrões intraclasse, entre as tarefas 

 
Da tarefa TCC1 para a TCC2, das cinco crianças classificadas no padrão 

digital, houve duas mudanças, todas para padrões da mesma classe (1 OD p/ TD; 1 

TD p/ AD), o que representa 100% de mudanças intraclasse (QUADRO 31). Entre os 

padrões da classe palmar, de quatro classificações, houve duas mudanças, mas 

nenhuma intraclasse. 

Da tarefa TCC2 para a TCC3, seis crianças se classificaram no padrão 

digital. Dessas seis, cinco crianças mudaram para padrões da mesma classe, o que 
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representa 100% de mudanças intraclasse. No padrão palmar, foram identificadas 

duas crianças, e ambas mudaram de padrões de outra classe de preensão. E a 

criança que se classificou no padrão indefinido mudou, mas não foi para padrões da 

mesma classe.  

Da tarefa TCC3 para a TCC4, de sete crianças classificadas no padrão 

digital, quatro mudaram para outros padrões da mesma classe, o que representa 

100% de mudanças intraclasse. 

Nos padrão palmar, houve uma criança classificada, a qual mudou, mas 

não para padrões da mesma classe. A outra criança classificou-se no padrão 

indefinido, e passou a servir de outros padrões, mas não da mesma classe. 

Da tarefa TCC4 para a TCC5, de sete crianças classificadas no padrão 

digital, seis mudaram, das quais quatro para padrões da mesma classe. Esse 

número representa 66,6% de mudanças intraclasse. 

No padrão palmar, uma criança foi classificada e mudou, mas não para 

padrões da mesma classe. A criança classificada no padrão indefinido mudou, mas 

não para padrões da mesma classe. 

 

QUADRO 31 - Distribuição do número de mudanças intraclasse, entre as tarefas - 

fase de preensão.  

PADRÃO DIGITAL PALMAR INDEFINIDO 
Tarefas C1/

C2 
C2/
C3 

C3/ 
C4 

C4/ 
C5 

C5/
C6 

C1/
C2 

C2/
C3 

C3/ 
C4 

C4/ 
C5 

C5/
C6 

C1/
C2 

C2/
C3 

C3/ 
C4 

C4/ 
C5 

C5/
C6 

Nº de 
mudanças 2 5 4 6 6 2 2 1 1 1 0 1 1 1 1 

Nº de 
mudanças 
intraclasse 

2 

100
% 

5 

100
% 

4 

100
% 

4 

66,
6% 

4 

66,
6% 

0 0 0 0 1 

100
% 

0 0 0 0 0 

 

Da tarefa TCC5 para a TCC6, das sete crianças classificadas no padrão 

digital, seis mudam, quatro delas para padrões da mesma classe, o que representa 

66,6% de mudanças intraclasse. 

Dentre as classificadas no padrão palmar, uma criança foi identificada e 

ela mudou para padrões da mesma classe (1 AP p/ OP), representando 100% de 
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mudanças intraclasse. E a criança identificada no padrão indefinido mudou mas não 

para padrões da mesma classe.  

Conforme já foi citado na análise anterior, houve uma predominância de 

padrões da classe digital. No entanto, a cada tarefa, a configuração muda. Como 

pode ser observado no QUADRO 31, as crianças classificadas em padrões digitais 

apresentaram índices altos de mudanças intraclasse, atingindo percentuais em torno 

de 100% de mudanças. O quadro apresentado assemelha-se muito ao apresentado 

na fase de preensão do estudo 2, tanto no que se refere ao grande número de 

mudanças totais entre os padrões digitais quanto ao fato dessas ocorrerem 

preferencialmente entre padrões da mesma classe.  

No presente estudo houve a apresentação da tarefa às crianças sob duas 

condições de restrição (no acesso à barra e na complexidade da tarefa) e, ao que 

parece, a restrição na fase de preensão, assim como ocorreu no estudo 2, não teve o 

potencial de alterar o padrão coordenativo, já que os padrões foram, em sua maioria, 

da classe digital. Mas isso, entretanto, não significou que os padrões já estivessem 

estáveis, dado o grande número de mudanças, mesmo que elas tenham sido entre 

padrões da mesma classe.  

Destaca-se, também, o pequeno recurso aos padrões palmares e 

indefinidos e a ausência de mudanças intraclasse entre eles. A única exceção foi 

encontrada entre as tarefas TCC5 e TCC6, no entanto, trata-se de somente uma 

criança. 

 

3.3.4.1.2.2  Mudanças de padrões interclasse, entre as tarefas 

 

Esta análise concentra-se nas mudanças que ocorreram entre padrões de 

classes diferentes. 

Da tarefa TCC1 para a TCC2, das cinco crianças classificadas no padrão 

digital, houve duas mudanças no total. Dessas duas mudanças, nenhuma mudou 

para padrões da classe palmar (QUADRO 32). 

Dentre os padrões da classe palmar, de quatro classificações e duas 

mudanças, todas mudaram para padrões de outras classes, sendo que uma foi para 
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padrões digitais (1 TP p/ TD) e uma para padrões indefinidos, representando 100% 

das mudanças interclasse. 

Da tarefa TCC2 para a TCC3, das seis crianças que se classificaram no 

padrão digital, cinco mudaram, mas nenhuma para padrões de outras classes. 

No padrão palmar, foram classificadas duas crianças, as quais mudaram 

para padrões de outras classes, uma para o padrão digital (1 2M p/ OD) e uma para 

o padrão indefinido, o que representa 100% das mudanças interclasse. E a criança 

classificada no padrão indefinido mudou para o padrão palmar (1 IN p/ AP). Isso 

representa, também 100% de mudanças interclasse. 

Da tarefa TCC3 para a TCC4, quatro das sete crianças classificadas no 

padrão digital mudaram, mas nenhuma para padrões palmares.  

No padrão palmar uma criança foi identificada a qual mudou para o padrão 

indefinido (1 AP p/ IN). Essa mudança representou 100% das mudanças interclasse. 

E a criança classificada no indefinido mudou para o transverso palmar (TP), o que 

representa, também, 100% de mudanças interclasse. 

 

QUADRO 32 - Distribuição do número de mudanças interclasse, entre as tarefas - 

fase de preensão  

PADRÕES DIGITAL PALMAR INDEFINIDO 
Tarefas C1/

C2 
C2/
C3 

C3/ 
C4 

C4/ 
C5 

C5/
C6 

C1/
C2 

C2/
C3 

C3/ 
C4 

C4/ 
C5 

C5/
C6 

C1/
C2 

C2/
C3 

C3/ 
C4 

C4/ 
C5 

C5/
C6 

Nº de 
mudanças 

2 5 4 6 6 2 2 1 1 1 0 1 1 1 1 

Nº de 
mudanças 
interclasse 

0 0 0 2 
33,
3% 

2 
33,3
% 

2 
100
% 

2 
100
% 

1 
100
% 

1 
100
% 

0 0 1 
100
% 

1 
100
% 

1 
100
% 

1 
100
% 

 

Da tarefa TCC4 para a TCC5, seis de sete crianças classificadas em 

padrões digitais mudaram, duas das quais para padrões de outras classes, uma para 

padrões palmares (1 OD p/ AP) e uma para o padrão indefinido (1 OD p/ IN), o que 

representa 33,3% de mudanças interclasse. 

Houve uma criança que se serviu do padrão palmar, a qual passou a usar 

padrões digitais (1 TP p/ AD). Isso representa 100% de mudanças interclasse. A 

criança classificada no padrão indefinido também mudou para padrões digitais (1 IN 

p/ AD), o que representa 100% de mudanças interclasse. 
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Da tarefa TCC5 para a TCC6, seis das sete crianças classificadas no 

padrão digital mudaram, das quais uma para padrões palmares (1 ID p/ OP) e uma 

para o padrão “não moda” (1 AD p/ NM), o que representa 33,3% de mudanças 

interclasse. 

A criança que se servia do padrão palmar mudou, mas não para padrões 

de outras classes. E  a criança classificada no padrão indefinido mudou para o 

padrões digitais (1 IN p/ OD), o que representa 100% de mudanças interclasse. 

Esse resultado confirma o recurso predominante aos padrões digitais para 

solucionar as tarefas, uma vez que as poucas mudanças interclasse identificadas, se 

dão de padrões palmares e indefinidos em direção a padrões digitais. Há poucas 

ocorrências de mudanças do padrão digital para o palmar ou do indefinido para o 

palmar e aquelas que ocorrem são da tarefa TCC4 para a TCC5 e da TCC5 para a 

TCC6. Inicialmente seria estranho essa mudança, uma vez que o tipo de acesso à 

barra na tarefa TCC5 foi parcial, na horizontal. Essa tarefa praticamente não oferece 

outra possibilidade de preensão que não seja a digital. Entretanto, os padrões 

palmares escolhidos foram o adulto palmar e o indefinido. Com relação ao adulto 

palmar (AP), a hipótese é a de que a criança utilizou-se da polpa do dedo polegar e 

da parte proximal e ventral do dedo indicador, ou seja, uma opção difícil, mas 

possível. Já, o padrão de preensão indefinido, conforme descrição já realizada, inicia 

a combinação utilizando-se do padrão adulto digital e prossegue com a utilização de 

outro padrão digital. 

Com relação às outras duas mudanças interclasse que ocorreram da 

tarefa TCC5 para a TCC6 acontece o oposto. A característica da tarefa TCC6 se 

destaca por apresentar acesso total à barra, na posição horizontal. Dessa maneira, o 

padrão obliquo palmar foi uma opção coerente com as características de 

apresentação da barra. Já o outro padrão foi caracterizado por não houve um padrão 

preferencial, pois não apresentaram tentativas suficientes que possibilitassem uma 

identificação. Ocorreram, portanto, poucas mudanças interclasse entre os padrões 

digitais. Já entre as crianças que recorreram a padrões palmares ou indefinido 

houve, em quase todas as tarefas, 100% de mudança, embora esse valor, em 

números totais, não tenha sido elevado. Nessas condições houve muitas mudanças 
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do padrão indefinido para padrões digitais, muitas do padrão palmar para o indefinido 

e algumas do indefinido para os padrões palmares. 

Outro ponto que deve ser ressaltado foi o pequeno número de recurso aos 

padrões palmares e indefinidos, especialmente se for considerado que entre as 

tarefas cuja barra foi oferecida com grande área de acesso, houve oportunidades 

para a adoção de padrões palmares. 

No que se refere à complexidade da tarefa, há correspondência entre as 

tarefas TCC1 e TCC2 deste estudo com as tarefas TS e TC1 do estudo 1. O que se 

destaca é que elas, mesmo sendo iguais, não apresentaram a mesma configuração. 

Entre as tarefas do estudo 1 predominaram o transverso digital na tarefa simples/TS, 

em todas as fases, e o transverso palmar e indefinido na tarefa complexa/TC1 e TC2. 

Já no estudo 3, as tarefas TCC1 e TCC2 que corresponderam às tarefas simples/TS 

e complexa/TC1 e TC2, do estudo 1, houve predomínio de padrões digitais em 

ambas. E mesmo os padrões digitais das duas tarefas simples não são os mesmos. 

Na TS, conforme já foi citado, o padrão preferencial foi o transverso digital. Na TCC1 

foi o obliquo digital. Já na TC1 e TC2, do estudo 1, houve o predomínio de padrões 

palmares enquanto a sua equivalente do estudo 3 apresenta, com grande diferença, 

o padrão transverso digital. 

O que se conclui, portanto, é que a combinação entre as duas condições 

de restrição privilegiaram a adoção de padrões digitais, cujo comportamento foi 

influenciado, especialmente, pela forma de acesso à barra.  

 

3.3.4.1.3 Freqüência relativa da moda 

 
O índice referente à freqüência relativa da moda, na fase de preensão, 

não apresentou mudanças entre as tarefas. Foi possível identificar um padrão 

preferencial para cada tarefa, mas o grau de consistência apresentado por eles 

mantiveram-se nos mesmos índices, nas seis tarefas, entre 55 e 60%. Isso quer dizer 

que, embora tenha havido mudanças entre as tarefas, os diferentes tipos de acesso 

à barra e complexidade da tarefa não influenciaram no grau de consistência. Os 

padrões foram diferentes em cada tarefa, mas o grau de consistência se manteve 

nos mesmos índices (FIGURA 30).  
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FIGURA 30 – Freqüência relativa da moda nas seis tarefas, na fase de preensão. 

 

Essa descrição é corroborada pela ausência de diferenças significativas  

da freqüência relativa da moda entre as seis tarefas (F[5,30]=0,80; p=0,55). Conclui-

se que não houve uma condição de restrição da tarefa que levasse a mudanças no 

grau de consistência do padrão preferencial. 

 

3.3.4.1.4 Variabilidade do número de padrões 

 

O número de padrões apresentado na fase de preensão, do estudo 3, foi 

em torno de três e quatro padrões por tarefa (FIGURA 31). Esse número foi mantido 

nas seis tarefas, indicando que o tipo de acesso à barra combinado com a 

complexidade da tarefa não influenciou suficientemente a quantidade de padrões 

apresentados. Embora tenha havido mudanças entre as tarefas quanto ao tipo de 

padrão utilizado, não houve mudanças no que se refere à quantidade.  
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FIGURA 31 – Variabilidade do número de padrões nas seis tarefas, na fase de 

preensão.  

   

A manutenção do mesmo número em todas as tarefas é corroborada pela 

ausência de diferenças significativas entre as seis tarefas (F[5,30]=2,24; p=0,07), 

reforçando a interpretação de que não houve alteração pela restrição da tarefa. 

 

3.3.4.1.5 Variabilidade intertentativa 

 

Esse índice teve como objetivo verificar o quanto de mudanças acontece 

no decorrer das tentativas, em cada tarefa. Os resultados indicam que a variabilidade 

intertentativa foi alta entre as seis tarefas, com índices acima de 50% (FIGURA 32). 

Isso quer dizer que o recurso aos padrões de que se fez uso não se deu de maneira 

seqüencial, ocorrendo muitas mudanças entre as tentativas, nas seis tarefas. 
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FIGURA 32 – Variabilidade intertentativa nas seis tarefas, na fase de preensão. 

 

Não foram encontradas diferenças significativas entre as tarefas 

(F[5,30]=1,25;p=0,31). Logo, o número de mudanças que houve no decorrer das 

tentativas foi mantido nos mesmos índices, sem alteração em virtude da restrição da 

tarefa.  

 

3.3.4.1.6 Síntese 

 

Com base nesses resultados, podem-se ressaltar os seguintes pontos: 

 

a) Foi possível identificar um padrão preferencial para cada uma 

das tarefas, na fase de preensão (Tarefa TCC1 - OD; Tarefa 

TCC2 - TD; Tarefa TCC3 – AD; Tarefa TCC4 – OD; e Tarefa 

TCC5 – AD; Tarefa TCC6 - OD); 

b) Houve mudanças nos padrões de preensão, entre as seis 

tarefas, especialmente intraclasse, com predominância de 

padrões digitais; 
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c) Não foram identificadas mudanças no índice de consistência do 

padrão preferencial (freqüência relativa da moda), na seis 

tarefas, conforme Anova; 

d) Não houve mudanças no que se refere à quantidade de padrões 

utilizados no decorrer das tentativas, entre as seis tarefas. O 

número de padrões apresentados foi muito semelhante, e a 

Anova não encontrou diferenças significativas; 

e) Não houve mudanças quanto à quantidade de mudanças entre 

os padrões no decorrer das tentativas, entre as seis tarefas. 

Houve alta variação de mudanças entre as tentativas e, em 

razão disso, não foram encontradas diferenças significativas 

entre as tarefas, conforme Anova. 

 

Foram, portanto, identificados padrões da classe digital como preferenciais 

em todas as tarefas, o que indica que o tipo de acesso à barra e a complexidade da 

tarefa tiveram efeitos similares pelo menos na fase de preensão. Entretanto, as 

condições da tarefa definiram alguns padrões particulares. Destaca-se a 

predominância do padrão adulto digital (AD) nas tarefas TCC3 e TCC5, em que a 

barra foi apresentada com acesso parcial, nas posições vertical e horizontal e do 

padrão obliquo digital (OD) nas tarefas TCC4 e TCC6, em que a barra foi 

apresentada com acesso total, também nas posições vertical e horizontal.  

Por outro lado, apesar da predominância de padrões digitais em todas as 

tarefas, deve ser destacada a quantidade de mudanças que ocorreram entre as 

tarefas. Houve um número muito superior de mudanças intraclasse, especialmente 

nos padrões digitais, o que deixa claro o quanto o tipo de acesso à barra, seja total 

seja parcial, pode determinar ou restringir o uso de determinados padrões de 

preensão. 

Evidentemente que era esperado que as crianças apresentassem padrões 

digitais nas tarefas manipulativas. HALVERSON (1931) já havia afirmado que 

crianças com aproximadamente nove meses já seriam capazes de se utilizar de uma 

preensão adulta. NEWELL, McDONALD e BAILLARGEON (1993) verificaram a 

emergência da preensão digital, em determinadas condições apresentadas a 
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crianças com idade entre cinco e oito meses. No caso do estudo conduzido aqui, a 

criança mais nova tinha doze meses de idade. A diferença é que, mesmo sendo 

capaz de realizar a tarefa utilizando-se de padrões digitais, independente do tipo de 

acesso ao objeto de manipulação, houve algumas crianças que optaram por realizar 

a tarefa com padrões da classe palmar. Foram poucas, com exceção da tarefa 

simples/TCC1, na qual houve uma incidência maior de padrões palmares em relação 

às outras tarefas. É verdade que não foi empregada nenhuma das restrições na 

TCC1 e na TCC2, pois a barra foi colocada sobre a mesa, no momento da preensão, 

mas a idéia é destacar que, a despeito da restrição da tarefa, algumas crianças 

preferiram adotar um padrão mais rudimentar, que lhes proporcionasse mais 

segurança no manuseio da barra. A adoção de padrões mais rudimentares foi 

observada em trabalhos relativos às habilidades fundamentais realizadas com 

diferentes objetivos (LANGERDORFER, 1990; MANOEL & PELLEGRINI, 1985; 

MARQUES, 1995; OLIVEIRA, 1997). Em habilidades de manipulação, MANOEL 

(1993) identificou mudanças para padrões palmares, em decorrência de uma tarefa 

mais restritiva. Embora esse número não tenha sido suficiente para estabelecer o 

padrão palmar como preferencial, é importante destacar a sua presença. É sinal de 

que as crianças podem ter adotado o padrão digital como conseqüência das 

restrições da tarefa e não por estarem, necessariamente, nesse estágio de 

desenvolvimento. 

 

3.3.4.2 Fase de transporte 

 
3.3.4.2.1 Padrão preferencial de preensão 

 

Na fase de transporte, das nove crianças analisadas (FIGURA 33), quatro 

utilizaram um padrão digital para executar a tarefa TCC1, distribuídas da seguinte 

forma: uma criança no padrão adulto digital (AD), duas no obliquo digital (OD) e uma 

no padrão transverso digital (TD). As outras cinco crianças utilizaram padrões da 

classe palmar e indefinido. Duas crianças utilizaram o padrão transverso palmar (TP) 

e três, o padrão indefinido (IN). Considera-se o padrão indefinido (IN) como o mais 

freqüente e uma pequena predominância do padrão digital como moda das classes. 
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Na tarefa TCC2, cinco crianças utilizaram padrões do tipo digital para 

realizar a tarefa complexa, das quais uma utilizou o padrão adulto digital (AD), duas 

utilizaram o padrão obliquo digital (OD) e duas o padrão transverso digital (TD). Uma 

criança utilizou o padrão transverso palmar (TP) e três utilizaram o padrão indefinido 

(IN). O padrão preferencial foi o indefinido (IN) e houve uma predominância de 

padrões da classe digital. 

Na tarefa TCC3, seis das nove crianças utilizaram-se de padrões digitais, 

das quais duas com o padrão adulto digital (AD) e quatro com o padrão obliquo 

digital (OD). As outras três crianças realizaram a tarefa utilizando-se do padrão 

indefinido (IN). O padrão preferencial foi o padrão obliquo digital (OD) e a moda das 

classes foi o padrão digital. 

Na execução da tarefa TCC4, cinco crianças utilizam-se do padrão digital, 

uma com o padrão adulto digital (AD) e quatro com o padrão obliquo digital (OD). 

Três crianças realizaram a tarefa servindo-se do padrão palmar, uma com o padrão 

transverso palmar (TP) e duas com o obliquo palmar (OP). Houve uma criança que 

utilizou-se do padrão indefinido (IN). O padrão preferencial foi o padrão obliquo digital 

(OD) e a moda das classes foi o padrão digital. 

 

 

FIGURA 33 –  Distribuição das nove crianças entre os padrões de preensão, nas 

seis tarefas, na fase de transporte. 

AD= Adulto Digital  

OD=  Obliquo Digital  

TD=  Transverso Digital  

ID=  Interdigital  

AP= Adulto Palmar  

VP=  Ventral palmar 

TP=  Transverso Palmar  

OP=  Obliquo Palmar 

DP=  Digital Palmar  

2M=  Duas Mãos  

IN=  Indefinido  

NM=  Não Moda 
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Na tarefa TCC5, três crianças executaram tarefa utilizando-se de padrões 

digitais, todas no padrão adulto digital (AD). Houve uma criança que utilizou-se do 

padrão palmar, especificamente o adulto palmar (AP). As demais crianças, cinco, 

serviram-se de um padrão indefinido (IN). O padrão preferencial foi o padrão 

indefinido (IN) e a moda das classes também. 

Na tarefa TCC6, seis crianças realizaram a tarefa utilizando-se de padrões 

digitais, das quais duas com o padrão adulto digital (AD) e quatro com o padrão 

obliquo digital (OD). Quanto às demais crianças, duas utilizaram-se do padrão 

obliquo palmar (OP) e uma não teve preferência por nenhum padrão, situação que 

foi, dessa forma, denominada de “não moda” (NM). O padrão preferencial foi o 

padrão obliquo digital (OD) e a moda das classes foi o padrão digital. 

Enfim, o padrão digital foi o mais utilizado em cinco das seis tarefas, sendo 

o padrão indefinido (IN) o preferencial nas tarefas TCC1, TCC2 e TCC5 e o obliquo 

digital (OD) nas tarefas TCC3, TCC4 e TCC6. Embora tenha sido identificado o 

padrão digital como moda das classes, os padrões preferenciais foram os padrões 

obliquo digital (OD) e o indefinido (IN). 

Os padrões da classe digital foram os preferenciais nas tarefas TCC3 

(acesso parcial/vertical), TCC4 e TCC6 (acesso total/vertical e horizontal). Já o 

padrão indefinido foi o preferencial nas tarefas TCC1 (tarefa simples), TCC2 (tarefa 

complexa, sem restrição no tipo de acesso) e TCC5 (acesso parcial/horizontal).  

 

3.3.4.2.1.1  Padrão de preensão indefinido 

 

Na fase de transporte, o padrão de preensão indefinido, além de aparecer 

em cinco das seis tarefas, aparece como o padrão preferencial em três delas. 

Portanto, esse padrão não é só uma simples presença na execução da tarefa, mas 

uma determinante dela. De nove crianças que participaram do estudo, sete serviram-

se do padrão indefinido como opção preferencial em algumas das seis tarefas 

(ANEXO VIII). Muitas, inclusive, utilizaram-se desse padrão em mais de uma tarefa, 

conforme será verificado na descrição. 
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Na tarefa TCC1, três crianças, a 1, a 4, e a 5 serviram-se do padrão 

indefinido como padrão preferencial. A criança 1, em onze tentativas, repetiu a 

combinação 2M/AD duas vezes e por duas vezes também repetiu a combinação 

2M/OD. Não foi constatado um padrão preferencial, ou seja, ele foi indefinido, assim 

como a moda das classes também o foi.  

A criança 4, fez onze tentativas com padrões identificados como 

indefinidos, em três das quais repetiu a combinação AD/2M. O padrão preferencial foi 

o indefinido e a moda das classes foi o digital. 

A criança 5 fez, também, onze tentativas de padrões indefinidos, em duas 

das quais repetiu a seqüência 2M/TP/2M e em três, a seqüência 2M/TP. O padrão 

preferencial da combinação foi o indefinido e a moda das classes foi o palmar. 

Na execução da tarefa TCC2, três crianças, a 4, a 6 e a 7, utilizaram-se do 

padrão indefinido como preferencial. A criança 4 fez oito tentativas de combinações 

indefinidas, servindo-se do padrão indefinido como preferencial e também do 

indefinido como a moda das classes. A criança 6 fez uso do padrão indefinido em 

seis tentativas, com o padrão preferencial indefinido e com a moda das classes o 

padrão digital. E a criança 7 realizou sete tentativas indefinidas, em duas das quais 

repetiu a combinação TD/TP. O padrão preferencial foi o padrão indefinido e na 

moda das classes também prevaleceu o padrão indefinido. 

Na tarefa TCC3, três crianças, a  2, a 4 e a 5, utilizaram-se do padrão 

indefinido como preferencial. A criança 2 apresentou o padrão indefinido em dez 

tentativas com o padrão preferencial indefinido e a moda das classes o padrão 

palmar. A criança 4 fez sete tentativas, em duas das quais repetiu a combinação 

AD/OD e em duas a combinação ID/DP, apresentando como padrão preferencial o 

indefinido e como a moda das classes, também o indefinido. E a criança 5 

apresentou o padrão indefinido em cinco tentativas, com cinco combinações 

diferentes. O padrão preferencial dessas combinações foi o indefinido e a moda das 

classes foi o palmar, em três tentativas, e o digital, em duas tentativas. 

Na tarefa TCC4, somente a criança 4 apresentou o padrão indefinido 

como preferencial, com cinco tentativas, em duas das quais ela repetiu a combinação 

OD, OP.  O padrão preferencial foi o padrão indefinido e a moda das classes foi 

também o indefinido. 
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Na tarefa TCC5, 55,5% do grupo representado pelas crianças 1, 4, 6, 7 e 8 

utilizou-se do padrão indefinido como preferencial. A criança 1 apresentou esse 

padrão em três tentativas, em duas das quais ela repetiu a combinação AD/OD. O 

padrão preferencial foi o indefinido e a moda das classes foi o digital. A criança 4 

teve essa indefinição em seis tentativas. Com seis combinações diferentes, o padrão 

preferencial foi o indefinido e na moda das classes houve um empate entre os 

padrões digital, palmar e indefinido, com duas tentativas cada. 

 

QUADRO 33 - Combinações que compuseram o padrão indefinido (IN), na fase de 

transporte, estudo 3. 

PREENSÃO 

 

 

TCC1 TCC2* TCC3* 

 

TCC4* TCC5* 

Nº de crianças 3 3 3 1 5 
Crianças 1 4 5 4 6 7 2 4 5 4 1 4 6 7 8 
Nº de tentativas 11 11 11 8 6 7 10 7 5 5 3 6 6 7 4 
Nº de 
combinações que 
se repetem 

4 3 5 0 0 2 0 4 0 2 2 0 2 4 2 

Padrão 
preferencial 

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN 

Moda das classes IN D P IN D IN P IN P IN D IN D IN IN 
* Tarefas com inserção 

 

A criança 6 apresentou o padrão indefinido em seis tentativas, repetindo 

duas vezes a combinação ID/OD. O padrão de preensão foi o indefinido e a moda 

das classes foi o digital. A criança 7 apresentou esse padrão em sete tentativas, 

repetindo 2 vezes a combinação AD/OP e duas vezes a combinação AD/OD. O 

padrão preferencial foi o indefinido, assim como a moda das classes foi também o 

indefinido. E a criança 8, em duas das quatro tentativas classificadas como 

indefinidas repetiu a combinação AD/OP, apresentando como padrão preferencial o 

padrão indefinido e a moda das classes, também o indefinido. 

Conforme pôde ser observado, não foi possível identificar um padrão 

preferencial nas combinações que as crianças praticaram, em virtude de se servirem 

de dois ou mais padrões diferentes. No entanto, pela primeira vez puderam ser 

identificadas outras modas de classes que não fosse só a indefinida. Em sete 
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crianças a moda das classes foi, de fato, indefinida, não havendo nenhum padrão 

que fosse preferencial. Mas, no caso de cinco crianças, os padrões em que houve as 

combinações foram os da classe digital. E na execução das tarefas, três crianças 

utilizaram-se preferencialmente de padrões da classe palmar. 

Enfim, a fase de transporte parece ter sido influenciada pela restrição da 

tarefa no momento da preensão, uma vez que as combinações sempre se iniciam 

com os padrões digitais, mas assim que atingem o ponto mais alto da fase de 

ascensão, inicia-se uma busca por melhores alternativas. É interessante destacar o 

que ocorreu com a tarefa TCC5, que se caracterizou pelo acesso parcial à barra, na 

posição horizontal. No momento da preensão, o padrão preferencial adotado pelas 

crianças nessa tarefa foi o adulto digital (AD), mas na fase de transporte, esse 

padrão foi o indefinido (IN). Das cinco crianças que nessa tarefa se utilizaram do 

padrão indefinido, duas se serviram, como moda das classes, do padrão digital e as 

outras três não se serviram preferencialmente de nenhum padrão, denominando-se 

como indefinido o padrão. Logo, a restrição no acesso condicionou o uso do padrão 

digital, mas na seqüência da ação esse padrão tornou-se instável, visto que outras 

restrições passaram a atuar. Conforme já foi colocado, a única coisa que sugere 

alguma influência advinda do tipo de acesso à barra, na fase de preensão, é o fato 

de a ação iniciar-se sempre recorrendo a padrões digitais, especialmente o adulto 

digital (AD) e o interdigital (ID). Outro ponto a se destacar é o emprego preferencial 

do padrão indefinido pela criança 4. Observa-se que, em seis tarefas, a criança 4 só 

não utilizou o padrão indefinido na tarefa seis. Aliás, foi a única tarefa, também, em 

que não houve recurso a esse padrão.  

Enfim, o padrão indefinido apresenta como característica uma alta 

variabilidade, movido por uma busca de alternativas, no entanto, o perfil parece ser 

de inconsistência. 

 

3.3.4.2.2 Mudanças de padrões entre as tarefas  

 

Foi possível identificar o padrão mais freqüente e verificar que ele se 

concentra ora no padrão obliquo digital (OD), ora no padrão indefinido (IN). Mas, com 

base nesses resultados, não foi possível inferir se ocorreram mudanças em razão do 



 186

tipo de acesso à barra e à complexidade da tarefa entre as seis tarefas, na fase de 

transporte. 

Com base na estruturação da TABELA 8, referente à fase de transporte, é 

possível observar que, da TCC2 para a TCC2, seis das nove crianças que 

participaram do estudo passaram a se servir de algum outro padrão de preensão. 

Esse valor representa 66,6% do total de mudanças (QUADRO 34). 

Das quatro crianças que utilizaram o padrão digital, uma continuou usando 

os mesmos padrões (1 OD p/ OD). As outras três crianças, quando executaram a 

tarefa TCC2, passaram a utilizar padrões, duas das quais os padrões da mesma 

classe  (1 OD p/ AD; 1 TD p/ OD) e uma o padrão indefinido (1 AD p/ IN).  

 

TABELA 8 - Distribuição das crianças, nos padrões de preensão, entre as seis 

tarefas, na fase de transporte. 

  Freqüência 

Comportamento 
Tipo de 

mudança 
TCC1 para 

TCC2  
TCC2 para 

TCC3  
TCC3 para 

TCC4  
TCC4 para 

TCC5 
TCC5 para 

TCC6 
AD para AD a -  1  1  - - 
IN para IN a 1  1  1  1 1 
OD para OD a 1  1  3  - - 
TP para TP a 1  -  -  - - 
AD para OD b -  -  1  - 1 
AP para OP b -  -  -  - - 
OD para AD b 1  1  -  1 1 
TD para OD b 1  1  -  - - 
AD para IN c 1  -  -  1 1 
AD para NM c -  -  -  - - 
IN para AD c -  -  -  - 1 
IN para OD c -  2  -  - - 
IN para OP c -  -  1  - - 
IN para TD c 2  -  -  - 3 
IN para TP c -  -  1  - - 
OD para AP c -  -  -  1 - 
OD para IN c -  -  -  2 - 
OD para OP c -  -  1  - - 
OP para AD c -  -  -  1 - 
OP para IN c -  -  -  1 - 
TD para IN c -  1  -  - - 
TP para AD c -  -  -  1 1 
TP para IN c 1  1  -  - - 
a=não mudam; b=mudança intraclasse; c=mudança interclasse 
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Das duas crianças que se classificaram no padrão palmar, uma 

permaneceu no mesmo padrão (1 TP p/ TP) e uma mudou para padrões de outra 

classe, que foi o indefinido (1 TP p/ IN). As outras três crianças classificaram-se no 

padrão indefinido, uma das quais permaneceu no mesmo padrão de preensão (1 IN 

p/ IN) e duas mudaram para padrões digitais (2 IN p/ TD).  

Da tarefa TCC2 para a TCC3, seis das nove participantes passaram a se 

servir de outros padrões, o que representa 66,6% de mudanças totais.  

Das cinco crianças que se classificaram nos padrões digitais, duas 

permaneceram no mesmo padrão (1 AD p/ AD; 1 OD p/ OD). As outras três crianças 

mudaram para outros padrões, das quais duas para padrões da mesma classe (1 OD 

p/ AD; 1 TD p/ OD) e uma muda para padrão indefinido (TD p/ IN). 

Entre as crianças classificadas nos padrões da classe palmar, somente 

uma criança foi identificada e essa mudou para o padrão indefinido (1 TP p/ IN). As 

outras três crianças utilizaram o padrão indefinido, das quais uma permaneceu no 

mesmo padrão de preensão (1 IN p/ IN) e duas mudaram para padrões digitais (2 IN 

p/ OD). 

Da tarefa TCC3 para a TCC4, quatro das nove crianças participantes 

procederam a mudanças, o que representa 44,4% do total de mudanças. 

Das seis crianças que se serviram de padrões digitais, quatro continuaram 

com os mesmos padrões (1 AD p/ AD; 3 OD p/ OD) e duas passaram a usar outros 

padrões, uma para padrões da mesma classe (1 AD p/ OD) e uma para padrões 

palmares (1 OD p/ OP). No padrão palmar não houve ocorrências e no padrão 

indefinido três crianças foram classificadas, das quais uma permaneceu na mesma 

classe e duas mudaram para padrões da classe palmar (1 IN p/ TP; 1 IN p/ OP). 

Da tarefa TCC4 para a tarefa TCC5, foram constatadas oito mudanças, o 

que representa 88,8% do total de mudanças. 

Das cinco crianças que se utilizaram de padrões digitais, todas passaram 

a utilizar outros padrões, uma das quais para padrões da mesma classe (1 OD p/ AD) 

e três, padrões de outras classes, sendo que uma para o padrão palmar (1 OD p/ AP) 

e três para o padrão indefinido (1 AD p/ IN; 2 OD p/ IN).  

Já, das três crianças que se classificaram no padrão palmar, todas 

mudaram para padrões de outras classes, sendo que uma para o padrão indefinido 
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(1 OP p/ IN) e duas para padrões digitais (1 TP p/ AD; 1 OP p/ AD). A criança que se 

classificou no padrão indefinido,  permaneceu no mesmo padrão (1 IN p/ IN). 

E da tarefa TCC5 para a tarefa TCC6, sete crianças passaram a servir-se 

de outros padrões, o que representa 77,7% das mudanças. 

Das três crianças que se utilizaram de padrões digitais, uma permaneceu 

no mesmo padrão (1 AD p/ AD) e duas mudaram de padrões, das quais uma para o 

padrão obliquo digital (1 AD p/ OD) e a outra para um padrão sem moda (1 AD p/ 

NM). 

Somente uma criança que utilizou o padrão palmar passou a utilizar 

padrões da mesma classe (1 AP p/ OP). As outras cinco crianças se classificaram no 

padrão indefinido e todas mudaram para padrões de outras classes, das quais uma 

mudou para padrões palmares (1 IN p/ OP) e quatro para padrões digitais (1 IN p/ 

AD; 3 IN p/ OD). 

 

QUADRO 34 - Distribuição do número de crianças que mudaram de padrões entre 

as tarefas - fase de transporte.  

Nº TOTAL 9 CRIANÇAS 
Tarefas C1/C2 C2/C3 C3/C4 C4/C5 C5/C6 

Nº de crianças que 
mudaram 

6 6 4 8 7 

Percentual total de 
mudanças 

66,6% 66,6% 44,4% 88,8% 77,7% 

 

O QUADRO 34 apresenta uma situação mais diversificada, em que 

crianças, na fase de transporte, se serviram de padrões diversos numa variação que 

vai 44, 4 a 88,8% do total, o que representa índices bem altos, dependendo da fase 

de preensão.  

O que se destaca na fase de transporte é uma diminuição no número de 

padrões digitais e um aumento nos números de padrões palmares e indefinidos. 

Houve um equilíbrio entre os tipos de padrões preferenciais palmar, indefinido e 

digital, em comparação à fase de preensão desse estudo. 

Caso se compare com a fase correspondente do estudo 2, pode-se inferir 

que os diferentes tipos de acesso à barra não exerceram, no estudo 3, a mesma 

influência. No estudo 2, os padrões digitais se mantiveram predominantes em todas 
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as fases e tarefas. No estudo 3, na fase de transporte, os resultados indicaram que a 

combinação entre os diferentes tipos de acesso à barra e a complexidade da tarefa 

levaram a mudanças representativas, tanto nos padrões digitais quanto nos padrões 

palmares. Nas tarefas TCC1, TCC2 e TCC5 prevaleceu o padrão indefinido. 

Destaca-se a mudança tanto do tipo de padrão quanto da quantidade de mudanças 

da tarefa TCC4 para a TCC5 (acesso total vertical para o acesso parcial horizontal da 

barra). No estudo 2 houve uma grande mudança em direção ao padrão adulto digital. 

Já, no estudo 3 as mudanças foram igualmente grandes, mas em direção ao padrão 

indefinido. Na fase de preensão esse comportamento se confirmou, mas na fase de 

transporte, não, o que sugere um efeito maior da complexidade da tarefa em relação 

ao tipo de acesso à barra.  

 

3.3.4.2.2.1 Mudanças de padrões intraclasse, entre as tarefas 

 

Na análise anterior, verificou-se o número total de mudanças e identificou-

se um número grande de ocorrências. Na análise intraclasse, o objetivo foi verificar 

se ocorreram mudanças dentro da mesma classe de preensão e, em caso afirmativo, 

quantas. 

Da tarefa TCC1 para a TCC2, três das quatro crianças que se serviram do 

padrão digital, passaram a utilizar outros padrões, duas das quais mudaram para 

padrões da mesma classe, o que representa 66,6% de mudanças intraclasse 

(QUADRO 35). Dentre os padrões da classe palmar, de duas classificações, uma 

passou a utilizar outros padrões da mesma classe. Das três crianças classificadas no 

padrão indefinido, duas mudaram mas não para padrões da mesma classe. 

Da tarefa TCC2 para a TCC3, cinco crianças se classificaram no padrão 

digital. Dessas cinco crianças, três mudaram, das quais duas para padrões da 

mesma classe, o que representa 66,6% de mudanças intraclasse. Somente uma 

criança utilizou-se de padrões da classe palmar e mudou de padrões, mas não 

intraclasse. E das três classificadas no padrão indefinido, duas mudaram, mas não 

para padrões da mesma classe.  
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Da tarefa TCC3 para a TCC4, de seis crianças classificadas no padrão 

digital, duas mudaram para outros padrões, das quais uma para padrões da mesma 

classe, o que representa 50% de mudanças intraclasse. 

No padrão palmar, não houve ocorrências. No padrão indefinido foram 

classificadas três crianças, das quais duas mudaram para padrões de outra classe. 

 

QUADRO 35 - Distribuição do número de mudanças intraclasse, entre as tarefas 

- fase de transporte.  

PADRÕES DIGITAL PALMAR INDEFINIDO 
Tarefas C1/

C2 
C2/
C3 

C3/ 
C4 

C4/ 
C5 

C5/
C6 

C1/
C2 

C2/
C3 

C3/ 
C4 

C4/ 
C5 

C5/
C6 

C1/
C2 

C2/
C3 

C3/ 
C4 

C4/ 
C5 

C5/
C6 

Nº de 
mudanças 

3 3 2 5 2 1 1 0 3 1 2 2 2 0 5 

Nº de 
mudanças 
intraclasse 

2 
66,
6% 

2 
66,
6% 

1 
50
% 

1 
20
% 

1 
50
% 

0 0 0 0 1 
100
% 

0 0 0 0 0 

 

Da tarefa TCC4 para a TCC5, de cinco crianças classificadas no padrão 

digital, todas mudaram, das quais uma para padrões da mesma classe. Esse número 

representa 20% de mudanças intraclasse. No padrão palmar, das três crianças 

classificadas, todas mudaram, mas nenhuma para padrões da mesma classe. 

Da tarefa TCC5 para a TCC6, das três crianças classificadas no padrão 

digital, uma mudou para padrões da mesma classe, representando 50% de 

mudanças intraclasse. No padrão palmar foi identificada somente uma criança que 

mudou para um padrão da mesma classe, representando 100% de mudanças 

intraclasse. As outras cinco classificaram-se no padrão indefinido e todas mudaram 

de padrões, mas nenhuma para padrões da mesma classe. 

Como pode ser observado no QUADRO 35, as crianças classificadas em 

padrões digitais apresentaram índices um pouco mais altos de mudanças intraclasse, 

o que significa que os altos índices de mudanças gerais identificados foram para 

padrões da mesma classe.  
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3.3.4.2.2.2 Mudanças de padrões interclasse, entre as tarefas 

 

Da tarefa TCC1 para TCC2, das quatro crianças classificadas no padrão 

digital, houve três mudanças no total. Dessas três, somente uma mudou para 

padrões da classe palmar, o que representa 33,3% de mudanças interclasse 

(QUADRO 36). Dentre os padrões da classe palmar, de duas classificações, uma 

mudou para o padrão indefinido, representando 100% de mudanças interclasse. E 

das três crianças classificadas no padrão indefinido, duas mudaram, ambas para 

padrões digitais, representando 100% de mudanças interclasse. 

Da tarefa TCC2 para TCC3, cinco crianças se classificaram no padrão 

digital. Dessas cinco crianças, três mudaram, das quais uma mudou para o padrão 

indefinido, representando 33,3% de mudanças interclasse. No padrão palmar, foi 

classificada uma criança que mudou para o padrão indefinido, representando 100% 

de mudanças interclasse. E das três crianças que se classificaram no padrão 

indefinido, duas mudaram, ambas para padrões digitais, representando, também,  

100% das mudanças interclasse. 

Da tarefa TCC3 para a TCC4, de seis crianças classificadas no padrão 

digital, duas mudaram, das quais uma para padrões palmares, representando 50% 

de mudanças interclasse. No padrão palmar não houve ocorrências. Das três 

crianças classificadas no padrão indefinido, duas mudaram para padrões palmares, 

representando 100%. 

 

QUADRO 36 - Distribuição do número de mudanças interclasse, entre as tarefas 

- fase de transporte.  

Tarefas C1/
C2 

C2/
C3 

C3/ 
C4 

C4/ 
C5 

C5/
C6 

C1/
C2 

C2/
C3 

C3/ 
C4 

C4/ 
C5 

C5/
C6 

C1/
C2 

C2/
C3 

C3/ 
C4 

C4/ 
C5 

C5/
C6 

Nº de 
mudanças 

3 3 2 5 2 1 1 0 3 1 2 2 2 0 5 

Nº de 
mudanças 
interclasse 

1 
33,
3% 

1 
33,
3% 

1 
50
% 

4 
80
% 

1 
50
% 

1 
100
% 

1 
100
% 

0 3 
100
% 

0 2 
100
% 

2 
100
% 

2 
100
% 

0 5 
100
% 

 

Da tarefa TCC4 para a TCC5, de cinco crianças classificadas em padrões 

digitais, todas mudaram, das quais uma para padrões palmares e três para o padrão 

indefinido, representando 80% de mudanças interclasse. No padrão palmar, das três 



 192

crianças classificadas, todas mudaram, das quais duas para padrões digitais e uma 

para o padrão indefinido. Isso representa 100% de mudanças interclasse. 

Da tarefa TCC5 para a TCC6, das três crianças classificadas no padrão 

digital, uma mudou para o padrão “não moda”, representando 50% de mudanças 

interclasse. No padrão palmar foi identificada uma criança, mas não houve mudanças 

interclasse. E das cinco crianças que se classificaram no padrão indefinido, todas 

mudaram para outros padrões, das quais uma para padrões palmares e quatro para 

padrões digitais, representando 100% de mudanças interclasse. 

Esse resultado reforça mais ainda o quadro variável de mudanças entre as 

tarefas, na fase de transporte. Percebe-se que há um percentual alto de mudanças 

interclasse, especialmente do padrão digital para o indefinido e vice versa. As tarefas 

que mais concentraram mudanças interclasse foram da TCC4 para a TCC5 (Digital 

para Indefinido) e da TCC5 para a TCC6 (Indefinido para digital).  

Na verdade, mudanças de padrões digitais para padrões mais primitivos 

ou instáveis eram esperadas, uma vez que poderia haver uma mudança na posição 

da mão em direção à caixa de inserção. Não deve ser esquecido que, no estudo 3, a 

restrição da tarefa foi no momento da preensão e da inserção. A restrição na fase da 

inserção, caracterizada pelo aumento da complexidade, implica que as crianças, a 

partir de certo ponto da fase de transporte, localizariam o orifício localizado na parte 

central e superior da caixa de inserção e, consequentemente, haveria uma 

orientação da barra em razão do objetivo da tarefa. Uma das formas observadas 

para atingir esse objetivo na transição entre o transporte e a inserção foi a 

verticalização da barra em direção ao orifício. Essa ação foi freqüentemente 

observada na fase de inserção, quando a criança já estava com a barra sobre a 

caixa, mas em algumas vezes ela ocorreu no final da fase de transporte. 

É interessante notar que o resultado apresentado na passagem da tarefa 

TCC4 para a TCC5 explicita bem essa condição de mudança, pois partiu-se de 

padrões digitais em direção ao padrão indefinido (IN). A  TCC4 apresenta a barra à 

criança com total exposição na vertical e apresenta como padrão preferencial o 

obliquo digital. Já, na TCC5 a barra é apresentada parcialmente à criança na 

horizontal sendo o padrão preferencial foi o indefinido. Isso quer dizer que, da saída 

total da barra localizada horizontalmente na pequena caixa até atingir o ponto mais 
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alto da fase de ascensão, a criança mudou inúmeras vezes o seu padrão de 

preensão. E conforme já foi colocado no item que trata das descrições do padrão 

indefinido, a maioria das crianças inicia a fase de transporte com padrões digitais e 

só depois é que ela procura por melhores alternativas para dar conta da última fase, 

que é a fase de inserção total da barra dentro da caixa.  

Enfim, o que parece é que, na fase de transporte, o tipo de acesso à barra 

não exerceu tanta influência quanto a observada no estudo 2. Por outro lado, a 

complexidade da tarefa parece ter fornecido maior instabilidade nos padrões de 

preensão. 

  

3.3.4.2.3 Freqüência relativa da moda 

 

O índice referente à freqüência relativa da moda tem como objetivo 

verificar o grau de consistência dos padrões preferenciais, identificando, em cada 

uma das tarefas, se houve alguma condição de restrição que alterasse esse grau de 

consistência em relação às outras. Na fase de transporte, foi possível identificar um 

padrão preferencial para cada tarefa e o grau de consistência apresentado por eles 

se localizou entre 42 e 62%. O índice mais baixo foi identificado na tarefa TCC2 e o 

mais alto, portanto, mais consistente, foi verificado na tarefa TCC1 e a diferença 

encontrada entre elas foi significativa ((F[5,30]=2,95; p=0,027). Entre a tarefa simples 

e a complexa houve uma elevação de variabilidade. Já, entre as tarefas TCC3, 

TCC4, TCC5 e TCC6, não houve mudanças quanto ao grau de consistência, 

mantendo-se em níveis de estabilidade entre 50 e 60% (FIGURA 34).  
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FIGURA 34 –  Freqüência relativa da moda nas seis tarefas, na fase de 

transporte. 

 

Isso que dizer que, embora tenha havido mudanças entre as tarefas, os 

diferentes tipos de acesso à barra e a complexidade da tarefa não influenciaram no 

grau de consistência. Mas o aumento de complexidade, sim. A verdade é que há 

uma clara mudança de objetivo que é percebida pelas crianças ao executarem a 

tarefa simples e depois a complexa. Essa interpretação é corroborada pelo fato de 

terem sido encontradas diferenças significativas da freqüência relativa da moda entre 

as tarefas TCC1 e TCC2. 

 

3.3.4.2.4 Variabilidade do número de padrões 

 

O número de padrões apresentado na fase de transporte, do estudo 3, foi 

em torno de dois e quatro padrões por tarefa (FIGURA 35). O percentual entre 22 e 

25% foi mantido nas quatro primeiras tarefas e apresenta um aumento nas duas 

últimas tarefas, indicando ter havido diferenças significativas entre a tarefa TCC1 e a 

TCC6 e entre a TCC2 e a TCC6 (F[5,30]= 3,13; p=0,021). Esse resultado indica que 

o tipo de acesso à barra combinado com a complexidade da tarefa influenciaram na 
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quantidade de padrões apresentados, provocando um aumento no número de 

padrões utilizados, especialmente na tarefa TCC6.  

 

 

FIGURA 35 – Variabilidade do número de padrões nas seis tarefas, na fase de 

transporte.  

   

Esse aumento no número de padrões reflete uma mudança em direção à 

maior instabilidade entre as tarefas TCC1, TCC2 e TCC6, uma vez que quanto mais 

distante de 1, mais estável.  

 

3.3.4.2.5 Variabilidade intertentativa 

 

Esse índice teve como objetivo verificar o quanto de mudanças acontece 

no decorrer das tentativas, em cada tarefa. Os resultados indicaram que a 

variabilidade intertentativa foi alta entre as seis tarefas, com índices acima de 50% 

(FIGURA 36). Isso quer dizer que os padrões identificados se distribuíram de 

maneira não-seqüencial, apresentando muitas mudanças entre as tentativas, nas 

seis tarefas. 
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FIGURA 36 – Variabilidade intertentativa nas seis tarefas, na fase de transporte. 

 

Essas mudanças foram mantidas nos mesmos índices, no decorrer das 

tentativas, entre as seis tarefas, não sendo alterados em virtude da restrição da 

tarefa. Não houve, portanto, nenhuma condição de restrição que pudesse levar a 

comportamentos estáveis e, em razão da similaridade de valores, não foram 

encontradas diferenças significativas entre as tarefas (F[5,30]=1,07;p=0,39). 

 

3.3.4.2.6 Síntese 

 

Com base nesses resultados, podem-se ressaltar os seguintes pontos: 

 

a) Foi possível identificar um padrão preferencial para cada uma 

das tarefas, na fase de transporte (Tarefa TCC1 - IN; Tarefa 

TCC2 - IN; Tarefa TCC3 – OD; Tarefa TCC4 – OD;  Tarefa TCC5 

– IN; Tarefa TCC6 - OD);   
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b) O padrão de preensão (IN) indefinido não apresentou nenhuma 

combinação mais freqüente que pudesse gerar uma identidade;  

c) Houve mudanças nos padrões de preensão, entre as seis 

tarefas, tanto intraclasse quanto interclasse;  

d) Foi identificada uma diminuição no índice de consistência do 

padrão preferencial (freqüência relativa da moda), da tarefa 

TCC1 para a TCC2, e essa mudança foi considerada 

significativa, conforme Anova;  

e) Houve mudanças no que se refere à quantidade de padrões 

utilizados no decorrer das tentativas, especialmente entre a 

tarefa TCC1 e a TCC6 e entre a TCC2 e a TCC6. Houve um 

aumento no número de padrões apresentados na  tarefa TCC6 e 

essa diferença foi significativa, conforme Anova;  

f) A quantidade de mudanças que ocorreram entre os padrões no 

decorrer das tentativas, entre as seis tarefas foi alta. Em razão 

dessas mudanças terem sido altas em todas as tarefas, não 

foram encontradas diferenças significativas, conforme Anova. 

 

Foram, portanto, identificados padrões tanto da classe digital quanto da 

classe indefinido (IN) como preferenciais em todas as tarefas, indicando que o tipo de 

acesso à barra e a complexidade da tarefa levaram a mudanças quanto ao tipo de 

padrão utilizado, em cada tarefa. Destaca-se a predominância do padrão indefinido 

(IN) nas tarefas TCC1, TCC2 e TCC5, com características tão diferentes entre si. Por 

outro lado, apresenta o obliquo digital nas tarefas TCC3, TCC4 e TCC6, com 

características semelhantes.  

Dois pontos merecem destaque na fase de transporte. Primeiro, foi 

imaginar-se que essa fase seria composta por padrões digitais, em virtude da idade 

das crianças. Executar a tarefa com padrões mais rudimentares, caracterizados pelo 

padrão palmar estava fora de questão, principalmente depois de verificar que o tipo 

de acesso à barra induziu comportamentos digitais no estudo 2, em todas as fases. 

Houve, sim, um número grande de crianças que se serviram de padrões digitais, mas 

também, um número igualmente grande na execução das tarefas utilizando-se de 
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padrões indefinido ou palmar. Mas o que chama a atenção é o número de crianças 

que fizeram uso do padrão indefinido (IN), lembrando-se que indefinido pode ser um 

indício de incerteza quanto ao padrão que pode ser usado. Essa incerteza parece ter 

exercido influência nas restrições da tarefa observadas na fase de transporte. A fase 

de transporte está livre das restrição impostas no estudo 3, uma vez que elas se 

destacam na fase de preensão e da inserção. Por outro lado, ela desempenha um 

importante papel na ligação entre a fase de preensão e inserção. Conforme já foi 

observado, para concluir a inserção é necessário realizar uma mudança de direção 

da barra em direção à caixa. O padrão indefinido está, de certa forma, bem colocado 

nessa fase, especialmente na tarefa TCC5, em que a criança apreende a barra por 

meio de acesso parcial, sendo induzida a apreender por meio de preensões digitais. 

Na continuidade da tarefa, na fase de transporte, há uma mudança de direção que 

levará à verticalização da barra, obrigando-a a proceder ajustes. Esses ajustes 

ocorreram na forma de combinações de vários padrões na mesma fase e podem 

significar uma única coisa: inconsistência, seja ela na forma de despreparo seja na 

forma de transição, em que dois ou mais padrões compõem a mesma categoria 

comportamental, até que um prevaleça, conforme defende WIMMERS et alii (1998b). 

 

3.3.4.3 Fase de inserção 

 

3.3.4.3.1 Padrão preferencial de preensão 

 

Na fase de inserção, das nove crianças analisadas (FIGURA 37), cinco 

utilizaram um padrão digital para executar a tarefa TCC1, distribuídas da seguinte 

forma: duas crianças utilizaram o padrão adulto digital (AD), duas, o padrão obliquo 

digital (OD) e uma, o padrão transverso digital (TD). As outras quatro crianças 

utilizaram padrões da classe palmar, duas das quais, o padrão transverso palmar 

(TP), uma, o obliquo palmar (OP) e uma, as duas mãos (2M). Os padrões adulto 

digital (AD), obliquo digital (OD), transverso palmar (TP) tiveram o mesmo grau de 

preferência, pois cada um foi preferido por duas crianças. Com relação à moda das 

classes, houve uma pequena predominância do padrão digital. 
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Na execução da tarefa TCC2, duas crianças utilizaram padrões do tipo 

digital para realizar a tarefa complexa, uma das quais utilizou o padrão adulto digital 

(AD) e uma utilizou o padrão obliquo digital (OD). No padrão palmar uma criança foi 

classificada, mais especificamente no transverso palmar (TP). E seis crianças 

realizaram a tarefa utilizando-se de padrões indefinidos. O padrão preferencial foi o 

indefinido (IN) e a moda das classes, também, foi o padrão indefinido. 

Na execução da tarefa TCC3, três crianças utilizaram-se de padrões 

digitais, uma das quais no padrão adulto digital (AD) e duas no padrão obliquo digital 

(OD). Das outras seis crianças, duas realizaram a tarefa utilizando-se de padrões 

palmares, uma no padrão transverso palmar (AP) e uma no padrão obliquo palmar 

(OP). As outras quatro realizaram a tarefa servindo-se do padrão indefinido (IN). O 

padrão preferencial foi o padrão indefinido (IN) e a moda das classes foi o padrão 

indefinido. 

 

 

FIGURA 37 – Distribuição das nove crianças dentre os padrões de preensão nas 

seis tarefas, na fase de inserção. 

 

Na tarefa TCC4, as três crianças que se utilizaram do padrão digital para 

executar a tarefa, utilizaram especificamente o padrão obliquo digital (OD). Quatro 

crianças realizaram a tarefa servindo-se do padrão palmar, uma com o padrão 
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transverso palmar (TP) e três com o obliquo palmar (OP). E houve duas crianças que 

utilizaram o padrão indefinido (IN). Com relação ao padrão preferencial houve um 

empate entre o padrão obliquo digital (OD) e o obliquo palmar (OP). A moda das 

classes foi o padrão palmar. 

Na execução da tarefa TCC5, duas crianças utilizaram de padrões digitais, 

todas no padrão adulto digital (AD). Uma criança utilizou o padrão palmar, 

especificamente o padrão obliquo palmar (OP). E seis crianças mostraram um 

padrão indefinido (IN). O padrão preferencial foi o padrão indefinido (IN) e a moda 

das classes, também, foi o padrão indefinido. 

Na tarefa TCC6, três crianças realizaram a tarefa utilizando-se de padrões 

digitais, todas no padrão obliquo digital (OD). Três crianças realizaram a tarefa 

utilizando-se de padrões palmares, todas com o padrão obliquo palmar (OP). Houve 

duas crianças com o padrão indefinido (IN) e uma criança não se serviu de nenhum 

padrão especificamente que, na impossibilidade de identificar um padrão preferencial 

foi, dessa forma, denominado de “não moda” (NM). O padrão preferencial foi um 

empate entre os padrões obliquo digital (OD) obliquo palmar (OP) e a moda das 

classes foi um empate entre o padrão digital e o palmar, com três ocorrências cada. 

Enfim, na fase de inserção utilizou-se de padrões diferenciados, em que 

os preferenciais foram o padrão indefinido (IN) nas tarefas TCC2, TCC3 e TCC5 e os 

padrões obliquo digital (OD) e palmar (OP), solicitados na mesma proporção, nas 

tarefas TCC1, TCC4 e TCC6. Desses empates, o mais reincidente foi o padrão 

obliquo digital, mas não foi possível identificar um padrão preferencial. Quanto à 

moda das classes, os padrões mais freqüentes foram da classe indefinida. Somente 

na tarefa TCC1 é que a moda das classes foi digital, na TCC4 foi o palmar e na 

TCC6 houve um empate entre o digital e palmar. Mesmo assim, com uma pequena 

vantagem. 

Esse é um ponto a se destacar. A complexidade da tarefa parece não 

favorecer a adoção de padrões digitais. Com exceção da tarefa TCC1, em todas as 

outras utilizou-se do padrão indefinido (IN), como preferencial. E esse padrão 

prevalece, especialmente, nas tarefas em que a barra foi oferecida parcialmente à 

criança (TCC3 e TCC5). 
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Na verdade, se for considerada equivalente a proporcionalidade dos 

padrões verificados, poder-se-ia interpretar isso como um comportamento tão incerto 

quanto foi o das combinações identificadas como indefinido. Nesse caso, a 

identificação de indefinido seria observada pelo grupo todo e não pelo resultado 

apresentado por crianças particulares. 

O que se apresenta é um resultado inverso ao encontrado na fase de 

preensão, em que as crianças executaram as tarefas servindo-se preferencialmente 

de padrões digitais. Na fase de inserção, a complexidade da tarefa não provocou a 

adoção de padrões digitais, mas de padrões palmares e indefinidos, representados 

pelo obliquo palmar (OP), nas tarefas TCC4 e TCC6 e de um padrão incerto, o 

indefinido em que, em algumas tarefas, predominou o uso de padrões palmares e, 

em outras, de padrões digitais. Mas, na maioria das vezes, não se identifica nenhum 

padrão de preensão predominante. 

 

3.3.4.3.1.1  Padrão de preensão indefinido 

 

Na fase de inserção, as nove crianças deste estudo utilizaram o padrão 

indefinido (IN) em, pelo menos, uma tarefa. Já, como padrão preferencial, ele é 

usado identificado em três das seis tarefas apresentadas. As crianças que mais 

utilizaram desse padrão foram as crianças 4, 6, 7 e 8, pois utilizaram-no em mais de 

uma tarefa (ANEXO IX). 

Na tarefa simples, a TCC1, não houve nenhuma criança que realizasse a 

tarefa utilizando o padrão indefinido (IN). Ressalta-se que essa tarefa foi a única em 

que se utilizaram, preferencialmente, de padrões digitais. 

Seis crianças, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8 e a 9, executaram a tarefa TCC2 

utilizando-se do padrão indefinido identificadas. A criança 4 utilizou o padrão 

indefinido em onze tentativas. Nessas onze tentativas, não foi identificada nenhuma 

combinação repetida. O padrão preferencial das combinações foi o indefinido e a 

moda das classes foi, também, o indefinido. 

A criança 5 apresentou o padrão indefinido em oito tentativas, nas quais 

não houve nenhuma em que as combinações se repetissem. O padrão preferencial 

foi o indefinido e a moda das classes também. 
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Na criança 6 foram identificados o padrão indefinido em nove tentativas, 

das quais a combinação AD, OP se repetiu duas vezes. Nas outras sete tentativas, o 

padrão indefinido foi o preferencial assim como foi a moda das classes. 

A criança 7 executou a tarefa utilizando-se de padrões identificados como 

indefinidos em dez tentativas. Nessas dez tentativas, nenhuma combinação se 

repetiu. O padrão preferencial foi indefinido e a moda das classes foi de padrões 

digitais. 

A criança 8 executou a tarefa utilizando-se de padrões indefinidos em sete 

tentativas. Nenhuma combinação se repetiu. Tanto o padrão preferencial quanto  a 

moda das classes foi indefinido. 

E a criança 9 executou o padrão indefinido em oito tentativas, nas quais 

nenhuma combinação se repetiu. O padrão preferencial se dividiu entre o padrão 

obliquo digital e o indefinido. A moda das classes ficou caracterizada como 

indefinido. 

Na tarefa TCC3, as crianças 4, 6, 7, 8 utilizaram o padrão indefinido como 

preferencial. A criança 4 apresentou o padrão indefinido em cinco tentativas. Nessas 

cinco tentativas, não foi encontrada nenhuma combinação que tivesse sido repetida. 

Nenhum padrão preferencial dessas combinações foi identificado, mas verificou-se 

que a moda das classes ficou caracterizada pelo recurso ao padrão palmar e ao 

indefinido na mesma proporção. 

A criança 6 utilizou o padrão indefinido em doze tentativas, em quatro das 

quais ela repetiu a combinação OD, ID. Nas outras oito tentativas ela não repetiu 

nenhuma combinação. O padrão preferencial foi o indefinido e a moda das classes 

foi o padrão digital. 

A criança 7 apresentou o padrão indefinido em dez tentativas, em quatro 

das quais repetiram-se as mesmas combinações OD, OP. O padrão preferencial foi o 

indefinido e a moda das classes também foi o indefinido. 

E a criança 8 apresentou o padrão indefinido em nove tentativas, em seis 

das quais as combinações 2 AD, AP; 2 AP, AD e 2 OD, OP se repetiam. O padrão 

preferencial de todas as tentativas foi indefinido, assim como a moda das classes foi, 

também, o indefinido. 
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Na execução da tarefa TCC4, duas crianças utilizaram preferencialmente 

o padrão indefinido: a criança 7 e a 8. A criança 7 apresentou o padrão indefinido em 

oito tentativas, cinco das quais identificou-se a mesma combinação: 2 OD, OP; 3 OD, 

TP. Mas, nenhum padrão preferencial foi identificado, assim como nenhuma moda 

das classes. 

A criança 8 apresentou o padrão indefinido em seis tentativas, das quais 

observou-se a repetição da combinação 2 OD, OP em duas tentativas. Mas o padrão 

preferencial foi o indefinido assim como a moda das classes. 

 

QUADRO 37 - Combinações que compuseram o padrão indefinido (IN), na fase de 

inserção, estudo 3. 

PREENSÃO TCC2* TCC3* 

 

TCC4* TCC5* TCC6* 

Nº de 
crianças 

6 
 

4 2 6 2 

Crianças 4 5 6 7 8 9 4 6 7 8 7 8 1 2 3 4 6 7 4 7 
Nº de 

tentativas 
1
1 

8 9 1
0 

7 8 5 12 10 9 8 6 7 3 1
2 

8 7 8 7 10 

Nº de 
combinações 

que se 
repetem 

0 0 2 0 0 0 0 4 4 6 5 2 4 0 8 0 2 3 0 4 

Padrão 
preferencial 

I
N 

I
N 

I
N 

I
N 

I
N 

O
D
I
N 

IN IN IN IN IN IN I
N 

I
N 

I
N 

I
N 

I
N 

I
N 

IN IN 

Moda das 
classes 

I
N 

I
N 

I
N 

D I
N 

I
N 

IN, 
P 

D IN IN IN IN D P D I
N
, 
P 

D I
N 

D IN, P 

Nº de 
Inserções 

0 0 5 5 0 4 2 12 6 2 5 1 1 0 6 3 4 8 5 8 

* Tarefa com inserção 

 

Na execução da tarefa TCC5, seis crianças utilizaram como padrão 

preferencial o indefinido: as crianças 1, 2, 3, 4, 6 e 7. A criança 1 apresentou o 

padrão indefinido em sete tentativas, em quatro das quais repetiram-se as 

combinações OP, OD e AD, OD, duas vezes cada. O padrão preferencial foi o 

indefinido e a moda das classes o digital. 
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A criança 2 realizou a tarefa utilizando-se de padrões indefinidos em três 

tentativas, mas em nenhuma delas não se repetiu nenhuma combinação. O padrão 

preferencial foi o indefinido, mas a moda das classes foi o padrão palmar. 

A criança 3 fez doze tentativas identificadas como indefinidas, em oito das 

quais repetiram-se as combinações: 4 AD, OD, 2 AD, OD, OP e 2 AP, OP. Mas em 

nenhuma das doze tentativas foi identificado um padrão preferencial. Por outro lado, 

a combinação foi formada de padrões digitais. 

A criança 4 realizou a tarefa utilizando-se de padrões indefinidos em oito 

tentativas. Não se repetiu nenhuma combinação; o padrão preferencial foi o 

indefinido e a moda das classes foi um empate entre os padrões palmar e indefinido. 

A criança 6 recorreu ao padrão indefinido em sete tentativas, em duas das 

quais foram identificadas as mesmas combinações (2 OD, AD). O padrão 

preferencial foi o indefinido e a moda das classe foi o padrão digital. 

A criança 7 fez oito tentativas em que o padrão indefinido prevaleceu. Em 

três das quais repetiram-se as mesmas combinações OD, OP. O padrão preferencial 

foi o indefinido assim como a moda das classes. 

E, por fim, na execução da tarefa TCC6, duas crianças recorreram ao 

padrão indefinido: as crianças 4 e 7. A criança 4 apresentou o padrão indefinido em 

sete tentativas, não se repetindo em nenhuma delas qualquer combinação. O padrão 

preferencial foi o indefinido e a moda das classes o padrão digital. 

A criança 7 realizou a tarefa utilizando-se de padrões indefinidos em dez 

tentativas, em quatro das quais repetiram-se as mesmas combinações: 2 OD, OP e 2 

OP, TP. O padrão preferencial foi o indefinido e a moda das classes foi o padrão 

palmar.  

O que se pode concluir é que não houve um padrão preferencial nas 

combinações apresentadas, havendo alternância o entre padrões digitais e palmares 

em igual proporção. A única criança que se serviu de um padrão preferencial que não 

fosse o indefinido foi a criança 9, na tarefa TCC2, em que ele recorreu ao padrão 

obliquo palmar e ao indefinido na mesma proporção. 

Houve grande recurso aos padrões obliquo digital e palmar. Quanto às 

combinações constatam-se que esses padrões sempre aparecem combinados entre 

si ou acompanhados do padrão adulto digital. Outra característica que chama a 
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atenção é o fato de, na maioria das vezes, ao iniciar-se a fase de inserção,  as 

combinações iniciarem-se com um padrão digital (esses dados podem ser conferidos 

no ANEXO VI). Depois é que as crianças começam um jogo de tentativas em busca 

da melhor alternativa para chegar ao fim. Conforme pode ser observado na última 

linha do QUADRO 37, muitas dessas combinações levaram a um bom desempenho, 

caracterizado pela inserção completa da barra dentro da caixa.  

Percebe-se que as combinações que tiveram escore acima de cinco 

inserções são aquelas em que, como resultado da moda das classes, predominaram 

o padrão digital e o indefinido. Em dezesseis das vinte tentativas nas cinco tarefas (a 

TCC1 não apresentou ocorrências), houve inserção da barra na caixa pelo menos 

uma vez, ou seja, 80% dos sujeitos o conseguiram. Se não for considerado as 

crianças que inseriram com um número abaixo de cinco, esse número atinge nove 

crianças. O que significa que 45% conseguiram realizar a tarefa completamente. 

No entanto, não é possível identificar uma organização particular que 

justificasse  o bom desempenho, uma vez que essas combinações foram formadas 

tanto por padrões digitais quanto por indefinidos. A busca pelas melhores alternativas 

levou a uma grande experimentação na fase de inserção e, dado o resultado dos 

números de inserção, essa experimentação parece ter sido positiva. No entanto, o 

bom desempenho não foi fruto de uma única combinação, mas de um conjunto de 

padrões que ora levam ao resultado ora não. 

Enfim, a presença permanente do padrão indefinido nessa fase indica que 

a complexidade da tarefa causou mais instabilidade do que estabilidade. A incerteza 

sobre que padrão usar pode estar refletindo um processo de busca de uma solução 

ótima. Entretanto, como já foi colocado na discussão, nos estudos anteriores, a 

variação demonstrada pode ser resultado da exploração dos recursos que a criança 

tem à sua disposição sem que haja uma busca de uma relação meio-fim ótima. 

  

3.3.4.3.2 Mudanças de padrões entre as tarefas  

 

Foi possível identificar os padrões mais freqüentes, e verificar que eles se 

alternaram entre o obliquo digital e o indefinido. Resta saber se a combinação entre 

as restrições da tarefa, tipo de acesso e a complexidade da tarefa, influenciaram em 
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alguma mudança dos padrões. Com base na estruturação da TABELA 9, referente à 

fase de inserção, é possível observar de que maneira as crianças se organizaram 

diante das seis tarefas, quando comparadas. 

Da tarefa TCC1 para a tarefa TCC2, seis das nove crianças participantes 

do estudo mudaram de padrões entre as tarefas. Esse resultado representa 66,6% 

das mudanças (QUADRO 38). 

Cinco das nove crianças utilizaram o padrão digital; dessas cinco, duas 

permaneceram nos mesmos padrões de preensão (1 AD p/ AD; 1 OD p/ OD). As 

outras três crianças, na execução da tarefa TCC2, mudaram para outros padrões  (1 

AD p/ IN; 1 OD 0/ IN; 1 TD p/ IN). 

Das quatro crianças que se utilizaram do padrão palmar, uma permaneceu 

nos mesmos padrões (1 TP p/ TP). As outras três crianças mudaram para padrões 

de outras classes (1 TP p/ IN; 1 OP p/ IN; 1 2M p/ IN). 

Da tarefa TCC2 para a TCC3, quatro das nove crianças mudaram de 

padrões de preensão, o que representa 44,4% do total de mudanças. 

As duas crianças que utilizaram os padrões digitais mudaram para outros 

padrões da mesma classe (1 AD p/ OD; 1 OD p/ AD). Uma criança fez uso do padrão 

palmar e permaneceu no mesmo padrão de preensão (1 TP p/ TP). As outras seis 

crianças se classificaram no padrão indefinido, das quais quatro permaneceram no 

mesmo padrão de preensão (4 IN p/ IN) e duas mudaram para outros padrões, uma 

delas para padrões palmares (1 IN p/ OP) e uma para padrões digitais (1 IN p/ OD). 

Da tarefa TCC3 para a TCC4, foram identificadas três crianças que 

mudaram de padrões de preensão, o que representa 33,3% do total de mudanças. 

Nos padrões digitais, três crianças se classificaram, das quais duas 

permaneceram nos mesmos padrões (2 OD p/ OD) e uma mudou para padrões da 

mesma classe (1 AD p/ OD). No padrão palmar, foram duas crianças classificadas e 

essas duas crianças permaneceram no mesmo padrão de preensão (1 TP p/ TP; 1 

OP p/ OP). E quatro crianças se classificaram no padrão indefinido, duas das quais 

permaneceram no mesmo padrão (2 IN p/ IN) e duas mudaram para padrões 

palmares (2 IN p/ OP). 
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TABELA 9 - Distribuição das crianças, nos padrões de preensão, entre as seis 

tarefas, na fase de inserção. 

  Freqüência 

Comportamento 
Tipo de 

mudança 
TCC1 para 

TCC2  
TCC2 para 

TCC3  
TCC3 para 

TCC4  
TCC4 para 

TCC5 
TCC5 para 

TCC6 
AD para AD a 1  -  -  - - 
IN para IN a -  4  2  1 2 
OD para OD a 1  -  2  - - 
TP para TP a 1  1  1  - - 
OP para OP a -  -  1  - - 
AD para OD b -  1  1  - 1 
OD para AD b -  1  -  1 - 
AD para IN c 1  -  -  - - 
AD para OP c -  -  -  - 1 
2M para IN c 1  -  -  - - 
IN para NM c -  -  -  - 1 
IN para OD c -  1  -  - 1 
IN para OP c -  1  2  1 2 
OD para IN c 1  -  -  2 - 
TD para IN c 1  -  -  - - 
TP para IN c 1  -  -  1 - 
OP para AD c -  -  -  1 - 
OP para IN c 1  -  -  2 - 
OP para OD c -  -  -  - 1 

a=não mudam; b=mudança intraclasse; c=mudança interclasse 
 

Da tarefa TCC4 para a tarefa TCC5, oito crianças mudaram de padrões, o 

que representa 88,8% do total de mudanças. 

Três das nove crianças participantes do estudo utilizaram-se de padrões 

digitais. Todas as três crianças mudaram para outros padrões, uma das quais para 

padrões da mesma classe (1 OD p/ AD) e duas para padrões indefinidos (2 OD p/ 

IN). Todas as quatro crianças que se classificaram no padrão palmar mudaram para 

outros padrões, uma das quais para o padrão digital (1 OP p/ AD) e três para 

padrões indefinidos (3 OP p/ IN). Das duas que se classificaram no padrão indefinido, 

uma permaneceu no mesmo padrão (1 IN p/ IN) e uma mudou para padrões 

palmares (1 IN p/ OP). 

E da tarefa TCC5 para a tarefa TCC6, sete das nove crianças envolvidas 

no estudo mudaram de padrões de preensão, o que representa 77,7% do total de 

mudanças.  
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As duas crianças que se utilizaram de padrões digitais mudaram para 

outros padrões, uma das quais para padrões da mesma classe (1 AD p/ OD) e uma 

para padrões palmares (1 AD p/ OP). No padrão palmar, uma criança foi classificada, 

a qual mudou para padrões digitais (1 OP p/ OD). Duas das seis crianças que se 

classificaram no padrão indefinido permaneceram nos mesmos padrões (2 IN p/ IN) e 

quatro mudaram para outros padrões, uma das quais para padrões digitais (1 IN p/ 

OD), duas para padrões palmares (2 IN p/ OP) e uma para o padrão “não moda” (1 

IN p/ NM). 

 

QUADRO 38 - Distribuição do número de crianças que mudaram de padrões entre as 

tarefas - fase de inserção. 

Nº TOTAL 9 CRIANÇAS 
Tarefas C1/C2 C2/C3 C3/C4 C4/C5 C5/C6 
Nº de crianças que mudaram 6 4 3 8 7 
Percentual total de mudanças 66,6% 44,4% 33,3% 88,8% 77,7% 

 

O QUADRO 38 expõe uma visão geral do comportamento de mudanças 

ocorridas na fase de inserção, do estudo 3. Ressalta-se a predominância do padrão 

indefinido em três das seis tarefas. Nas outras três tarefas, os padrões preferencial 

foram empates, conforme já foi dito no item anterior. O que deve ser destacado é que 

o padrão indefinido foi preferencial na tarefa complexa TCC2 e nas tarefas nas quais 

a barra foi oferecida parcialmente na posição vertical, TCC3, e horizontal, TCC5. 

As nove crianças apresentaram um número bem alto de mudanças de 

padrões em todas as tarefas, especialmente da tarefa TCC1 para a TCC2, da TCC4 

para a TCC5 e da TCC5 para a TCC6.  

Diante desses resultados, infere-se que a combinação entre os tipos de 

acesso à barra e a complexidade da tarefa levaram a mudanças significativas no tipo 

de padrão utilizado. Mas, como a maioria se recorreu ao padrão indefinido (IN) ou na 

forma de empate entre dois ou mais padrões e que, no decorrer das tarefas foram 

sendo observadas muitas alterações entre esses padrões, conclui-se que a restrição 

da tarefa leva à instabilidade e não à adoção de padrões particulares. Esse resultado 

foi encontrado no estudo 1, nas tarefas complexas, o que corrobora aquilo que já foi 

apresentado e comentado anteriormente sobre a instabilidade gerada pela fase de 
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inserção. Mas deve ser ressaltado que, das duas restrições, a complexidade da 

tarefa exerceu maior influência na organização comportamental gerando 

instabilidade, resultante do uso dos recursos disponíveis para realizar a tarefa sem 

que seja possível admitir que as crianças o fizeram em busca de uma melhor relação 

entre meios e fins. 

 

3.3.4.3.2.1 Mudanças de padrões intraclasse, entre as tarefas 

 

Da tarefa TCC1 para a TCC2, das cinco crianças classificadas no padrão 

digital, houve três mudanças no total. Dessas três mudanças, nenhuma foi para 

padrões da mesma classe (QUADRO 39). Em três das quatro vezes que se recorreu 

aos padrões da classe palmar, registraram-se mudanças, mas nenhuma para 

padrões da mesma classe. 

Da tarefa TCC2 para a TCC3, duas crianças se classificaram no padrão 

digital e as duas mudaram para padrões da mesma classe, o que representa 100% 

de mudanças intraclasse. Uma criança utilizou-se do padrão palmar, mas não houve 

mudanças. Duas das seis crianças classificadas no padrão indefinido mudaram, mas 

não para padrões da mesma classe. 

Da tarefa TCC3 para a TCC4, de três crianças classificadas no padrão 

digital, somente uma mudou passando para padrões da mesma classe, o que 

representa 100% de mudanças intraclasse. No padrão palmar, de duas crianças 

classificadas, nenhuma apresentou mudanças. E das quatro classificadas no padrão 

indefinido, duas mudaram, mas não para padrões da mesma classe. 

Da tarefa TCC4 para a TCC5, todas as três crianças classificadas no 

padrão digital mudaram, mas somente uma para padrões da mesma classe, o que 

representa 33,3% de mudanças intraclasse. No padrão palmar, das quatro crianças 

classificadas, todas mudaram, mas nenhuma para padrões da mesma classe. E das 

duas crianças classificadas no padrão indefinido, uma mudou, mas não para padrões 

da mesma classe. 

Da tarefa TCC5 para a TCC6, todas as duas crianças classificadas no 

padrão digital mudaram para outros padrões, uma das quais para padrões da mesma 

classe, representando 50% de mudanças intraclasse. Uma única criança que se 
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utilizou do padrão palmar passou a servir-se de outros padrões, mas não da mesma 

classe. E quatro das seis crianças classificadas no padrão indefinido mudaram de 

padrões, mas não para a mesma classe. 

 

QUADRO 39 - Distribuição do número de mudanças intraclasse, entre as tarefas - 

fase de inserção. 

PADRÕES DIGITAL PALMAR INDEFINIDO 
Tarefas C1/

C2 
C2/
C3 

C3/ 
C4 

C4/ 
C5 

C5/
C6 

C1/
C2 

C2/
C3 

C3/ 
C4 

C4/ 
C5 

C5/
C6 

C1/
C2 

C2/
C3 

C3/ 
C4 

C4/ 
C5 

C5/
C6 

Nº de 
mudanças 

3 2 1 3 2 3 0 0 4 1 0 2 2 1 4 

Nº de 
mudanças 
intraclasse 

0 2 
100
% 

1 
100
% 

1 
33,
3% 

1 
50
% 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Como pode ser observado no QUADRO 39, o número de mudanças 

intraclasse continuou sendo maior entre os padrões digitais, mas não se compara 

com o número de mudanças já observadas nas fases anteriores. Embora tenha 

havido índices de 100% de mudanças intraclasse, o resultado foi de poucas 

ocorrências, como, por exemplo, na passagem da TCC2 para a TCC3 em que 

contaram-se somente duas crianças e da TCC3 para a TCC4, que foi somente uma 

criança. Na verdade, houve poucas ocorrências no padrão digital. Com exceção do 

que ocorreu na TCC1, esse padrão não predominou em nenhuma das tarefas. Nem 

mesmo os padrões palmares foram tão numerosos. O que se destacou foi o padrão 

indefinido. 

O que se pode dizer é que as restrições da tarefa em que houve a 

combinação entre os tipos de acesso e a complexidade da tarefa provocaram um 

grande número de alterações gerais, com o predomínio de mudanças intraclasse 

entre os padrões digitais. Já, entre os padrões palmares e indefinidos as mudanças 

intraclasse nem apareceram. 
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3.3.4.3.2.2 Mudanças de padrões interclasse, entre as tarefas 

 

Essa análise contempla as mudanças que ocorreram entre padrões de 

classes diferentes. 

Da tarefa TCC1 para a TCC2, três das cinco crianças que se utilizaram do 

padrão digital passaram a servir-se de outros padrões, todas de padrões da classe 

palmar, o que representa 100% de mudanças interclasse (QUADRO 40). 

Três das quatro crianças que utilizaram os padrões da classe palmar 

passaram a servir-se de padrões de outras classes, o que representa 100% de 

mudanças interclasse. 

Da tarefa TCC2 para a TCC3, duas crianças se classificaram no padrão 

digital. As duas crianças mudaram, mas não para padrões de outras classes. 

Uma criança que utilizou o padrão palmar não passou a servir-se de 

outros. E duas das seis classificadas no padrão indefinido mudaram para outros 

padrões, o que representa 100% de mudanças interclasse. 

Da tarefa TCC3 para a TCC4, de três crianças classificadas no padrão 

digital, somente uma mudou, mas não para outros padrões. 

No padrão palmar, de duas crianças classificadas, nenhuma mudou de 

padrões. E das quatro crianças classificadas no padrão indefinido, duas mudam de 

padrões e vão para padrões diferentes, representando 100% de mudanças 

interclasse. 

Da tarefa TCC4 para a TCC5, todas as três crianças classificadas em 

padrões digitais mudaram, duas das quais para outros padrões, o que representa 

66,6% de mudanças interclasse. 

No padrão palmar, das quatro crianças classificadas, houve quatro 

mudanças, todas para outros padrões, o que representa 100% de mudanças 

interclasse. E no padrão indefinido, de duas crianças, uma muda para outros 

padrões, representando 100% de mudanças interclasse. 

Da tarefa TCC5 para a TCC6, das duas crianças classificadas no padrão 

digital, todas mudam, mas uma foi para outros padrões, representando 50% de 

mudanças interclasse. 
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Dentre as classificadas no padrão palmar, uma criança foi identificada e 

ela mudou para outros padrões de preensão, representando 100% de mudanças 

interclasse. E no padrão indefinido, das seis crianças classificadas, quatro mudam de 

padrões, todas para outros, representando 100% de mudança interclasse. 

 

QUADRO 40 - Distribuição do número de mudanças interclasse, entre as tarefas - 

fase de inserção.  

 
PADRÕES DIGITAL PALMAR INDEFINIDO 

Tarefas C1/
C2 

C2/
C3 

C3/ 
C4 

C4/ 
C5 

C5/
C6 

C1/
C2 

C2/
C3 

C3/ 
C4 

C4/ 
C5 

C5/
C6 

C1/
C2 

C2/
C3 

C3/ 
C4 

C4/ 
C5 

C5/
C6 

Nº de 
mudanças 

3 2 1 3 2 3 0 0 4 1 0 2 2 1 4 

Nº de 
mudanças 
interclasse 

3 
100
% 

0 0 2 
66,
6% 

1 
50
% 

3 
100
% 

0 0 4 
100
% 

1 
100
% 

0 2 
100
% 

2 
100
% 

1 
100
% 

4 
100
% 

 

O que se pode observar é que houve um número muito maior de 

mudanças entre os padrões de classes diferentes, tendo como pólo o padrão de 

preensão indefinido.  

As maiores concentrações foram entre as tarefas TCC1 e TCC2 e entre as 

tarefas TCC4 e TCC5. E o que é interessante é o fato dessas mudanças interclasse 

se destacarem, também, de padrões palmares para o indefinido, como é o caso das 

tarefas TCC1 para a TCC2 e da TCC4 para a TCC5.  

Portanto, o que se depreende dessa informação é que todas as tarefas 

foram afetadas pelas restrições da tarefa, especialmente pela complexidade da 

tarefa, alterando sua organização na tarefa de manipulação para padrões indefinidos, 

tanto vindos de padrões digitais quanto de palmares. Conforme já mencionado, a 

característica do padrão indefinido define-se por reunir na mesma condição 

comportamental vários padrões de preensão e pelo fato das combinações 

apresentadas pelas crianças, nessa fase, variarem sua forma de iniciar a 

combinação. Um grande número delas iniciavam-se com padrões da classe digital, 

mas a indefinição prevaleceu em todas, não sendo possível identificar um padrão 

preferencial por serem elas diferentes (cf QUADRO 37). Independente disso, a idéia 

é de que a fase de inserção foi marcada por muitas mudanças de maneira geral, 
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especialmente interclasse, mas tais mudanças não levaram ao estabelecimento de 

padrões característicos mais estáveis. 

 

3.3.4.3.3 Freqüência relativa da moda 

 
O índice referente à freqüência relativa da moda na fase de preensão não 

apresentou mudanças entre as tarefas. Foi possível identificar um padrão 

preferencial para cada tarefa, mas o grau de consistência apresentado por eles 

mantiveram-se nos mesmos índices, nas seis tarefas, entre 48 e 58%. Isso quer dizer 

que, embora tenha havido mudanças entre as tarefas, os diferentes tipos de acesso 

à barra e a complexidade da tarefa não influenciaram no grau de consistência. Os 

padrões foram diferentes em cada tarefa, mas o grau de consistência se manteve 

nos mesmos índices (FIGURA 38).  

 

 

FIGURA 38 – Freqüência relativa da moda nas seis tarefas, na fase de inserção 

 

Diante desse resultado, não foram encontradas diferenças significativas da 

freqüência relativa da moda entre as seis tarefas (F[5,30]=1,15; p=0,35). Portanto, 
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conclui-se que não houve uma condição de restrição da tarefa que levasse a 

mudanças no grau de consistência do padrão preferencial, na fase de inserção. 

 

3.3.4.3.4 Variabilidade do número de padrões 

 
O número de padrões apresentado na fase de preensão, do estudo 3, foi 

em torno de três ou quatro padrões por tarefa (FIGURA 39). Esse número foi sendo 

alterado gradualmente nas seis tarefas, o que indica que o tipo de acesso à barra 

combinado com a complexidade da tarefa influenciou na quantidade de padrões 

apresentados de acordo com a tarefa, ocasionando um aumento na variabilidade do 

número de padrões. Os números são bem próximos a partir da tarefa TCC1 até a 

TCC5, aumentando significativamente na tarefa TCC6.  

Houve, portanto, diferenças significativas entre a tarefa TCC2 e a 

TCC6, entre a TCC3 e a TCC6, e entre a TCC5 e a TCC6, conforme Anova 

(F[5,30]=4,25;p=0,004). 

 

 

FIGURA 39 – Variabilidade do número de padrões nas seis tarefas, na fase de 

inserção.  

V
ar

ia
bi

lid
ad

e 
do

 N
úm

er
o 

de
 P

ad
rõ

es
 (

%
)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Tarefa 1 Tarefa 2 Tarefa 3 Tarefa 4 Tarefa 5 Tarefa 6



 215

   

As restrições das tarefas influenciaram, portanto, na variabilidade do 

número de padrões, indicando que a condição da tarefa TCC6 (acesso total/vertical + 

complexidade da tarefa) levou a um aumento na quantidade de padrões utilizados.  

 

3.3.4.3.5 Variabilidade intertentativa 

 

Esse índice teve como objetivo verificar o quanto de mudanças acontece 

no decorrer das tentativas, em cada tarefa. Os resultados indicam que a variabilidade 

intertentativa, na fase de inserção, foi alta entre as seis tarefas, com índices acima de 

58% (FIGURA 40). Isso quer dizer que não se recorreu aos padrões utilizados de 

maneira seqüencial, havendo muitas mudanças entre as tentativas, nas seis tarefas. 

 

 

FIGURA 40 – Variabilidade intertentativa nas seis tarefas, na fase de inserção. 

 

O número de mudanças ocorridas durante as tentativas foi mantido nos 

mesmos índices em todas as tarefas, não tendo sido influenciados por nenhuma 

condição de restrição. Por não ter apresentado alteração no que se refere à 
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quantidade de mudanças entre as tarefas, não foram encontradas diferenças 

significativas (F[5,30]=1,25;p=0,31). 

 

3.3.4.3.6 Desempenho 

 

O estudo 3 buscou verificar se o tipo de acesso à barra e a complexidade 

da tarefa levariam a um comportamento particular. Analisando-se as fases que 

compuseram a tarefa de manipulação proposta, verificou-se que ocorreram 

comportamentos diferentes. Na fase de preensão, em que as crianças foram 

submetidas à restrição no momento da preensão, por exemplo, houve um predomínio 

de padrões digitais. A fase de transporte, por outro lado, que não foi exposta a 

nenhuma restrição particular, foi marcada por mudanças interclasse, havendo 

padrões ora digitais ora palmares, dependendo da tarefa. E quando a tarefa esteve 

sujeita à restrição no momento da inserção com o aumento da complexidade da 

tarefa, o padrão preferencial foi o padrão indefinido. 

No entanto, a despeito da importância em se conhecer o padrão 

preferencial para solucionar a tarefa, há de se verificar o quão bem sucedida foi a 

criança na finalização da tarefa. Alguma coisa já foi abordada sobre a inserção no 

item que trata da descrição dos padrões indefinidos, e concluiu-se que 77,7% das 

crianças participantes deste estudo se utilizaram desse padrão inseriram a barra 

dentro da caixa pelo menos uma vez. Esse dado foi importante para se discutir a 

função exata do padrão indefinido nessas tarefas. Conforme a quantidade de 

inserções bem sucedidas, pode-se deduzir ou que houve despreparo, imaturidade, 

inconsistência, instabilidade ou que isso poderia ser visto como busca de alternativas 

viáveis para a solução da tarefa, ou seja, de busca de caminhos diferentes para o 

mesmo objetivo. 

Enfim, quando se observa o QUADRO 41, o que se verifica é que uma 

única criança, a criança 2, não finalizou nenhuma das tarefas por meio da inserção. 

Depois, observa-se que as crianças 3, 5 e 8 não inseriam a barra nenhuma vez em 

condições particulares, mas obtiveram êxito em outras. O que elas tiveram em 

comum foi o fato de ter alcançado um escore baixo no total das inserções, entre 5,5 a 

30%, com média de 24,6% em todas as tarefas. Por outro lado, houve quatro 
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crianças, as de número 1, 6, 7 e 9, que inseriram a barra com escores acima de 51% 

em todas as tarefas (identificadas com a letra “a” no QUADRO 41).  

 

QUADRO 41 - Distribuição do número de inserções nas tarefas complexas. 

Criança Porcentagem de Tentativas 
 Inserções 
Tarefas 

Crianças 
TCC2 TCC3 TCC4 TCC5 TCC6 

1 9, 1 78, 5 a 83, 3 a 60, 0 a b 62, 5 a 
2 0 0 0 0 0 
3 0 26, 6 27, 2 10, 0 0 
4 4, 3 38, 4 18, 1 30, 0 45, 4 
5 0 7, 6 0 22, 2 0 
6 40, 9  89, 4 a b 85, 7 a 57, 8 a b 78, 5 a 
7 52, 3 a b 70, 5 a b 80, 0 a b 64, 2 a b 84, 6 a b 
8 17, 6 22, 2 5, 5 0 33, 3 
9 71, 4 a b 81, 8 a 95, 8 a 73, 3 a 66, 6 a 

a Índices acima de 50% de inserções; b Relação entre as crianças que obtiveram índices acima de 
51% de inserções e que tiveram o padrão indefinido (IN) como preferencial. 

 

No geral, o que se verificou foi um desempenho acima do esperado, em 

que houve somente uma criança que não inseriu a barra em nenhuma das tarefas, 

assim como foram poucas, apenas cinco, as que, nessas tarefas, obtiveram escores 

até 10% (a criança 1 e a  4 na TCC2; a criança 5 na TCC3; a criança 8 na TCC4; a 

criança 3 na TCC5). Entre 11 e 50% foram onze ocorrências e acima de 51%, 

dezoito ocorrências em todas as tarefas. Essas dezoito ocorrências representam 

40% de inserções bem sucedidas, nas quarenta e cinco previstas (nove crianças em 

cinco tarefas). 

Esses dados indicam que o enorme recurso a padrões indefinidos e os 

empates identificados em algumas tarefas (o que também sugere indefinição do 

grupo) foram resultado do aumento da complexidade da tarefa. Essa diversificação 

de padrões teve início na fase de transporte, que apresentou uma variação de 

padrões preferenciais entre padrões indefinidos e digitais. Como conseqüência dessa 

variação, houve um número razoável de inserções bem sucedidas (40%), com uma 

média de 3,6 crianças que, em cada tarefa conseguiram resultados acima de 51%. 

Nesse grupo, muitas utilizaram o padrão indefinido (IN), como as crianças 1, 6, 7 e 9 

(identificadas com a letra “b” no QUADRO 41). 
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Enfim, a diversificação e a variabilidade intratentativa, interpretada 

inicialmente como inconsistência, levaram a resultados importantes na finalização da 

tarefa. Isso leva à conclusão de que essa instabilidade foi fundamental para a 

conclusão da tarefa, favorecendo a busca da alternativa mais adequada para 

proceder à inserção. 

    

3.3.4.3.7 Síntese 

 

Com base nesses resultados, podem-se ressaltar os seguintes pontos: 

 

a) Não foi possível identificar um padrão preferencial em 

algumas tarefas, na fase de inserção. Houve inúmeros 

empates entre alguns padrões, como, por exemplo, na 

tarefa TCC1, em que os padrões AD, OD e TP 

apresentaram os mesmos números. Na tarefa TCC4 e 

TCC6, o empate se concentrou entre os padrões OD, OP, 

com três tentativas cada. Já nas demais tarefas, TCC2, 

TCC3 e TCC5, o padrão preferencial foi o padrão 

indefinido;  

b) O padrão de preensão indefinido (IN) não apresentou 

nenhuma combinação mais freqüente que pudesse gerar 

uma identidade, embora tenha possibilitado notar cinco 

crianças que reuniram padrões preferencialmente digitais, 

em suas combinações; 

c) Houve mudanças nos padrões de preensão, entre as seis 

tarefas, especialmente interclasse, com predominância de 

padrões indefinidos; 

d) Não foram identificadas mudanças no índice de 

consistência do padrão preferencial (freqüência relativa da 

moda), nas seis tarefas, conforme Anova; 

e) Houve mudanças na quantidade de padrões utilizados no 

decorrer das tentativas, entre as tarefas, especialmente 
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entre a tarefa TCC2 e a TCC6, entre a TCC3 e a TCC6, e 

entre a TCC5 e a TCC6. Houve um aumento significativo 

no número de padrões da tarefa TCC6 em relação às 

demais, conforme Anova; 

f) Não houve mudanças na quantidade de alterações entre 

os padrões no decorrer das tentativas, entre as seis 

tarefas. Essas mudanças apresentaram uma alta 

variabilidade intertentativa em todas as tarefas e, em razão 

disso, não foram encontradas diferenças significativas, 

conforme Anova. 

g) O número de inserções concluídas com escores acima de 

51% alcançam 40% da população total. 

 

Enfim, com base nos resultados encontrados na fase de inserção do 

estudo 3, foi possível identificar inúmeros empates entre alguns padrões, nas tarefas 

TCC1, TCC4 e TCC6, não permitindo a identificação de padrão particular. E entre as 

tarefas TCC2, TCC3 e TCC5, o padrão preferencial foi o padrão indefinido. Isso quer 

dizer que a fase de inserção foi marcada por incertezas, uma vez que os empates 

entre os padrões entre as crianças refletem a mesma condição de empate entre os 

padrões na mesma tentativa que culminou na identificação e denominação do padrão 

indefinido.  

Conforme o que já foi dito no estudo 1, esse padrão denota desordem, 

instabilidade ou, até mesmo, estar em fase de transição, já que as características 

que definem um estado de transição consistem em apresentar dois ou mais 

comportamentos qualitativamente diferentes na mesma dimensão comportamental 

(HARTELMAN, VAN DER MASS & MOLENAAR, 1998). No entanto, conforme já dito 

anteriormente, essa noção de transição significa apresentar dois ou mais padrões 

comportamentais diferentes na mesma condição, o que não parece ser o caso das 

tarefas em que o empate foi predominante. Nessa situação são crianças diferentes 

apresentando o mesmo número de padrões preferenciais. O que pode ser 

especulado é a noção de um grupo em transição. 
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No caso das crianças que apresentaram o padrão indefinido como 

preferencial essa idéia de transição poderia ter sido utilizada se tivesse sido 

encontrado um comportamento padrão nas combinações. Nos trabalhos em que foi 

observada a transição entre comportamentos diferentes que dividem a mesma 

condição comportamental cita-se o grupo liderado por Wimmers. No trabalho 

conduzido por WIMMERS et alii (1998c), o objetivo foi acompanhar a mudança do 

alcançar sem apreender para o alcançar com apreensão do objeto e verificar que, no 

início dessa transição, predomina o alcançar sem apreender, depois há uma 

concomitância entre o alcançar sem apreender e o alcançar com preensão, até que 

esse segundo suplanta o primeiro. Outro trabalho apresentado por VAN DER KAMP, 

SAVELSBERGH e DAVIS (1998) tentou identificar o momento de transição do uso de 

uma mão para o de duas mãos ao segurar um cubo de diferentes tamanhos. 

O problema é que no padrão de preensão indefinido (IN) nem sempre 

houve uma combinação que refletisse comportamentos definidos a priori. A cada 

tentativa, a criança utilizava uma combinação diferente. É certo que, em grande parte 

das combinações, foram identificados padrões da classe digital, mas estes nem 

sempre foram os mesmos.  

Enfim, o que se tem é instabilidade, é um esforço em encontrar a 

alternativa apropriada, mas caracterizada pela diversificação. Essa diversificação 

levou à experimentação de várias combinações bem sucedidas, visto houve 40% das 

crianças que inseriram a barra com mais de 51% de conclusões. No entanto, não foi 

identificada uma única combinação que pudesse ser traduzida como um 

comportamento adotado.  

Finalmente, merece ser considerado que a restrição no momento da 

preensão levou a um aumento dos padrões digitais revertido depois, na fase de 

transporte e principalmente de inserção. Isso denota que as operações exigidas na 

tarefa complexa se sobrepuseram à escolha do padrão no momento da inserção. 

Logo, não basta apenas alterar a restrição da tarefa. A organização do 

comportamento depende de outra restrição, no caso, de natureza interna. O número 

de padrões indefinidos denota que restrição interna esteve associada a uma grande 

incerteza quanto ao que fazer. Pode, acima de tudo, indicar que as crianças estavam 

utilizando padrões sem que uma idéia clara entre meio e fim estivesse presente. 
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4 DISCUSSÃO GERAL 

 

Para discutir os resultados deste trabalho, é necessário ter em mente que 

as mudanças no comportamento motor resultam da interação de muitos elementos, 

externos ou internos ao organismo. Nos estudos descritos aqui, foi dada uma 

atenção especial aos elementos ligados à tarefa, partindo-se do pressuposto de que 

é a interação entre indivíduo, ambiente e tarefa que fornece subsídios importantes 

para a interpretação de mudanças no movimento. Assim, diante do pouco 

conhecimento que se tem sobre o real impacto que tais restrições teriam no processo 

de desenvolvimento motor (LANGENDORFER, 1987) é que foi proposta uma série 

de estudos, concebida com a perspectiva de investigar os efeitos de diferentes 

restrições no comportamento de indivíduos, em diferentes estados de 

desenvolvimento. Já há um consenso de que a variação nessas restrições pode 

desencadear mudanças na organização da resposta motora, mas é importante que 

se investigue qual é o impacto imediato que tais restrições teriam na organização do 

comportamento motor, especialmente na organização de uma habilidade de 

preensão manual em crianças nos dois primeiros anos de vida. 

Vários trabalhos têm enfocado o efeito de restrições na busca de explicar 

o desenvolvimento de habilidades de manipulação. Entretanto, esses trabalhos 

foram, predominantemente, sobre o alcançar e o apreender o objeto (cf. NEWELL et 

alii, 1989a, 1989b; THELEN et alii, 1993; THELEN, CORBETTA & SPENCER, 1996; 

VON HOFSTEN, 1979, 1990, 1991; VON HOFSTEN & RÖNQUIST, 1988; 

WIMMERS et alii, 1998b, 1989c). 

O presente trabalho, diferentemente dos demais, exigiu ações que foram 

além do alcançar e apreender, envolvendo o transporte, a localização e a inserção do 

objeto de manipulação em diferentes condições de restrição da tarefa - grau de 

complexidade da tarefa (Estudo 1), tipo de acesso ao objeto de manipulação (Estudo 

2) e combinação entre o tipo de acesso ao objeto de manipulação e a complexidade 

da tarefa (Estudo 3). As restrições da tarefa, portanto, atuaram no momento da 

preensão (estudo 2 e 3) e no momento da inserção do objeto (estudos 1 e 3) com o 
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objetivo de identificar se algumas delas, isoladas ou em combinação, induziriam à 

adoção de um padrão de preensão particular levando a modos de preensão estáveis. 

Procurou-se, dessa forma, identificar a existência de um padrão 

preferencial de preensão na realização das tarefas solicitada nos três estudos; 

verificar o grau de estabilidade dos padrões apresentados e as mudanças gerais 

intraclasse e interclasse, na execução das tarefas e entre as tarefas; e, por fim, 

especificamente no que se refere aos estudos 1 e 3, observar o nível de 

desempenho na fase de inserção. 

Segundo BARELA e BARELA (1997), uma das maneiras para verificar 

como as restrições influenciam a emergência de novas habilidades é considerar a 

estabilidade do comportamento e suas flutuações frente às variações na tarefa e no 

organismo. Por essa razão, grande atenção foi dada aos valores da consistência dos 

padrões de preensão nos três estudos. Em geral, pôde-se observar um padrão de 

preensão diferente a cada tarefa, o que denota uma nova organização 

comportamental e uma apreciável capacidade para se ajustar às demandas das 

tarefas, conforme foi encontrado por CONNOLLY (1973). 

 

4.1  Padrão preferencial de preensão 

 

No estudo 1, foram encontrados padrões de preensão bem diferentes de 

acordo com a tarefa. Houve uma predominância de padrões digitais na tarefa 

simples/TS e de padrões palmares e indefinidos nas tarefas complexas/TSC1 e 

TSC2, nas três fases das tarefas (preensão, transporte e inserção). 

Os padrões que prevaleceram foram o transverso digital (TD) na tarefa 

simples/TS e o transverso palmar (TP) e o indefinido (IN) nas tarefas complexas 

(TP). Na tarefa simples/TS, o padrão preferencial foi o mesmo nas três fases, mas 

nas tarefas complexas/TC1 e TC2, o padrão transverso palmar (TP) prevaleceu nas 

fases de preensão e transporte e o padrão indefinido (IN) prevaleceu na fase de 

inserção. 

Essa nítida mudança do padrão transverso digital para o transverso 

palmar, da tarefa simples para a complexa, especialmente nas fases de preensão e 

transporte, é um ponto a se destacar. Convém ressaltar que a manipulação da 
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restrição da tarefa, no estudo 1, foi a exigência de precisão na fase de inserção. Isso 

acarretou a inclusão de vários elementos na ação, localização, orientação, 

posicionamento e liberação da barra. Não houve diferenças na forma com que a 

barra foi apresentada nas três tarefas, no entanto, as crianças que participaram do 

estudo 1 parecem ter sido influenciadas pela restrição da tarefa em todas as fases. 

Pode-se dizer que a inclusão dos novos elementos perturbou o modo preferencial de 

ação. Conforme já foi destacado anteriormente, o aumento no número de elementos 

que caracteriza as tarefas TC1 e TC2 como mais complexa é mais acentuado a partir 

de determinado ponto da fase de transporte. Era possível imaginar que crianças 

nessa idade não reconheceriam a mudança de objetivo, apresentando alterações na 

organização da tarefa somente na fase de inserção. No entanto, parece que houve, 

sim, a identificação precoce da mudança de objetivo e isso levou a mudanças nas 

fases de preensão e transporte. Esse resultado se alinha aos obtidos por estudos, 

como os de MARTENIUK et alli (1987), em que adultos demonstraram que a escolha 

dos padrões de preensão nas fases de alcançar um objeto (distance covering phase) 

e de aproximação do mesmo (homing phase) varia em suas características espaciais 

e temporais dependendo do que deverá ser feito com o objeto, uma vez que ele é 

apreendido (só apreender, apreender e arremessar, etc.) ou da natureza do objeto 

(bola de tênis e uma lâmpada, por exemplo). 

Isso leva à suposição de que a mudança de objetivo na fase de inserção 

pode ter influenciado na adoção de um padrão palmar, caracterizado, inicialmente, 

como uma forma mais primitiva de manipulação. MANOEL (1993) obteve resultado 

similar com crianças de dois anos e meio a três anos e meio. Em uma situação em 

que a tarefa exigiu mais precisão, as crianças mais velhas igualaram seu 

comportamento de preensão ao das crianças mais novas, realizando a tarefa 

classificada como de maior restrição com padrões palmares. Na situação de baixa 

restrição as mesmas crianças tinham recorrido preferencialmente a padrões digitais. 

A idéia é de que as crianças mais velhas utilizaram-se de padrões palmares em uma 

provável tentativa de solucionar a tarefa por meio de um padrão mais estável. 

O estudo 2 apresentou outro quadro. Aqui, a manipulação da restrição da 

tarefa foi na fase de preensão, induzindo e facilitando o uso de padrões digitais. De 

fato, esses padrões predominaram nas três fases da tarefa e em todas as tarefas. 
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Cabe destacar que as cinco tarefas propostas no estudo 2, ao contrário das tarefas 

complexas do estudo 1, não apresentaram qualquer demanda de precisão na fase de 

inserção. 

Os padrões que prevaleceram nas tarefas do estudo 2 foram o adulto 

digital (AD) e o obliquo digital (OD), destacando-se o padrão obliquo digital (OD) 

como predominante nas tarefas TCC1, TCC3 e TCC5 e o adulto digital (AD) nas 

tarefas TCC2 e TCC4. Convém salientar que a tarefa TCC1 teve a mesma 

configuração da tarefa simples do estudo 1, ou seja, não esteve sujeita a nenhuma 

restrição seja na fase de preensão, seja na fase de inserção. Já, nas tarefas TCC3 e 

TCC5 a barra foi oferecida em acesso total, nas posições horizontal e vertical. 

Nessas três tarefas, portanto, independente da restrição no tipo de acesso à barra, 

as crianças optaram por apreender a barra de forma digital, mas com padrões que 

envolvessem a barra em toda a sua extensão. Nas tarefas TCC2 e TCC4, o acesso 

foi parcial, nas posições horizontal e vertical, não oferecendo opções senão a 

escolha do padrão adulto digital (AD) para solucionar a tarefa. Mas o interessante foi 

a manutenção desse padrão também nas fases de transporte e inserção, nas quais a 

criança poderia ter lançado mão de um padrão mais seguro. 

Esse resultado não se apresenta como uma surpresa, especialmente na 

fase de preensão, visto que os estudos conduzidos sob a liderança de Newell 

(NEWELL et alii, 1989a, 1989b; NEWELL, McDONALD & BAILLARGEON, 1993) 

relataram ajustes que bebês realizaram ao apreender objetos de diferentes 

tamanhos. Um dos pontos interessantes dos trabalhos acima citados foi a 

identificação de quão precocemente os bebês utilizaram padrões de preensão digital, 

tendo como referência a seqüência de desenvolvimento descrita em estudos 

realizados no passado (cf. HALVERSON, 1931). Essa precocidade no aparecimento 

de padrões digitais foi determinada pela razão entre o tamanho do objeto e a 

dimensão da mão que acabou determinando o tipo de padrão de preensão a ser 

utilizado. 

Sem se fazer restrição somente à fase de preensão, esse resultado 

também foi observado no trabalho de MANOEL (1993) em uma condição de restrição 

semelhante a uma das apresentadas no Estudo 2. A tarefa estabelecida por Manoel 
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foi identificada como de alta restrição pelo fato do acesso ter sido parcial e os 

resultados também se concentraram em padrões da classe digital. 

Esse resultado, além de confirmar que a restrição da tarefa pode interferir 

seriamente na organização de uma habilidade motora, demonstra a força que 

determinadas condições impõem. As alterações no tipo de acesso à barra levaram 

ao estabelecimento de padrões digitais em todas as tarefas e fases, mas a tarefa 

TCC4 (acesso parcial/horizontal), especialmente, não ofereceu oportunidades para 

que outro padrão de preensão se instalasse. Nessa tarefa, nenhum outro padrão foi 

identificado senão o adulto digital (AD), o que leva à conclusão de que essa restrição, 

em particular, exerceu extrema influência na organização de uma tarefa manipulativa, 

não só na fase de preensão, mas também nas fases de transporte e inserção. 

Nos estudos 1 e 2 observaram efeitos diversos com referência à restrição. 

No segundo estudo, verificou-se que o padrão digital é efeito direto da restrição da 

tarefa (acessibilidade à barra). Já no primeiro estudo, observou-se que o retorno ao 

padrão palmar denota a instabilidade do padrão digital. O uso efetivo do padrão 

digital estaria na dependência de mudanças no controle do movimento dos dígitos 

dependente tanto de mudanças no hardware, maturação neuronal, quanto de 

mudanças no software, programas de ação mais elaborados (cf. CONNOLLY, 1970). 

Assim, poderia ser especulado que a restrição no Estudo 2 indicou que o padrão foi 

gerado, em grande parte, de acordo com as condições de acesso. Já no Estudo 1, os 

padrões foram selecionados de acordo com limitações maturacionais e demandas de 

programação da ação. O estudo 3, ao combinar ambas as manipulações, permitiu 

verificar qual dessas tendências seria mais predominante. 

No estudo 3, houve uma predominância de padrões digitais e indefinidos. 

Os padrões da classe palmar não aparecem como padrões preferenciais nem na 

fase de transporte, conforme observado no estudo 1, mas como instâncias nas 

combinações de padrões que impediram a definição de um padrão preferencial. Com 

relação aos padrões digitais, houve o predomínio dos padrões adulto digital (AD), 

obliquo digital (OD) e, em algumas condições, em especial na fase de inserção, um 

empate entre os padrões “AD, OD, TP” na tarefa TCC1, “OD, OP” na tarefa TCC4 e 

“OD, OP” na tarefa TCC6. Esse empate caracteriza-se de maneira diferente do 

estabelecido pelo padrão indefinido (IN), pois a diversificação de padrões ocorreu no 
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total das tentativas e não em tentativas particulares. Mais especificamente, houve 

uma coincidência no número total de ocorrências entre esses padrões, no decorrer 

da tarefa, não possibilitando a identificação de um padrão preferencial.  

O que chama a atenção, tanto no estudo 1 quanto, e principalmente, no 

estudo 3, foi a predominância do padrão classificado como indefinido. No estudo 3, 

particularmente, o padrão indefinido se apresenta tanto na fase de transporte quanto 

na finalização da tarefa (inserção). Conforme já foi esclarecido, a classe de padrão 

indefinido surgiu em virtude de mais de um padrão ser empregado numa mesma 

tentativa sem uma clara preferência por esse ou aquele padrão. Esse 

comportamento reflete um alto grau de variabilidade, uma vez que, na mesma 

tentativa, a criança tenta de várias maneiras atingir seu intento e não apresenta uma 

organização que pudesse refletir um padrão. Logo, no estudo 3, a restrição na fase 

de preensão levou à definição de um padrão digital cuja estabilidade foi quebrada 

frente à demanda de precisão, na fase de inserção. A quebra não foi suficiente para 

levar a uma mudança no padrão de coordenação, já que os padrões digitais 

continuaram a ser apresentados, o que denota a importância da restrição na fase de 

preensão. Entretanto, essa restrição não foi forte o suficiente para manter o padrão 

digital, posto que eles variaram constantemente e mudaram para padrões palmares, 

o que denota o papel da maturação neuronal e das limitações na programação da 

ação. O fato das crianças não se definirem por um ou outro padrão de preensão 

pode significar que, na paisagem epigenética do desenvolvimento da preensão 

manual, nenhum dos padrões ou combinações dos padrões apresentados têm um 

vale profundo que denotaria estabilidade. Assim, há vários padrões eqüipotenciais 

(CONNOLLY, 1986). Outro ponto importante diz respeito à baixa porcentagem de 

finalização da tarefa, isto é, inserção completa da barra na caixa. Nesse caso, a 

variabilidade apresentada mais parece uma tentativa de finalizar a tarefa de alguma 

forma, sem  significar, necessariamente, a busca de alternativas dentro de uma 

relação entre meio e fim mais adequada. 

Segundo a Abordagem dos Sistemas Dinâmicos, o bebê e a criança de 

um a dois anos de idade já teriam condições de utilizar padrões digitais desde que 

haja uma relação adequada entre o tamanho do objeto e o tamanho da mão. Os 

resultados do estudo 3 colocam algumas dúvidas nessa concepção. Se, por um lado, 
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a restrição na fase de preensão conseguiu atrair mais padrões digitais de preensão, 

por outro lado, as restrições na fase de inserção indicam um comportamento 

marcado por instabilidades, no qual os padrões digitais não mais predominam. 

Assim, o estudo 2 é favorável à visão dos Sistemas Dinâmicos, pois trouxe 

evidências de que a freqüência de padrões digitais aumentou quando o acesso à 

barra facilitou a empunhadura com o contato digital. O estudo 1, por outro lado, foi 

favorável a uma visão de Processamento de Informações, já que o padrão digital 

teve sua freqüência diminuída quando a tarefa de manipulação exigiu maior precisão 

na localização da barra no alvo. A demanda de precisão pode ser vista como uma 

restrição da tarefa, mas ela implica também que o indivíduo necessita incluir novos 

elementos no seu programa de ação, podendo ser tratada, também, como um tipo de 

restrição interna, ou seja, cognitiva, que também condiciona o padrão de movimento 

observado. O fato das crianças retornarem a um padrão palmar ou instável indica 

que a formação desse programa ainda é incipiente. Na visão de CONNOLLY e 

BRUNER (1974) ainda faltam elementos ou sub-rotinas para a construção de tais 

programas. 

Enfim, as operações exigidas na tarefa complexa se sobrepõem à escolha 

do padrão no momento da inserção. Alterar somente a restrição da tarefa não é 

suficiente. A organização do comportamento depende de outra restrição, no caso, de 

natureza interna, e o número de padrões indefinidos denota que restrição interna 

esteve sempre associada a uma grande incerteza quanto ao que fazer. Pode, acima 

de tudo, indicar que as crianças utilizaram padrões de preensão sem ter uma idéia 

clara entre meio- padrão de preensão- e fim- inserção.  

A princípio, poder-se-ia concluir sobre a impossibilidade de determinar 

qual foi a condição de restrição que exerceu maior ou menor influência nos padrões 

de preensão manual. De um lado, os diferentes tipos de acesso à barra influenciaram 

na manutenção de padrões digitais até a fase de transporte, mas não foram fortes o 

suficiente para influenciar até a fase de inserção. De outro lado, a complexidade da 

tarefa foi forte o suficiente para estabelecer uma diminuição dos padrões digitais na 

fase de inserção, fazendo prevalecer o padrão indefinido com toda instabilidade 

característica de suas combinações, mas não foi forte o suficiente para influenciar as 

fases anteriores à inserção. O que pode ser sustentado é que, de fato, a restrição 
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imposta na fase de inserção representa mais do que, simplesmente, uma mudança 

de objetivo da tarefa. Ela implica numa restrição interna que está em fase de 

transição, na qual está ocorrendo a formação de programas de ação voltados para a 

realização de habilidades manipulativas. Nesse sentido, não há exclusividade nas 

explicações dadas pelos Sistemas Dinâmicos ou naquelas oferecidas pela 

Abordagem de Processamento de Informações. Trata-se de um exemplo de 

complementariedade entre esses dois modos de descrição e explicação (cf. 

MANOEL & CONNOLLY, 1997). A elaboração de estudos sedimentados nessa 

complementariedade é essencial para que num futuro próximo se possa entender 

melhor como bebês e crianças desenvolvem habilidades manipulativas. 

 

4.2  Mudanças de padrões de preensão entre as tarefas, nos três estudos 

 

Por meio da identificação do padrão preferencial do grupo, em cada um 

dos estudos, puderam-se fazer inferências sobre a influência que as restrições das 

tarefas exerceram na organização do comportamento. Mas não foi possível investigar 

em que medida essas restrições provocaram, de fato, mudanças. Pela análise 

anterior, verificou-se que, em cada estudo, o comportamento motor apresentou uma 

organização diferente em virtude das várias restrições e que certas condições 

levaram a determinados comportamentos em detrimento de outros. A dimensão 

dessas alterações pôde ser avaliada acompanhando as mudanças de organização 

que ocorreram entre as tarefas, observando-se, em números percentuais, as 

mudanças gerais e setorizadas em mudanças intraclasse e interclasse. 

No estudo 1, o aumento da complexidade da tarefa, caracterizado pelo 

aumento no número de ações, levou a mudanças do padrão transverso digital (TD) 

para o transverso palmar e o indefinido (IN). Essas mudanças corresponderam a 60, 

53,3 e 66,6% (preensão, transporte e inserção, respectivamente) do total de 

alterações que ocorreram da tarefa simples/TS para a tarefa complexa/TC1. Da 

tarefa complexa/TC1 para a tarefa complexa/TC2 esse percentual correspondeu a 

46,6, 46,6 e 53,3%. 

Entre a tarefa simples/TS e a complexa/TC1 houve um número alto de 

mudanças, acima de 50%, em todas as suas fases, com destaque ao percentual 
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encontrado na fase de inserção em que, de fato, houve uma alteração significativa na 

ação. No entanto, a forma como mudaram diferiram muito entre as fases e entre as 

classes de padrões de preensão. Na fase de preensão, por exemplo, a forma de 

apreender a barra na tarefa simples e na complexa não ofereceu grandes demandas 

na execução. Ela foi colocada centralmente à mesa, perpendicularmente à criança, 

com a parte plana voltada para cima, independente da tarefa. Entretanto, mesmo 

assim, as crianças apresentaram padrões preferenciais de preensão diferentes 

(MARTENIUK et alii, 1987 oferecem uma boa explicação para esse fato no item 

anterior). Não obstante, o que se percebe é que o alto percentual de mudanças 

refere-se às ocorridas entre padrões da mesma classe, especialmente entre os 

padrões digitais, da tarefa simples para a tarefa complexa/TC1. A idéia de que a 

exigência de mais precisão na tarefa complexa levou à adoção de padrões da classe 

palmar ou indefinida, prioritariamente, cabe perfeitamente, mas convém destacar que 

essa adoção não partiu de mudanças entre padrões de classes diferentes, 

especialmente de padrões digitais para padrões palmares ou indefinidos, mas de 

mudanças intraclasse que, no geral, acabou tendo pouca interferência na  

preferência do  tipo de padrão  a ser adotado. 

O que se pode argumentar é que os padrões digitais podem não se 

encontrar em estados que reflitam a sua estabilidade, preferindo-se um jogo de 

variações do seu comportamento. 

Na fase de transporte também se observa uma predominância de 

mudanças intraclasse, de 75%  das crianças classificadas no padrão digital, da tarefa 

simples para a complexa. 

Esse tipo de mudança que se caracteriza por ocorrer entre padrões da 

mesma classe surpreendem nessa condição, porque ficou clara a preferência das 

crianças pelo padrão transverso digital para solucionar a tarefa simples e o 

transverso palmar para solucionar a complexa. O que se previa, observando-se 

somente os resultados referentes ao padrão preferencial de preensão, é que as 

mudanças de padrões preferenciais digitais para palmares seriam fruto de uma 

grande migração de padrões digitais advindos da tarefa simples, em direção ao 

padrão palmar, na tarefa complexa/TC2. Nas fases de preensão e transporte, da 

tarefa TS para a TC1, a organização dos padrões iniciais foi mantida. Um número 
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considerável de crianças prosseguiram realizando a tarefa complexa/TC1 com os 

mesmos padrões e as mudanças que ocorreram foram de natureza intraclasse.      

Por outro lado, as demais fases das tarefas apresentaram predomínio de 

mudanças interclasse. A fase de inserção entre as tarefas TS e  TC1 foi a mais 

evidente e apresentou mudanças interclasse não só de padrões digitais para padrões 

palmares, mas também de padrões palmares para padrões indefinidos. 

Na verdade, é na fase de inserção que a tarefa atinge o ponto mais alto do 

que se entende por aumento da complexidade e, de fato, esperava-se que se 

refletisse em uma nova organização, especialmente da TS para a TC1. O que se 

observou entre essas tarefas foi um índice muito alto de mudanças interclasse, 

83,3%, que partiram de padrões digitais, especialmente o transverso digital (TD), 

para o padrão palmar e, principalmente, o indefinido. 

O interessante foi observar esse tipo de alteração, também entre as 

tarefas complexas TC1 e TC2, em todas as fases. Especialmente na fase de 

inserção, as crianças apresentaram um percentual de 80% de mudanças interclasse, 

em que pôde ser observada uma enorme transferência do padrão transverso digital 

para o padrão indefinido. Cabe ressaltar que essas mudanças foram observadas em 

duas tarefas iguais, com os mesmos objetivos, denotando um provável efeito da 

experiência com a tarefa. Destaca-se que, na primeira sessão, a moda das classes 

se concentrou no padrão digital, mas, na sessão seguinte, um grande número de 

crianças optou por executar o transporte utilizando-se de padrões da classe palmar, 

na fase de preensão e transporte, e de padrões indefinidos na fase de inserção. 

Pode ter havido efeito da restrição da tarefa no sentido de descobrir que o padrão 

palmar seria uma opção mais confortável para transportar a barra. 

Dessa forma, esse resultado sugere que a restrição da tarefa influenciou 

na organização da tarefa simples para a complexa, com especial destaque à fase de 

inserção que carregou o ônus de oferecer maior dificuldade para a execução. 

No estudo 2, a restrição da tarefa delimitou a maneira de acessar a barra, 

oferendo-a sob cinco condições de restrição. Na análise referente ao padrão 

preferencial de preensão foi verificado que essas condições induziram a um 

comportamento digital em todas as tarefas conduzidas, com especial destaque ao 
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padrão adulto digital (AD). Nesse ponto, deve ser ressaltada a pequena participação 

de padrões palmares e indefinidos na configuração das tarefas. 

Entretanto, embora a restrição no tipo de acesso à barra tivesse conduzido 

à adoção de padrões digitais, foram identificadas mudanças gerais que 

corresponderam, na fase de preensão, a 87,5%, 100%, 100%, 62,5%, na fase de 

transporte, a  75%, 62,5%, 100%, 87,5% e, na fase de inserção, a 75%, 62,5%, 

62,5%, 37,5%, da tarefa TSC1 para a TSC2, da TSC2 para a TSC3, da TSC3 para a 

TSC4 e da TSC4 para a TSC5, respectivamente. 

Houve um número bem alto de mudanças, considerando-se que a 

restrição da tarefa levou à predominância de padrões digitais. Mas as mudanças 

foram, essencialmente, intraclasse e deve ser destacada a totalidade de mudanças 

da tarefa TSC2 para a TSC3, em que há uma mudança da barra exposta 

parcialmente, na posição vertical, para a condição em que a barra estava mais 

exposta na posição vertical. E da tarefa TSC3 para a TSC4, em que se muda da 

condição de maior exposição da barra na posição vertical para a condição em que a 

barra está somente com a parte distal exposta, na posição horizontal.  

Outro ponto a se destacar é a nulidade de mudanças intraclasse entre os 

poucos padrões palmares e indefinidos na fase de preensão e também do ínfimo 

número de mudanças interclasse entre os padrões digitais. Já entre as crianças que 

se utilizaram de padrões palmares ou indefinido esse tipo de mudanças foi 

observado, mas deve ser ressaltado que, embora o percentual pareça muito grande, 

ele se refere a poucas ocorrências. Nessas condições, as mudanças se 

concentraram do padrão indefinido para padrões digitais, do padrão palmar para o 

indefinido e, em número bem inferior, do indefinido para os padrões palmares. Com 

relação às mudanças interclasse do padrão digital para o indefinido e vice-versa, há 

uma questão interessante relacionada ao tipo de combinação que o padrão indefinido 

apresentou. Essas combinações sempre se iniciaram com padrões digitais e tiveram 

como moda das classes, predominantemente, padrões digitais. Isso significa que, até 

quando a instabilidade se estabeleceu, os padrões digitais foram preferenciais. 

Mais um ponto que deve ser ressaltado é o fato das condições com 

grande área de acesso à barra não terem desencadeado uma maior freqüência de 

padrões palmares. 
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Mas, o mais interessante nesse estudo é o fato da predominância e do tipo 

de mudanças terem se estendido, também, às fases de transporte e inserção. Esse 

comportamento, conforme já foi dito, era previsto na fase de preensão, mas na fase 

de transporte e inserção esperava-se que as demandas da manipulação pudessem 

levar a uma mudança para padrões palmares ou a incertezas no sistema, 

representadas pela maior presença de padrões indefinidos. O alto grau de tolerância 

do alvo colocou baixas demandas de precisão para a inserção minimizando a 

importância que a escolha do tipo de preensão pudesse ter em relação ao resultado 

final da ação. Como já foi mostrado por ROSENBAUM, HEUGTEN e CALDWELL 

(1996), quanto maior o grau de precisão exigido para a finalização de uma tarefa de 

manipulação mais cresce a necessidade de estabelecer o vínculo entre as fases de 

preensão, transporte e  inserção. Logo, com o aumento da demanda de precisão, é 

possível que os bebês busquem um padrão que lhes permita maior controle sobre o 

objeto. Os bebês preferiram usar padrões digitais, possibilitando maior variedade na 

modificação do objeto. Pode ser que esse controle ainda não esteja completamente 

estabelecido nessas crianças, o que levaria a uma transição para um padrão 

qualitativamente diferente, no caso o palmar.  

Enfim, o resultado encontrado no estudo 2 demonstrou que a restrição da 

tarefa, nessas condições pode interferir, seriamente, na organização de uma 

habilidade motora; afinal, as alterações no tipo de acesso à barra levaram ao 

estabelecimento de padrões digitais em todas as tarefas e fases. Como já foi 

apresentado e comentado, a opção principal dos bebês foi pela preensão digital 

mesmo naquelas condições em que eles seriam induzidos ao padrão palmar. O fato 

da tarefa envolver mais operações após a fase de preensão não mudou esse quadro. 

O padrão digital continuou a predominar nas fases de transporte e inserção. Mas vale 

ressaltar que, apesar da preferência pelo padrão digital, nota-se grande variabilidade 

intraclasse. Isso pode indicar que os padrões digitais ainda não se encontram num 

vale profundo dentro da paisagem epigenética do desenvolvimento das habilidades 

manipulativas. A resultante desse estado é a presença de vários padrões 

eqüipotenciais, isto é, que podem ser utilizados de forma indistinta pelo indivíduo.  

No estudo 3,  ressalta-se a predominância do padrão digital, na fase de 

preensão, em todas as tarefas, especialmente naquelas em que há variações no tipo 
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de acesso à barra. Mas o que chamou a atenção, a despeito do padrão preferencial, 

foi a quantidade de mudanças totais que aconteceram. Dentre todas as tarefas, as 

únicas que apresentaram um percentual de mudanças abaixo de 50% foram as 

tarefas TCC1 e TCC2. Contraditoriamente, os índices mais altos de mudanças foram 

encontrados nas passagens para as tarefas em que a barra é apresentada com 

acesso parcial (TCC2 p/ TCC3 e TCC4 p/ TCC5). Conforme pode ser observado, os 

percentuais de mudanças foram 44, 4, 88, 8, 66, 6, 88, 8, 77,7% no total de crianças, 

nas tarefas TCC1, TCC2, TCC3, TCC4, TCC5 e TCC6, respectivamente. Um número 

alto, comparado com a capacidade de determinação que os diferentes tipos de 

acesso à barra impõem. Os padrões digitais, de fato, predominaram e o alto índice 

de mudanças referiu-se às mudanças intraclasse, isto é, entre os padrões digitais. 

Destaca-se, também, a mínima participação e ausência de mudanças intraclasse 

entre os padrões palmares e indefinidos. 

Esse resultado assemelha-se bastante ao quadro apresentado no estudo 

2 sob essas condições de restrição, na fase de preensão. A diferença foi a 

manutenção dos mesmos padrões digitais em todas as fases das tarefas, fato que no 

estudo 3 não ocorreu. 

No que se refere à complexidade da tarefa, há a correspondência entre as 

tarefas TCC1 e TCC2 desse estudo com as tarefas TS e TC1 do estudo 1. O que se 

destaca é que elas, mesmo sendo iguais, não apresentaram o mesmo resultado. 

Entre as tarefas do estudo 1 predominaram o padrão transverso digital na tarefa 

simples/TS, em todas as fases, e o transverso palmar e indefinido na tarefa 

complexa/TC1 e TC2. Já no estudo 3, as tarefas TCC1 e TCC2 que corresponderam 

às tarefas simples/TS e complexa/TC1 e TC2, do estudo 1, houve predomínio de 

padrões digitais em ambas. E mesmo os padrões digitais das duas tarefas simples 

não são os mesmos. Na TS, conforme já foi citado, o padrão preferencial foi o 

transverso digital. Na TCC1 foi o obliquo digital. Já na TC1 e TC2, do estudo 1, 

houve o predomínio de padrões palmares enquanto a sua equivalente no estudo 3 

apresenta, com grande diferença, o padrão transverso digital. 

O que se conclui, portanto, é que a combinação entre as duas condições 

de restrição privilegiou a adoção de padrões digitais, cujo comportamento foi 

influenciado, especialmente, pela forma de acesso à barra.  
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Na fase de transporte, as mudanças também foram bem altas (66,6%, 

66,6%, 44,4%, 88,8%, 77,7%), mas difere no tipo de mudança, por não ter 

predominado um tipo exclusivo. Na verdade, houve um equilíbrio entre os tipos de 

padrões preferenciais palmar, indefinido e digital, em comparação à fase de 

preensão desse estudo. As mudanças intraclasse se concentraram entre os padrões 

digitais e as mudanças interclasse ocorreram em todas as classes indistintamente. 

As mudanças ocorridas em maior quantidade foram as da tarefa TCC4 para a TCC5, 

de padrões digitais para indefinidos, e da tarefa TCC5 para a TCC6, do padrão 

indefinido para o padrão digital. 

Com base nesse comportamento diversificado pode-se inferir que os tipos 

de acesso à barra não exerceram tanta influência na organização da tarefa, caso se 

estabeleça comparação com a mesma fase correspondente ao estudo 2. No estudo 

2, os padrões digitais se mantiveram predominantes em todas as fases e tarefas. No 

estudo 3, na fase de transporte, os resultados indicaram que a combinação entre os 

diferentes tipos de acesso à barra e a complexidade da tarefa levaram a mudanças 

representativas, tanto entre os padrões digitais quanto entre os padrões palmares. 

Nas tarefas TCC1, TCC2 e TCC5 prevaleceu o padrão indefinido e nas demais, o 

obliquo digital. No estudo 2, houve uma grande mudança em direção ao padrão 

adulto digital. Já, no estudo 3, as mudanças foram também grandes, mas em direção 

ao padrão indefinido. Na fase de preensão esse comportamento se confirmou, mas 

na fase de transporte não, o que sugere um efeito maior da complexidade da tarefa 

em relação ao tipo de acesso à barra, oferecendo maior instabilidade nos padrões de 

preensão.  

Na verdade, mudanças de padrões digitais para padrões mais primitivos 

ou instáveis eram esperadas (cf. MANOEL, 1993), uma vez que poderia haver uma 

mudança na posição da mão em direção à caixa de inserção. Não deve ser 

esquecido que, no estudo 3, a restrição da tarefa foi no momento da preensão e da 

inserção. A restrição na fase da inserção, caracterizada pelo aumento da 

complexidade, sugere que as crianças, a partir de certo ponto da fase de transporte, 

localizariam o orifício situado na parte central e superior da caixa de inserção e, 

consequentemente, haveria uma orientação da barra em razão do objetivo da tarefa. 

Uma das formas observadas para atingir esse objetivo na transição entre o 
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transporte e a inserção foi a verticalização da barra em direção ao orifício. Essa ação 

foi freqüentemente observada na fase de inserção, quando a criança já estava com a 

barra sobre a caixa, mas, em algumas vezes, ela ocorreu no final da fase de 

transporte. 

Enfim, o que parece é que, na fase de transporte, o tipo de acesso à barra 

não exerceu tanta influência quanto a observada no estudo 2. Por outro lado, a 

complexidade da tarefa parece ter fornecido maior instabilidade nos padrões de 

preensão. 

Já, na fase de inserção, as nove crianças apresentaram um número bem 

alto, também, de mudanças de padrões em todas as tarefas, especialmente da tarefa 

TCC1 para a TCC2, da TCC4 para a TCC5 e da TCC5 para a TCC6 (66,6%, 44,4%, 

33,3%, 88,8%, 77,7%).  

A combinação entre os tipos de acesso à barra e a complexidade da tarefa 

levaram a mudanças significativas do tipo de padrão utilizado, com a maioria das 

classificações no padrão indefinido (IN) ou na forma de empate entre dois ou mais 

padrões. Esse resultado foi encontrado no estudo 1, nas tarefas complexas, o que 

corrobora aquilo que já foi apresentado e comentado anteriormente sobre a 

instabilidade gerada pela fase de inserção. Mas deve ser ressaltado que, das duas 

restrições, a complexidade da tarefa exerceu maior influência na organização 

comportamental gerando instabilidade, resultante do uso dos recursos disponíveis 

para realizar a tarefa sem que seja possível admitir que as crianças o fizeram em 

busca de uma melhor relação entre meios e fins. 

O que se depreende disso é que a restrição no momento da preensão 

levou a um aumento dos padrões digitais que foi revertido na fase de transporte e 

principalmente de inserção. Isso corrobora o que já foi dito no item anterior, ou seja, 

que as operações exigidas na tarefa complexa se sobrepuseram à escolha do padrão 

no momento da inserção. Logo, conforme já foi destacado, não basta apenas alterar 

a restrição da tarefa. A conclusão é que a organização do comportamento depende 

de outra restrição, no caso, de natureza interna. O número de padrões indefinidos 

denota que restrição interna esteve associada a uma grande incerteza quanto ao que 

fazer. Pode, acima de tudo, indicar que as crianças estavam utilizando padrões sem 

que uma idéia clara entre meio e fim estivesse presente. 
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4.3  Índices de consistência 

 

A freqüência relativa da moda, a variabilidade no número de padrões e a 

variabilidade intertentativa foram índices criados para verificar o grau de consistência 

dos padrões adotados na realização da tarefa. Um dos objetivos desses índices foi 

não se prender ao valor do padrão preferencial de preensão somente pelo que a 

moda indica, mas, sobretudo, pela organização e consistência de todos os padrões 

no decorrer das tarefas.  

A freqüência relativa da moda teve como objetivo verificar, em todos os 

padrões apresentados na tarefa, qual o grau de consistência do padrão que se 

apresentou com maior freqüência.  

No estudo 1, na fase de preensão das três tarefas, o padrão preferencial 

foi o transverso digital para a tarefa simples e o transverso palmar para a tarefa 

complexa. A freqüência relativa da moda foi baixa nas três tarefas, uma vez que os 

padrões preferenciais apresentados nas três tarefas não ultrapassaram 50% das 

tentativas. Na fase de transporte, o grau de consistência dos padrões preferenciais 

também não ultrapassou o valor de 50% das tentativas nas três tarefas. E o mesmo 

quadro se repete na fase de inserção. Aliás, nessa fase, o padrão preferencial foi o 

padrão de preensão indefinido, o que demonstra, de antemão, uma certa 

instabilidade.  

Com esse resultado pode-se dizer que a complexidade da tarefa 

influenciou na mudança do padrão utilizado entre uma e outra tarefa, mas não 

exerceu nenhum efeito no que tange a um aumento de consistência de uma tarefa 

para outra. Os padrões preferenciais mudaram do padrão digital para o transverso 

palmar, nas fases de preensão e transporte, e do transverso digital para o indefinido, 

da tarefa simples para a complexa; entretanto a estabilidade dos comportamentos 

permaneceu inalterada. 

No estudo 2, na fase de preensão, houve um aumento gradativo de 

consistência, que só ultrapassou o valor de 50% na tarefa TSC4. Essa condição 

levou á adoção de padrões digitais de forma mais contundente. Na fase de transporte 

não houve uma condição que levasse o padrão preferencial a uma alteração do seu 
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grau de consistência em relação às outras tarefas. Os índices de consistência, nessa 

fase, permaneceram nos mesmos patamares, inferiores a 50% em quatro das cinco 

tarefas. E na fase de inserção, observou-se que o grau de consistência dos padrões, 

a cada tarefa, aumentou, atingindo seu melhor resultado, também na tarefa TSC4.  

Logo, houve um efeito da restrição da tarefa em impor padrões mais 

estáveis, especialmente o adulto digital (AD), nas fases de preensão e inserção; 

entretanto, no que se refere à fase de transporte, não houve aumento de 

consistência entre as três tarefas. Na verdade, o aumento de consistência que levou 

a diferenças significativas ocorreu entre a TSC1 e a TSC4 e, conforme já foi dito, a 

TSC4 foi a tarefa em que a restrição exerceu a maior influência. No entanto, há de se 

destacar os baixos valores que caracterizaram os padrões preferenciais em todas as 

tarefas. 

No estudo 3, houve a combinação entre as restrições referentes ao tipo de 

acesso à barra e à complexidade da tarefa. A fase de preensão, na qual houve 

alterações no tipo de acesso à barra, não apresentou mudanças no índice de 

consistência relativo ao padrão preferencial, entre as tarefas, embora tenha sido 

fortemente influenciada pelo tipo de restrição imposta. Isso significou um resultado 

semelhante ao observado no estudo 2, ou seja, o padrão digital como preferencial. 

Mas, assim como no estudo 2, embora com adoções prioritárias de padrões digitais, 

esses não apresentaram um grau de consistência tão alto nas seis tarefas. O índice 

se localizou entre 55 e 60% e foi mantido entre as seis tarefas. Na fase de transporte, 

os índices se encontraram entre 42 e 62%. O índice mais baixo foi identificado na 

tarefa TCC2, tarefa complexa, e o mais alto, portanto, relativamente mais 

consistente, foi verificado na tarefa TCC1, tarefa simples. A diferença encontrada 

entre essas duas tarefas foi significativa. Já, entre as tarefas TCC3, TCC4, TCC5 e 

TCC6, não houve mudanças quanto ao grau de consistência, mantendo-se em níveis 

de estabilidade entre 50 e 60%. Na fase de inserção, o grau de consistência 

apresentado por eles manteve-se nos mesmos índices, nas seis tarefas, entre 48 e 

58%. O que pode ser observado por esses índices é que eles não foram altos, 

indicando uma baixa consistência no comportamento. Destaca-se o fato de que, 

embora tenha havido mudanças entre as tarefas, os diferentes tipos de acesso à 

barra e a complexidade da tarefa não influenciaram no grau de consistência, 
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mantendo-os nos mesmos índices em todas as tarefas, a despeito deles serem 

diferentes entre si, em cada tarefa.  

A partir desses resultados pode-se depreender que as restrições, de fato, 

influenciaram na adoção desse ou daquele padrão de preensão. Isso, entretanto, não 

significou um padrão completamente estável nem mesmo no estudo 2 em que os 

padrões digitais foram maioria absoluta.  

Outro indicador da consistência ou estabilidade comportamental foi a 

variabilidade do número de padrões. Com o seu cálculo foi possível verificar quantos, 

dentre todos os padrões disponíveis, a criança apresentou para a execução da 

tarefa.  

No estudo 1, na fase de preensão, não foram encontrados muitos padrões 

de preensão entre as tentativas. As crianças apresentaram de dois a quatro padrões 

no decorrer das tentativas, nas três tarefas. Mas, quando analisado esse número em 

todas as tarefas foi encontrada, da tarefa simples para a complexa/TC1, uma 

diminuição no número de padrões. E da tarefa complexa TC1 para a TC2 houve um 

aumento na quantidade de padrões. Na fase de transporte, também não foram 

encontrados muitos padrões de preensão nas tentativas, sendo os valores entre 

34,5%, 29% e 35%, nas três tarefas. Isso quer dizer que as crianças não alteraram 

em nada o número de padrões entre uma tarefa e outra, mantendo valores muito 

próximos em termos da quantidade de padrões utilizados. Na fase de inserção, os 

resultados mostram índices entre 37%, 27% e 29%, ou seja, baixos, também. No 

entanto, houve diferenças entre a tarefa TS e a TC1 e entre a TS e a TC2. Essa 

diminuição no número de padrões da tarefa simples em relação às complexas pode 

indicar a preferência por alguns padrões mais conhecidos e, talvez, estáveis, para 

lidar com uma nova situação, e permite inferir que o aumento da complexidade da 

tarefa não causou um impacto na organização do comportamento. Mas ressalta-se 

que, embora tenha sido significativo, as crianças, em geral, não lançaram mão de 

tantos padrões assim.  

No estudo 2, a fase de preensão, em que houve restrição na maneira de 

apreender a barra, não apresenta uma grande variedade de padrões no decorrer das 

tentativas e esse pequeno número se mantém em todas as tarefas. Na fase de 

transporte, o quadro se repete, assim como na fase de inserção. De modo geral, as 
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crianças que participaram do estudo 2 utilizaram-se de poucos tipos de padrões de 

preensão, entre três e quatro padrões, nas cinco tarefas propostas. Logo, a restrição 

da tarefa desse estudo foi a que levou a padrões relativamente mais estáveis em 

relação aos outros estudos, exercendo, portanto, uma maior influência na 

organização do comportamento motor das crianças. Com a adoção de padrões 

digitais, de antemão, as possibilidades de exploração são limitadas.  

No estudo 3, há a combinação entre as duas restrições já apresentadas 

nos estudos 1 e 2. A fase de preensão, conforme já foi apresentado, apresentou 

comportamento semelhante ao encontrado no estudo 2, mais especificamente, a 

predominância de padrões digitais. No que se refere à quantidade de padrões 

apresentados, o resultado manteve-se em torno de três e quatro padrões, nas seis 

tarefas, indicando que, embora tenha havido mudanças entre as tarefas quanto ao 

tipo de padrão utilizado, essa mudança não influenciou no aumento do número de 

padrões. No entanto, na fase de preensão, a quantidade de padrões de preensão foi 

mantida nos mesmos níveis, nas seis tarefas, diferentemente do que ocorreu nas 

fases de transporte e de inserção. O número de padrões a que se recorreu nas três 

fases da tarefa ficou em torno de dois e quatro padrões por tarefa e esse número, na 

fase de preensão, foi mantido. Já na fase de transporte e inserção, esses números 

se organizaram de maneira diferente. Tanto na fase de transporte quanto na de 

inserção, houve um aumento quantitativo de padrões na tarefa TCC6, tornando-a 

mais variável e inconsistente em relação à TCC1 e à TCC2, na fase de transporte, e 

em relação às tarefas TCC2, TCC3 e TCC5, na fase de inserção.  

Esse resultado ressalta a influência da restrição na fase de preensão em 

manter os padrões no mesmo nível, na fase de preensão, assim como a restrição na 

fase de inserção alterando, em números, a quantidade de padrões, nas fases de 

transporte e inserção. Portanto, aqui vemos a combinação de dois efeitos opostos 

das restrições da tarefa, um agindo no sentido de aumentar a estabilidade 

comportamental (restrição na preensão) e outro no sentido de aumentar a 

instabilidade (restrição na inserção). 

A variabilidade intertentativa teve como objetivo verificar, no decorrer das 

tentativas, quantas vezes a criança mudou de padrão de preensão.  No estudo 1, na 

fase de preensão, esse índice apresentou valores entre 59 e 62%, ou seja, as 
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crianças apresentaram uma variabilidade alta, indicando que, ao longo das 

tentativas, alteraram continuamente os padrões de preensão. Na fase de transporte, 

o número de mudanças intertentativa foi igualmente alto (entre 57, 67 e 64%), assim 

como na fase de inserção. Os valores permaneceram altos em todas as tarefas e 

significa que a complexidade da tarefa, de fato, desestabilizou o sistema, a ponto de 

não haver um comportamento mais freqüente por duas tentativas seguidas.  

No estudo 2, a fase de preensão apresentou alta variabilidade no decorrer 

das tentativas, mas houve uma diminuição progressiva a cada tarefa, até ser atingido 

o seu índice mais baixo na tarefa TSC4. O índice foi alto nas tarefas TSC1 e TSC2 

(69%), diminuiu nas tarefas TSC3 e TSC4 (59% e 40%), voltando a apresentar um 

aumento na tarefa TSC5 (62%). A diferença entre as tarefas TSC1 e TSC4 foi 

significativa, embora o índice ainda tenha sido seja alto. Na fase de transporte, a 

variabilidade intertentativa ficou entre 20 e 30%. Isso quer dizer que as crianças 

apresentaram uma variabilidade baixa, indicando que, ao longo das tarefas, as 

crianças mudaram menos de padrões. Esse índice foi igualmente baixo nas cinco 

tarefas. E na fase de inserção, os índices também foram baixos, com valores 

inferiores a 40%, mantendo-se baixos entre as tarefas. 

Isso quer dizer que no estudo 2 constatou-se um comportamento mais 

estabilizado em todas as tarefas, sendo baixos os índices de mudanças 

intertentativa. A restrição imposta na fase de preensão induziu a comportamentos 

mais digitais e a poucas mudanças intertentativa. 

 No estudo 3, a fase de preensão mostrou resultados que indicaram uma 

alta variabilidade intertentativa entre as seis tarefas, com índices acima de 50%. Na 

fase de transporte a variabilidade intertentativa também foi alta entre as seis tarefas, 

assim como a fase de inserção. Isso quer dizer que os padrões a que se recorreu 

distribuíram-se de maneira não seqüencial, denotando muitas mudanças entre as 

tentativas, nas seis tarefas. 

De todos os estudos, o estudo 3 foi o que apresentou maior variabilidade 

intertentativa. A combinação entre as restrições de diferentes tipos de acesso e a 

complexidade da tarefa parecem ter sido responsáveis por tanta inconsistência, 

especialmente na fase de inserção. Esse efeito esteve presente mesmo na fase de 

preensão, em que a situação experimental era a mesma apresentada no estudo 2. 
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Vale destacar que o estudo 3 apresentou o maior número de padrões 

indefinidos entre os seus padrões preferenciais. Assim, a complexidade da tarefa foi 

capaz de desestabilizar toda a organização que os tipos de acesso conseguiram 

introduzir. 

 

4.4 Desempenho 

 

O desempenho foi uma parte importante nesse processo, pois, após 

tantas variabilidades e mudanças, pôde auxiliar na reflexão sobre o resultado dos 

estudos. Os resultados até aqui atribuem responsabilidades diferentes às duas 

categorias de restrição. Os diferentes tipos de acesso à barra levaram a padrões 

particulares e parecem ter promovido transições em direção a padrões mais estáveis. 

É certo que essa estabilidade foi relativa, pois apresentou um número muito grande 

de mudanças intraclasse, além de apresentar um grau de consistência não tão 

estável assim. Mas, a diferença fundamental entre as tarefas do estudo 2 para as 

tarefas dos estudos 1 e 3 foi a finalização, caracterizada por agregar mais ações e 

culminar na inserção total da barra na caixa de inserção. Dessa forma, 

diferentemente do que ocorreu no estudo 2, a responsabilidade atribuída à 

complexidade da tarefa foi a instabilidade. E o que dizer quando se unem as duas 

restrições? A estabilidade na preensão é menor do que aquela apresentada no 

estudo 2, mas é mais alta que nas outras fases que foram mais fortemente 

influenciadas pela complexidade da tarefa. 

Iniciando-se pelo estudo 1, no qual o aumento da complexidade da tarefa 

envolveu a integração de novos elementos à ação, entre os quais a localização, a 

orientação e a inserção da barra semicilíndrica, foi observado que, além da 

predominância de padrões palmares, no geral, todas as crianças, em algum 

momento no decorrer das tentativas, obtiveram êxito na conclusão das tarefas 

complexas. Conforme já observado no QUADRO 14, das quinze crianças que 

fizeram parte do estudo, somente quatro não inseriram a barra em nenhuma das 

tentativas, das quais uma na TC1 (criança 9) e as outras quatro na TC2 (crianças 1, 

8, 9, 10). E das que inseriram, ou seja, que obtiveram êxito na tarefa complexa/TC1, 

duas crianças atingiram um escore de até 10% de conclusões, oito crianças, entre 11 
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e 50% e quatro acima de 51%. Na tarefa complexa/TC2, duas crianças inseriram a 

barra alcançando um escore de até 10% das tentativas, seis crianças, entre 11 e 

50% e três atingiram na inserção escores acima de 51%.  

Enfim, nas duas tarefas, a maior parte das crianças conseguiram 

completar a tarefa por meio da inserção total da barra com escores entre 11% e 50% 

das tentativas, não chegando a 30% o total das crianças que obtiveram êxito na 

inserção com valores superiores a 51%.  

No estudo 3, buscou-se verificar se o tipo de acesso à barra e a 

complexidade da tarefa levariam a um comportamento particular. Analisando-se as 

fases que compuseram a tarefa de manipulação proposta, verificou-se que ocorreram 

comportamentos diferentes. Na fase de preensão, em que as crianças foram 

submetidas à restrição no momento da preensão, por exemplo, houve um predomínio 

de padrões digitais. A fase de transporte, por outro lado, que não foi exposta a 

nenhuma restrição particular, foi marcada por mudanças interclasse, havendo 

padrões ora digitais ora palmares ou indefinidos, dependendo da tarefa. E, na fase 

de inserção, em que a tarefa foi sujeita à restrição no momento da inserção com o 

aumento da complexidade da tarefa, o padrão preferencial foi o padrão indefinido. 

E o que se encontrou foi uma única criança que não finalizou nenhuma 

das tarefas por meio da inserção: a criança 2. Quanto às demais, houve aquelas que 

não inseriram a barra nenhuma vez em determinadas condições, mas que obtiveram 

êxito em outras, como as crianças 3, 5 e 8 que não conseguiram inserir a barra em 

algumas tarefas. O que elas tiveram em comum entre si foi o fato de terem alcançado 

um escore baixo no total das inserções bem sucedidas, entre 5,5 a 30%, com média 

de 24,6% em todas as tarefas. Houve também quatro crianças que obtiveram êxito 

com escores acima de 51% em todas as tarefas: as crianças 1, 6, 7 e 9 (cf. QUADRO 

41).  

No geral, portanto, houve poucas crianças que inseriram a barra com 

escores abaixo de 10%. Entre 11 e 50% foram onze as inserções acima de 51%, 

dezoito inserções entre todas as tarefas. Essas dezoito inserções representam um 

percentual de 40% de inserções bem sucedidas, das quarenta e cinco previstas 

(nove crianças em cinco tarefas). 
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A maior parte, portanto, conseguiu concluir as tarefas dentro do percentual 

acima de 51% no total de inserções bem sucedidas.  

No estudo 1, o desempenho não decepcionou, mas ficou aquém do 

esperado. Já no estudo 3, o desempenho ficou acima do esperado. Cabe destacar 

que os padrões que predominaram na fase de inserção, nos dois estudos em que a 

complexidade da tarefa foi anexada, foi o padrão indefinido, nas duas tarefas do 

estudo 1, e o indefinido e os empates observados em algumas tarefas (que também 

sugere indefinição do grupo), nas tarefas do estudo 3. Essa configuração reflete uma 

inconsistência, já que o padrão indefinido pode ser interpretado como um indicativo 

de que ainda não há um padrão estável o suficiente para ser implementado. As 

crianças poderiam estar demonstrando um comportamento de solução de problemas, 

caso elas estivessem buscando estabelecer a relação entre meio – padrões de 

preensão – e fim –inserção na caixa – mais apropriada. Entretanto, é possível que 

elas estejam explorando recursos à disposição, sem que consigam ou tentem 

estabelecer essa relação entre meio e fim. Essa alternativa talvez explique o 

comportamento das crianças do estudo 1 que conseguiram realizar maioria das 

inserções bem sucedidas com um percentual baixo, ou seja, com conclusões entre 

11 e 50%. Já, no estudo 3, a maioria das inserções bem sucedidas concentram-se 

nas tentativas com escore acima de 51%.  

Enfim, a variabilidade intratentativa interpretada inicialmente como 

inconsistência mostrou resultados importantes na finalização da tarefa. O que leva à 

conclusão de que essa instabilidade foi fundamental para a finalização da tarefa, 

especialmente no estudo 3, objetivando-se buscar a alternativa mais adequada para 

proceder à inserção. Como conseqüência dessa variação, houve um número 

razoável de inserções bem sucedidas (40%), no estudo 3, conseguindo resultados 

acima de 51%, uma média de 3,6 crianças por tarefa. 

A idéia de que a inclusão de novos elementos atuaria como uma forma de 

restrição interna, de natureza cognitiva, é corroborada também, pelos resultados do 

desempenho. Na verdade, o que ficou entendido na discussão relativa ao 

desempenho foi que a inclusão de novas operações na ação levou a uma transição 

para padrões palmares ou indefinidos, mesmo tendo as dimensões físicas da barra 

relacionadas ao tamanho da mão, favorecendo o emprego de padrões digitais. A 
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conclusão a que se chega, ao analisarem-se também os dados relativos ao 

desempenho, é que a tarefa complexa apresenta uma restrição atuante que não é 

somente física, mas de natureza cognitiva, que não prescreve um dado padrão de 

movimento, mas o condiciona.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pretensão deste trabalho foi investigar como a interação entre o 

indivíduo, o ambiente e a tarefa poderia influenciar na organização de uma habilidade 

manipulativa nos dois primeiros anos de vida. Essa organização pode ser entendida 

como constituída de vários elementos em interação. Por exemplo, a habilidade pode 

ser decomposta em alcançar (a mão inicia o movimento em direção à barra), 

preensão (domínio do objeto pela mão) e manipulação propriamente dita. O alcançar 

apresenta componentes largamente estudados como as fases distance covering 

phase e homing phase. A preensão envolve movimentos extrínsecos (articulações do 

punho, cotovelo, ombro, etc.) e intrínsecos (movimentação dos dígitos) para 

apreender a barra. A manipulação envolve o transporte da barra, sua localização no 

alvo e liberação no mesmo. Seria inviável estudarmos todos esses elementos e suas 

relações. Portanto, o enfoque dos estudos apresentados aqui foi no elemento 

preensão e em suas possíveis configurações (digital, palmar e indefinido) face às 

alterações realizadas seja no momento da preensão (estudo 2), seja no momento da 

localização da barra (estudo 1) seja em ambas (estudo 3). 

Os estudos tiveram como participantes indivíduos cujo estado de 

desenvolvimento, com referência ao componente preensão, ainda está passando por 

grandes transformações. Assim, a apreciação da resposta dos indivíduos diante das 

alterações provocadas na tarefa foi realizada numa perspectiva desenvolvimentista, 

isto é, enfocando a estabilidade e a instabilidade dos comportamentos apresentados. 

Assim, foi inevitável a adoção de teorias e idéias oriundas do estudo de 

desenvolvimento motor como pano de fundo para a proposição, análise e discussão 

dos estudos.  

Em princípio, as alterações efetuadas foram no domínio da chamada 

restrição da tarefa. Entretanto, os efeitos causados foram diferentes suscitando o 
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levantamento de outras possíveis restrições de natureza interna, ou nesse caso, 

cognitiva. No estudo 1, a complexidade da tarefa provocou mudanças em direção a 

padrões palmares e indefinidos, da tarefa simples para a complexa. No estudo 2, os 

diferentes tipos de acesso à barra levaram à adoção de padrões digitais e a sua 

manutenção em todas as fases da tarefa. E, no estudo 3, quando houve a 

combinação das duas restrições, o tipo de acesso manteve sua influência na 

determinação de padrões digitais na fase de preensão, o que não ocorreu nas fases 

de transporte e inserção. Nelas,  a complexidade da tarefa foi o fator preponderante 

para gerar um alto grau de instabilidade, com a diminuição nos padrões digitais e a 

predominância de padrões indefinidos.  

As restrições da tarefa provocaram, portanto, efeitos díspares. Enquanto 

os diferentes tipos de acesso parecem favorecer um aumento de estabilidade do 

comportamento, no caso do estudo 2, a complexidade da tarefa aumentou a 

instabilidade, no caso do estudo 1. Quando houve a combinação entre as duas 

restrições, a estabilidade que os tipos de acesso favoreceram foi quebrada nas fases 

de transporte e, especialmente, na de inserção. Diante disso, cogita-se a idéia de 

que a restrição na fase de inserção, caracterizada pela complexidade da tarefa, 

representa mais do que uma mudança de objetivo da tarefa. Ela exigiu ações que 

foram além do alcançar e apreender, abarcando o transporte, a localização e a 

inserção do objeto. Isso tudo perturbou o padrão preferencial de preensão que na 

maioria dos participantes mostrou ser o digital. Os tipos de acesso à barra, por outro 

lado, atuaram no sentido de tornar os padrões digitais ainda mais preferidos. Como 

resultado dessa inclusão de elementos na tarefa, encontraram-se evidências de que 

a tarefa complexa representa mais um tipo de restrição cognitiva e interna que, no 

caso das crianças desse estudo, estariam em fase de transição dentro da qual estar-

se-iam se formando programas de ação voltados para a realização de algum objetivo 

no ambiente.    

Assim, diante da impossibilidade não só de determinar qual foi a condição 

de restrição que exerceu maior ou menor influência nos padrões de preensão manual 

mas também conferir que a restrição imposta na fase de inserção representa uma 

restrição interna, que ultrapassa às demandas relativas à mudança de objetivo da 

tarefa, é que se propõe uma visão de complementariedade entre as explicações 
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pautadas na perspectiva dos Sistemas Dinâmicos e pela Abordagem de 

Processamento de Informações. O estudo 2 foi favorável à visão dos sistemas 

dinâmicos e da concepção defendida por NEWELL (1986), na qual a interação entre 

as restrições levariam a comportamentos particulares. É fato que os tipos de acesso 

ao objeto de manipulação facilitou a adoção de padrões digitais. Por outro lado, os 

resultados encontrados no estudo l levantam a hipótese de que a organização da 

resposta motora advinda da complexidade da tarefa seria fruto de restrições internas 

de ordem maturacional (mudanças no hardware) e funcional (mudanças no software, 

representadas pela formação de programas de ação), favoráveis, portanto, à visão 

de processamento de informações. Quando há a combinação das duas restrições, 

nenhuma das explicações oferecidas pelas abordagens predomina, o que leva a uma 

proposição pautada na complementariedade entre esses dois modos de descrição e 

explicação, conforme já defendem MANOEL e CONNOLLY (1997). 

Assim, a elaboração de estudos sedimentados nessa complementariedade 

caracteriza-se como essencial para que se possa entender melhor não somente 

como bebês e crianças desenvolvem habilidades manipulativas, mas de que maneira 

as mudanças no processo de aquisição de habilidades motoras estão ocorrendo. 

Quem sabe, dirimindo essa divergência entre as abordagens, 

especialmente no que se refere à presença ou não de um programa de ação e ao 

seu papel na organização de ações motoras como uma restrição interna, não seja a 

chave para o esclarecimento de questões ainda polêmicas sobre como uma criança 

torna-se capaz de integrar ações simples, como o alcançar ou o apreender, em 

padrões mais complexos, como a tarefa que envolve a preensão, o transporte, a 

localização, a inserção e a soltura. Isso implica em compreender que a formação de 

padrões mais complexos de movimento compreende aspectos informacionais, 

relativos ao processamento de informações, e dinâmicos, relativos à emergência nos 

sistemas dinâmicos, de forma mútua, sem que se estabeleça um modo prioritário. 
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 ANEXO I - Combinações que compuseram o padrão indefinido (IN), na fase de 
preensão – Estudo 1. 

 
 

PREENSÃO TS TC1 
Nº de crianças 1 1 

Crianças  10 14 
Tentativa 13 2M  

TD 
OD 
2M 
AD 

Tentativa 2 2M 
TP 

2M 
TP 

Tentativa 3  2M  
ID 

AD  
2M 

Tentativa 4  2M 
 TD 

2M  
TD 

Tentativa 5  2M  
AD 

TD 
2M 

Tentativa 6  2M  
AD 

 

 

 

                                                           
3
 A seqüência das tentativas apresentadas nos quadros 4, 5 e 6 não são correspondentes às utilizadas pela criança 

na tarefa total.  
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ANEXO II - Combinações que compuseram o padrão indefinido (IN), na fase de 
transporte – Estudo1. 

 
PREENSÃO TS TC2 

Nº de crianças 3 1 
Crianças 1 9 14 9 

Tentativa 1 TD 
TP 
2M 
0D 

2M 
AD 

OP 
TD 

TD 
2M 
TP 

Tentativa 2 DP 
2M 
TP 

OD 
TD 

AD 
TD 
AD 

2M 
TP 

Tentativa 3 OP 
2M 
OP 

TP 
2M 

AD 
2M 
AD 

TP 
AD 
2M 
TP 

Tentativa 4 TP 
2M 
OD 

TP 
2M 
AD 

2M 
TD 

TP 
2M 
AD 

Tentativa 5 2M 
TP 

TP 
AD 

OD 
OP 

 

Tentativa 6 TP 
OP 

TP 
2M 

OP 
TD 

 

Tentativa 7 TD 
TP 

2M 
TP 

  

Tentativa 8  TP 
2M 

  

Tentativa 9  2M 
TD 

  

Tentativa 10  TD 
2M 
AD 
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ANEXO III - Combinações que compuseram o padrão indefinido (IN), na fase de 
inserção – Estudo 1. 

 
PREENSÃO TC1 TC2 

Nº de crianças 5 7 
Crianças 2 4 5 6 7 4 5 7 11 12 14 15 

Tentativa 1 AD 
AP 

AD 
TP 
TD 

TP 
OD 

AD 
TD 
OD 
AD 
TP 

ID 
DP 

TD 
TP 

TP 
ID 

OP 
OD 

OD 
TP 

TD 
TP 
TD 

AD 
VP 
AD 

AD 
TP 

Tentativa 2 OD 
AD 

AD 
TP 
2M 
AD 

TP 
TD 

TD 
AD 

TP 
TD 

TP 
AD 

TP 
2M 
AD 

OP 
OD 

TD 
VP 

TD 
2M 
ID 
OD 

AD 
2M 
TD 

TD 
VP 

Tentativa 3 AD 
TP 

OD 
AD 

TP 
TD 

AD 
OD 
OD 

TP 
ID 
2M 

DP 
AD 

AD 
TD 
AD 

OP 
OD 

TP 
VP 
TP 

OD 
TD 

TP 
TP 
2M 

TD 
TP 

Tentativa 4 OD 
TP 

TP 
TD 

TP 
TD 
OD 

AD 
OD 
TP 
AD 
2M 
TP 

TP 
TD 

TP 
AD 

VP 
2M 
DP 
OD 

OD 
OP 

TP 
VP 
TD 

OD 
2M 

TD 
TP 
TP 

AD 
TD 

Tentativa 5 OP 
DP 

TD 
2M 
TD 

TP 
AD 

AD 
OD 
AD 

AD 
2M 

TD 
TP 

VP 
TD 

 TP 
VP 
TP 

OD 
TD 

TP 
TD 
TD 

ID 
TP 

Tentativa 6 AD 
DP 

ID 
2M 
AD 
TP 

TP 
TD 
AD 
AP 

OD 
AD 

TD 
2M 
OD 
TP 
OD 

TP 
AD 

TP 
TD 

 AD 
TP 

OD 
TD 

AD 
TD 

TP 
TD 

Tentativa 7 OD 
AD 

OD 
AD 
AD 
TP 

TP 
TD 
DP 
2M 
AD 

AD 
OD 
2M 

OD 
2M 

AD 
2M 

OP 
TP 

 TD 
VP 
TP 

OD 
2M 
AD 

  

Tentativa 8 OD 
ID 

TD 
TP 

TP 
TD 

OD 
2M 
AD 

  AP 
2M 
AD 

  TP 
TD 

  

Tentativa 9   TP 
DP 
2M 

ID 
TP 
AD 

  AP 
TD 

     

Tentativa 10    AD 
OD 
AD 

  AD 
TP 

     

       AD 
2M 
AD 

     

       AD 
DP 
TD 

     

       TP 
TD 

     

       AD 
AP 

     

Nº Inserções 3ii 
5ni 

2id 
6ni 

2id 
7ni 

10ii 3ii 
4ni 

3ii 
4 
ni 

7ii 
3id 
4ni 

4ni 7ni 1ii 
7ni 

5ii 
1id 

 

6ni 
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ANEXO IV - Combinações que compuseram o padrão indefinido (IN), na fase de 
preensão - Estudo 2. 

 
PREENSÃO TSC1 TSC2 TSC4 TSC5 

Nº de crianças 2 2 1 1 
Crianças 7 9 1 4 1 5 

Tentativa 1 TD 
AD 

TD 
TP 

OP 
2M 
TP 

AD 
TD 

AD 
TD 
TP 

AD 
OD 

Tentativa 2 TD 
2M 

TD 
TP 

OP 
2M 

ID 
TD 

AD 
TP 

ID 
OD 

Tentativa 3 TD 
2M 

TD 
2M 

OD 
TP 
TD 
2M 
TP 

AD 
TD 
TD 

AD 
TP 

 

Tentativa 4 2M 
ID 

TD 
TP 

OP 
TP 
2M 
TP 

AD 
ID 
AD 
OD 

AD 
TP 

 

Tentativa 5 TD 
TP 

TP 
2M 

ID 
TP 

AD 
ID 
TD 

VP 
2M 
TP 

 

Tentativa 6  OD 
2M 

DP 
TP 

ID 
TD 

ID 
TP 

 

Tentativa 7  OP 
2M 

AD 
2M 
OD 

 ID 
TP 

 

Tentativa 8  2M 
OD 

AD 
TP 

   

Tentativa 9  OD 
2M 

    

Tentativa 10  2M 
OD 

    

Tentativa 11  2M 
TD 

    

Tentativa 12  2M 
TP 
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ANEXO V - Combinações que compuseram o padrão indefinido (IN), na fase de 
transporte - Estudo 2. 

 
PREENSÃO TSC1 TSC2 TSC3 TSC4 TSC5 

Nº de crianças 2 2 1 2 2 
Crianças 1 9 4 9 4 1 7 6 8 

Tentativa 1 TD 
2M 
TP 
2M 
TP 

TD 
2M 

TD 
TP 

OD 
2M 
TP 

AD 
OP 
2M 
ID 
OD 

TP 
2M 
TP 
2M 

AD 
DP 

VP 
OD 

OP 
2M 

Tentativa 2 AD 
OP 
2M 
OP 

2M 
TP 
2M 

TD 
AD 

TD 
2M 
TD 

OP 
2M 
OD 

AD 
TP 
2M 
TP 

ID 
DP 

OD 
2M 
AD 
2M 

TP 
2M 

Tentativa 3 TP 
2M 
TP 

TD 
OP 
2M 
TD 
2M 
OD 

OD 
AD 

OD 
2M 
TP 

AD 
OP 
2M 
OD 

AD 
2M 

AD 
DP 
TP 

ID 
AD 
OD 

ID 
TD 

Tentativa 4 TP 2M 
OD 

TD 
TP 

OD 
2M 
TP 

OD 
2M 
OD 

TP 
2M 
TP 

ID 
OP 

OD 
2M 
OP 

AP 
2M 

Tentativa 5 2M 
TP 

2M 
TD 
2M 

OD 
2M 

OP 
ID 
2M 
TP 

OD 
2M 
AD 

VP 
2M 

AD 
OP 
TP 

TP 
TD 

TP 
OD 

Tentativa 6 TP 
2M 
TP 
2M 

OD 
2M 
OD 
2M 

AD 
2M 

ID 
2M 
AP 

OD 
2M 
OP 

TP 
2M 
TP 

OD 
OP 

OD 
OP 

AD 
TP 
2M 

Tentativa 7 TP 
2M 
TP 

2M 
TP 

 OD 
2M 
TP 
TD 

OD 
OP 

DP 
2M 
TP 

 TP 
2M 

TP 
2M 

Tentativa 8 ID 
2M 
TP 

2M 
TD 

 OD 
2M 
TP 

TP 
2M 

VP 
2M 
TP 

 AD 
2M 
AD 
OD 

 

Tentativa 9 OP 
TP 

2M 
OD 

 AD 
TD 

 TP 
2M 
TP 

 OD 
TP 

 

Tentativa 10 AD 
2M 
OP 
TP 

DP 
OD 

 TD 
2M 
OD 

     

Tentativa 11 TP 
2M 
TP 

  TD 
2M 
TP 

     

Tentativa 12 OD 
OP 

  ID 
TD 

     

Tentativa 13 2M 
AD 

  AD 
OD 

     

Tentativa 14    TD 
2M 
OP 
2M 
TD 

     

 
 
 
 



 266

ANEXO VI - Combinações que compuseram o padrão indefinido (IN), na fase de 
inserção - Estudo 2. 

 
PREENSÃO TSC1 TSC3 TSC4 TSC5 

Nº de crianças 2 1 1 1 
Crianças 8 9 9 9 9 

Tentativa 1 DP 
AD 

TP 
TD 

ID 
TD 

AD 
2M 

2M 
TP 

Tentativa 2 2M 
AD 

TP 
OD 

TP 
TD 

AD 
2M 

OP 
OD 

Tentativa 3 2M 
TD 

2M 
TD 

TP 
TD 

AD 
2M 

OD 
2M 

Tentativa 4 OD 
ID 

OD 
ID 

TP 
TD 

AD 
2M 

OD 
2M 

Tentativa 5 2M 
OD 

OP 
OD 

TD 
TP 
TD 

AD 
2M 

OD 
2M 

Tentativa 6 TD 
ID 

OD 
ID 

OD 
TD 

OD 
2M 

OD 
2M 

Tentativa 7 ID 
TP 

 TD 
TP 
OD 

OD 
2M 

OP 
2M 

Tentativa 8   TD 
OD 

OD 
2M 

OD 
2M 

Tentativa 9    ID 
2M 
TD 

TP 
ID 
OD 
OP 
2M 

Tentativa 10    AD 
2M 

OD 
2M 

Tentativa 11    OD 
2M 

OD 
2M 
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ANEXO VII - Combinações que compuseram o padrão indefinido (IN), na fase de 
preensão - Estudo 3. 

 
PREENSÃO TCC2* TCC3* TCC4* TCC5* 

Nº de crianças 1 1 1 1 
Crianças 5 2 5 7 

Tentativa 1 2M 
OD 

VP 
TP 

TD 
OP 

AD 
OD 

Tentativa 2 2M 
TD 

ID 
VP 

TD 
OP 

AD 
OP 

Tentativa 3 2M 
ID 

OP 
VP 
DP 

 AD 
OD 

Tentativa 4 2M 
TD 

AP 
TP 

 AD 
OD 

Tentativa 5 TD 
TP 

AP 
OP 

 ID 
AD 

Tentativa 6    ID 
TP 

Tentativa 7    AD 
OP 

Tentativa 8    AD 
TP 

Tentativa 9    ID 
AD 

* Tarefas com inserção 
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ANEXO VIII - Combinações que compuseram o padrão indefinido (IN), na fase de 
transporte - Estudo 3. 

 
PREENSÃO TSC1 TCC2* TCC3* TCC4* TCC5* 

Nº de 
crianças 

3 3 3 1 5 

Crianças 1 4 5 4 6 7 2 4 5 4 1 4 6 7 8 
Tentativa 1 TP 

OP 
TP 
2M 
OD 

2M 
AD 

OD 
TP 

AD 
TP 

OD 
TP 

ID 
TP 

AD 
OD 

OD 
ID 

OD 
OP 

AD 
OD 

ID 
2M 
OD 

AP 
2M 
OP 
OD 

ID 
TP 

AD 
OP 

Tentativa 2 OD 
2M 

AD 
2M 

2M 
TP 
2M 

OP 
OD 

ID 
TD 
AD 

TD 
TP 

VP 
ID 

ID 
OD 
2M 

AP 
OP 

OD 
OP 
OP 

AD 
OD 

AP 
TP 

ID 
TD 

AD 
OP 

AD 
OD 

Tentativa 3 2M 
OP 

AD 
OD 
2M 

2M 
TP 

AP 
OD 

ID 
AD 
OD 

TD 
TP 

DP 
TP 
TP 

OD 
OP 

AP 
DP 

OD 
OP 

OD 
OP 

ID 
2M 
OP 

ID 
OD 

TP 
2M 
OD 

AD 
DP 

Tentativa 4 2M 
AD 

AD 
2M 

2M 
TP 

TD 
TP 

TD 
TP 

TP 
2M 
TD 

ID 
OP 

ID 
DP 

ID 
OD 

OD 
OP 

 ID 
OD 
OP 

ID 
OD 

AD 
OD 

AD 
OP 

Tentativa 5 2M 
 AP 

TD 
2M 

2M 
TP 
2M 

AD 
OD 

ID 
AD 

AP 
OD 

AP 
TP 

ID 
DP 

AP 
2M 
OD 

TP 
OP 

 AD 
2M 

ID 
OP 

AD 
OP 

 

Tentativa 6 2M 
OD 
2M 
OD 
AD 

TD 
ID 

TP 
OD 

AD 
TP 

TD 
OD 

2M 
TD 

ID 
OD 

AD 
OD 

   ID 
AP 

OD 
ID 
OD 

AD 
OD 

 

Tentativa 7 2M 
OD 

ID 
AD 

AP 
AD 

  TD 
2M 
AD 

AP 
TP 
TP 

AD 
OP 

     ID 
DP 

 

Tentativa 8 2M 
OD 

AD 
2M 

OP 
2M 

   AD 
TP 

        

Tentativa 9 2M 
AD 

2M 
TD 
2M 
AD 
2M 

2M 
TP 

   TP 
OP 

        

Tentativa 10 2M 
ID 

AD 
2M 
AD 

TP 
2M 

   AP 
TP 

        

Tentativa 11 OD 
TD 

TD 
2M 
AD 

2M 
OP 

            

* Tarefas com inserção 
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ANEXO IX - Combinações que compuseram o padrão indefinido (IN), na fase de 
inserção - Estudo 3. 

 
PREENSÃO TCC2* TCC3* TCC4* TCC5* TCC6* 

Nº de 
crianças 

6 4 2 6 2 

Crianças 4 5 6 7 8 9 4 6 7 8 7 8 1 2 3 4 6 7 4 7 
Tentativa 1 TP

2M
TD 

OD
TD 

AD
OP 

TD
OD 

TP
AP 

OD
2M
OD
TP 

ID
OD 

OD
AD
ID 

OD
OP 

AD
AP 

OD
OP 

OD
OP 

AD
OD
OP 

AD
OP
TP
OP 

AD
OD 

OD
DP 

OD
2M
OD 

OP
TP 

AD
AP 
ID 

OD 
OP 

Tentativa 2 OD
TP 

OD
2M 

OD
2M
TD 

TD
TP
OD
AD
TP 

AD
AP 

OD
2M
OD
2M 

DP
OP
DP 

OD
ID 

OD
OP 

AP
AD 

OP
TP 

OP
OD 

AD
OD 

AD
TP 

AD
OD
OP 

ID 
OP 
2M
OP 

TD
OD 

AD
OD
OP 

ID 
AD 

AS 
OP 
TP 
OD 

Tentativa 3 AD
AP 

TD
DP 

AD
TP 

TP 
ID
TP 

AD
DP 

TP
2M
AD 

DP
OP 

OD
ID 

OD
OP 

AP
AD 

OD
TP 

AD
AP 

OP
OD 

OP 
2M
TP 

AD
OD
OP 

ID 
AD 

AD
OD
AD 

OD
OP 

AD
OD 

OP 
TP 

Tentativa 4 OD
OP
2M
OD 

OD
OP 

AD
OP 

AP
OD
ID
OD 

TD
OD
OP 

TD
TP 

OD
OP 

OD
ID 

OD
DP 

AP
DP 

OD
TP 

AD
OP 

OP
OD 

 AD
OD 
ID 

AP 
2M 

OD
AD 

AD
OP 

2M
AP 

OD 
2M 
TP 
OD 

Tentativa 5 OD
AD
DP 

TP
TD 

OD
OP
DP 

ID
TD
TP 

OD
AD 

TD
OD
2M
OD 

ID
DP 

OD
OP 

AD
AP 

AD
AP 

TD
TP 

ID 
OD 

AD
OD 

 ID 
AD
OD
OP 

AD
OD
DP 
2M
OD 

AD
AP 

OD
OP 

OD
OP 

TP 
OP 

Tentativa 6 AD
TP 

TD
TP 

TD
OP
ID2
MD
P 

TD
OD
OP 

ID
AP 

OD
OP
2M
OD 

 OD
ID
OD 

OD
OP 

OD
OP 

OD
OP 

OD
OP 

DP 
ID 
OD 

 AD
OD 

OP 
ID 

OD
AD 

TP
OP
OD 

OP
OD 

OP 
TP 

Tentativa 7 ID
DP 

TD
2M
AD 

TP
2M
TP
TD 

OD
OP 

OD
OP 

OD
OP
2M 

 OD
ID 

OD
DP 

AD
OP 

OD
TP 

 OD
DP 

 AP
OD 

AD
OP 

AP
AD 

OD
OP 

ID 
2M
AD 

OD 
OP 

Tentativa 8 OD
OP 

OP
2M
ID 

TD
2M
TD
2M
TD 

TD
TP 

 OD
OP 

 OD
DP 

AP
OP 

OD
AP 

OD
ID 

   AP
OP 

AP
OD
DP 

 OD
OP
TP 

 OD 
2M 
TP 

Tentativa 9 OP
OD 

 AD
DP 

TD
2M
AD
OP 

   AD
ID 

AD
DP 

OD
OP 

    AD
DP
OP 

    TP 
OP 
OD 

Tentativa 10 OD
DP 

  VP
OP 

   AP
OP 

OD
OP
OD 

     AP
OP 

    OP 
OD 

Tentativa 11 TD
OD 

      OD
ID 

      AD
OD 

     

Tentativa 12        ID
AD 

      AD
OD 

     

* Tarefas com inserção 

 
 


