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RESUMO 
 
FERRONATO, Priscilla Augusta Monteiro. Título: Emergência e desenvolvimento 
da ação nos apertos manuais de bebês. 2015. XX f. Tese (Doutorado em 
Ciências) – Escola de Educação Física e Esporte, Universidade de São Paulo, São 
Paulo. 2015. 
   
Esse estudo tem como tese que o comportamento de recém nascidos e bebês é 
ativo, ou seja, guiado a uma meta específica e baseado no conhecimento a respeito 
do ambiente ao seu redor. Também é assumido que essa capacidade de adaptação 
se fortaleça ao longo dos 4 primeiros meses após o nascimento. Foram investigadas 
as atividades manuais de recém nascidos e bebês, tendo em vista que as mãos são 
uma importante ferramenta de percepção e interação com o ambiente. Assim, os 
objetivos do estudo foram: a) descrever o comportamento de apertar ao longo dos 4 
primeiros meses após o nascimento; e b) identificar acoplamentos entre apertos 
manuais e o contexto ambiental durante os quatro primeiro meses após o 
nascimento. Os resultados mostraram que os bebês alteraram a organizaçãoo 
temporal dos apertos diferentemente nas situações de contingência e não 
contingência, um indicativo inicial do comportamento ativo nos apertos manuais. 
 
Palavras-chave: ação; apertos; bebês. 
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ABSTRACT 

 
FERRONATO, Priscilla Augusta Monteiro. Title: Emergence and development of 
the action of clutch behavior in infants. Ano. XX f. Tese (Doutorado em Ciências) 
– Escola de Educação Física e Esporte, Universidade de São Paulo, São Paulo. 
2015. 
 
This thesis searched for evidences that newborns and infants behaviour are active, in 
the other words, intentional, guide by a goal and based in environment knowledge. 
Also, it is suggested that the adaptation capacity improve around the first 4 months of 
age Thereunto, the manual activities were investigate, because the hand is an 
important font of perception and interaction with the environment. So, the goals of the 
study were: a) to describe neonate and infant clutches around four first months after 
birth; and b) to verify the coupling between clutches and environmental outcomes 
during the first four months after birth. The results showed that infants could alter the 
temporal organization of clutches differently in contingent and no contingent 
conditions, an initial indicative of active clutch behaviour in young infants. 
 
 
Keywords: active behavior; clutch; infants. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 A compreensão do desenvolvimento humano implica em identificar as 

mudanças comportamentais que estão associadas a tal fenômeno e os processos 

que causam essas mudanças ao longo do ciclo de vida. Assumindo que 

desenvolvimento é resultado da interação contínua entre o sujeito consigo mesmo 

(entenda-se aqui o processo de descobrimento das funções do próprio corpo) e com 

o ambiente (físico e social), ele pode ser observado através das ações do sujeito 

que emergem como resultado dessa interação. O estudo da emergência da ação e 

suas mudanças ao longo da vida tem sido um paradigma bastante explorado na 

psicologia do desenvolvimento. Pautado nestes pressupostos, este trabalho tem 

como foco central o estudo da emergência e desenvolvimento da ação no 

comportamento das mãos em bebês, mais especificamente, o comportamento de 

apertar. 

 Durante um longo período da história da psicologia do desenvolvimento, os 

recém-nascidos foram vistos como receptores passivos de estímulos, com pouca ou 

nenhuma capacidade de agir no controle do próprio corpo e de uma interação ativa 

deste corpo com o ambiente físico e social que o cerca. No entanto, com base em 

evidências experimentais, essa visão tem sido abandonada e os comportamentos 

dos bebês passaram a ser vistos como ações (não reações) desde os seus 

primeiros dias de vida (BRUNER, 1973; CONNOLLY, 1970; HOMMEL, 2001; 

ROCHAT, 1998). Nessa perspectiva, o comportamento motor observado em recém-

nascidos podem ser descritos como ações cognitivas exploratórias sobre si e sobre 

o ambiente, através das quais o bebê adquire um conhecimento que suporta e o 

empodera de uma capacidade crescente de agir prospectivamente (HOFSTEN, 

1982). 

Uma evidência da capacidade de ação de bebês é a presença de antecipação, 

que denota conhecimento sobre os acontecimentos futuros. As ações motoras são 

sempre planejadas com base em um fluxo contínuo de informações provenientes do 

ambiente, que são percebidas através da execução dos movimentos e também são 

usadas para corrigi-los (HOFSTEN; LEE, 1982).  Para agir, o sujeito necessita de 

informação sobre as propriedades e regularidades do ambiente e das contingências 

que podem surgir como desdobramento da própria ação (em si próprio e no 
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ambiente), assim, pode planejar a ação de maneira prospectiva, e 

subsequentemente, identificar a informação relevante para executar a ação.  

Uma ação, portanto, é diferente do que se convencionou chamar de 

comportamento reflexo (HOFSTEN, 2004). Este último depende de um estímulo 

para ser eliciado e se apresenta na forma de respostas estereotipadas, enquanto 

que em uma ação há presença de uma orientação intencional e planejada a um 

objetivo. Ela é subordinada a uma ou mais intenções e são comportamentos 

planejados baseadas na percepção do funcionamento do próprio corpo e no 

relacionamento do corpo/indivíduo com o ambiente. O conhecimento destas 

relações capacita o indivíduo para descobrir as regras e regularidades que o 

contexto apresenta e, assim, pode ser capaz de antecipar contingências através do 

conhecimento de um estado projetado antes ou durante a ação (CRANACH et al., 

1982). Evidências desse comportamento ”ativo” em bebês têm sido encontradas em 

diversos estudos que serão revisados a seguir.  

Nas últimas décadas do século XX, alguns paradigmas metodológicos 

possibilitaram a investigação da emergência da ação e do seu desenvolvimento em 

bebês. Um exemplo foi a investigação da presença de comportamentos 

antecipatórios em bebês, que indica conhecimento  das regularidades do ambiente, 

e seu uso para planejamento e orientação da execução da ação (BRUNER, 1973; 

HOFSTEN; RÖNNQVIST, 1988; HOFSTEN et al., 1998; LOCKMAN; ASHMEAD; 

BUSHNELL, 1984).  

Uma outra possibilidade metodológica explorada foi destacar para o bebê a 

relação entre o seu comportamento e determinados resultados ambientais para 

verificar se o bebê é capaz de identificar essa relação. Para isso, é usual oferecer ao 

bebê eventos ambientais “prazerosos” simultaneamente à produção de um 

comportamento. Nesse segundo tipo de paradigma, tem sido observado a 

emergência do controle sobre a relação entre o movimento do bebê e os eventos 

ambientais, ou seja, o bebê controla seu comportamento para alcançar o resultado 

ambiental desejado (KALNINS; BRUNER, 1973; THELEN, 1994). Essa capacidade 

de perceber regularidades e agir prospectivamente com base nelas tem sido vista 

como uma propriedade do aparato cognitivo humano, o que explica a sua 
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observação consistente nos primeiros meses de vida, em diferentes condições 

experimentais.  

A despeito das evidências existentes acerca da natureza acional dos 

comportamentos de bebês, a demonstração desse fenômeno e do desenvolvimento 

subseqüente da ação, ainda pode ser explorado para compreensão da natureza e 

mecanismos do desenvolvimento da ação motora. Mesmo com as evidências 

existentes não é incomum uma visão reativa do movimentos dos recém nascidos e, 

decorrentes disso, formas de cuidado do bebê que desconsideram o seu potencial 

ativo e protagonista no seu próprio processo de desenvolvimento. Pode-se observar 

na literatura uma  carência de investigações e descrições para se compreender mais 

os processos que propiciam as mudanças comportamentais no sentido de ganho de 

autonomia para um comportamento direcionado a uma meta – uma ação. Desta 

forma, investigar e descrever as relações entre percepção-ação em um 

comportamento presente desde o nascimento, pode contribuir para preencher estas 

lacunas no estudo sobre a emergência da ação.  

Dentre as ações fundamentais de um bebê logo após o nascimento, os 

movimentos das mãos podem ser uma relevante ferramenta de estudo da ação, por 

ser um comportamento presente desde o período intra-uterino. Estes 

comportamentos manuais podem ser vistos como ações voltadas para perceber as 

propriedades dos objetos e, além disso, são também usados extrair informações 

sobre o próprio corpo  e o ambiente (GIBSON, 1962). Estudos que investigaram 

comportamento manual a partir do nascimento  apontaram que o mesmo não pode 

ser considerado um reflexo, uma vez que foram observadas diferenças na força de 

preensão  frente a um mesmo estímulo ambiental (DIONISIO, 2012); comportamento 

antecipatório (GREDEBÄCK et al., 2009; HOFSTEN; RÖNNQVIST, 1988) e ainda, 

atuação ativa com inibição de um comportamento estereotipado (MEER; WEEL; 

LEE, 1995).  

Pode-se sintetizar as preocupações desse estudo em duas questões gerais que 

orientam essa investigação: a) os bebês são capazes de relacionar as atividades 

manuais de “apertar” e resultados ambientais, durante os quatro primeiros meses 

após o nascimento? b) Como se desenvolve esse relacionamento ao longo desse 

período?  
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Espera-se com este estudo ser possível identificar algum grau de protagonismo 

do bebê no comportamento de apertar. Esse domínio voluntário sobre o aperto pode 

ser identificado através da tentativa do bebê de provocar um resultado ou, alcançar 

uma meta, em relação a um evento. Espera-se também que a relação entre 

indivíduo com ele mesmo (apertar) e com o ambiente (evento externo) deve 

modificar-se ao longo dos 4 primeiros meses decorrentes de mudanças 

desenvolvimentais na direção de uma crescente autonomia do bebê sobre a sua 

interação com meio social e físico.  

A fim de responder as questões do estudo, os objetivos desta tese são: 1) 

descrever o comportamento de apertar durante a preensão manual ao longo dos 4 

primeiros meses após o nascimento considerando o contexto (físico e social) que 

compõe as experiências dos bebês durante este período; e 2) identificar  

emergência do relacionamento entre a ação manual de “apertar” a estímulos 

externos e resultados ambientais nos primeiros quatro meses após o nascimento. 

A investigação da emergência e desenvolvimento da ação (apertar) desde o 

nascimento pode contribuir para enriquecer a descrição dos primórdios do 

desenvolvimento humano e para construção de modelos explicativos do fenômeno. 

Os resultados desse estudo além do valor intrínseco, explicitado anteriormente, 

podem contribuir para  uma tendência de mudança na perspectiva de como os 

bebês são vistos e, portanto, cuidados. Uma vez que bebês são, ainda hoje (apesar 

das evidências destacas anteriormente), interpretados no campo da saúde como um 

estereótipo de fragilidade, incompetência, reatividade e etc., as estratégias de 

cuidado vigentes podem não estar sendo as mais adequadas para promoção do 

desenvolvimento dos bebês. Também, o reconhecimento que a grande maioria dos 

comportamentos dos recém nascidos utilizados em exames iniciais para avaliação 

neuromotora não são simplesmente respostas automáticas implica em mudanças, 

tanto na metodologia empregada quanto na interpretação dos resultados. 

As avaliações neuromotoras têm sido muito utilizadas por profissionais da saúde 

na tentativa de fazer uma avaliação do estado desenvolvimental atual do bebê e 

traçar um prognóstico sobre o seu estado futuro. Apesar de trazerem contribuições 

na detecção precoce de problemas neurológicos, estão pautadas na expectativa de 

respostas automáticas em alguns comportamentos que a literatura tem apontado 
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como ativos (se não totalmente, ao menos apresentam alguns componentes ativos 

(MEER; WEEL; LEE, 1995; ROCHAT; HESPOS, 1997). É possível que seja preciso 

repensar a metodologia.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 

2.1 Comportamento do recém-nascido 

 
O comportamento neonatal tem sido algumas vezes caracterizado de forma 

simplista pelo senso comum e até mesmo pela área médica. Bebês comummente 

são vistos como seres “incompetentes” que apresentam um comportamento 

“desorganizado”. Essa percepção se baseia na observação de um “aparente” 

limitado repertório motor (poucos ajustes posturais, quase nenhum controle de 

pescoço e cabeça, movimentos restritos e aparentemente desorganizados dos 

membros) e, especialmente, devido a presença de um conjuntos de movimentos 

reativos que podem ser eliciados a partir de determinados estímulos ambientais, os 

chamados reflexos.  

Com o repertório motor limitado do bebê a área medica se apoiou naquilo que 

era observável para estudar e caracterizar possíveis problemas do desenvolvimento 

logo após o nascimento, e assim, os exames neurológicos apoiados na observação 

da resposta reflexa vem exercendo um importante papel nesse processo. No 

entanto, não se pode desconsiderar a importância do reflexo e dos movimentos 

espontâneos para a exploração e aquisição de autonomia motora do bebê. A seguir 

serão apresentados as definições operacionais de reflexo bem como a evolução da 

literatura em como considera-lo de forma importante para o processo de aquisição 

do comportamento ativo. 

 

2.1.1 Reflexos: definições e seus mecanismos neurais 

 
O termo “reflexo”, derivado da analogia de reflexo produzido pelo espelho, uma 

imagem refletida que reproduz a original, foi originalmente sugerido por Hall (1841)  

apud Towen (1984) e mais tarde por Sherrington (1906) apud Towen (1984) que 

definiu o termo como ele ainda hoje é usado: reatividade a um estímulo ou  uma 

resposta automática involuntária a um estímulo específico (para uma revisão 

completa sobre a origem histórica do termo ver Touwen (1984)). Reflexos são 

respostas  organizados hierarquicamente que podem ser regulados ao nível da 

medula espinhal ou ao nível do bulbo e tronco cerebral. Os reflexos organizados ao 
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nível medular apresentam um funcionamento mais simples enquanto que os 

organizados no bulbo e tronco cerebral apresentam respostas  mais complexas 

(GUYTON; HALL, 2012).  

O termo “arco-reflexo” denota o caminho seguido pelo impulso nervoso de um 

reflexo medular (DEWEY, 1896; APUD HOMMEL, 2001). Desta forma, em uma 

resposta reflexa simples (monossinaptica) o estímulo é detectado pelo órgão 

receptor e enviado à medula através de sua raiz dorsal por neurônios aferentes. Na 

medula, os neurônios associativos recebem a informação (em forma de impulso 

elétrico) e enviam uma resposta (também em forma de impulso elétrico), desta vez 

pela raiz ventral da medula, por neurônios eferentes que chegam ao músculo, e 

estes, executam a resposta (movimento).  

Os reflexos, tanto medulares quanto bulbares, podem ser monossinápticos 

quando tem apenas uma ligação entre neurônio aferente e eferente, ou 

polissinapticos quando apresentam pelo menos um interneurônio entre o neurônio 

aferente e eferente (GUYTON; HALL, 2012). A classificação de “reflexo primitivo”, 

que indica os reflexos mais simples, organizados ao nível medular, tem sua origem 

no início do século XIX. Originalmente o termo foi cunhado por Schaltenbrand (1925) 

apud Towen (1984)  para nomear reações de endireitamento, presentes em animais 

e recém nascidos humanos. No contexto da psicologia do desenvolvimento, o termo 

“primitivo” vem da ideia de que o cérebro dos recém-nascidos apresentam uma 

estrutura ainda incompleta, inicial, portanto, somente é capaz de produzir respostas 

muito simplificadas quando comparado aos adultos (TOUWEN, 1984).  

A literatura tem documentado muitos tipos de comportamento classificados 

como reflexos. Alguns autores separam os reflexos em primitivos, posturais e 

locomotores, entretanto,  não há um consenso entre eles sobre uma classificação 

padronizada. De maneira geral, na categoria dos reflexos “primitivos” estão: Moro e 

Susto, Preensão Palmar e Plantar, Busca e Sucção, Babinski. Os reflexos 

“posturais” geralmente são apontados como: Reflexo Corretivo Labiríntico e Visual, 

Firmeza de Pescoço e de Levantamento, estes são também chamados de reações 

posturais. Os reflexos “locomotores” normalmente são: Reflexo de Engatinhar, de 

Marcha e Natação (GABBARD, 1996; GALLAHUE; OZMUN, 2005; PAPALIA; OLDS; 

FIELDS, 2006). Todos eles e ainda muitos outros apresentados nas escalas de 
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avaliação neurológica apresentadas a seguir são descritos como recursos iniciais de 

proteção e preparatórios para o comportamento voluntário  

A visão do recém-nascido como um organismo predominantemente reativo 

(reflexo) está presente no texto de vários autores do desenvolvimento: Millani-

Comparetti e Giodoni (1967), Fiorentino (1973), Wyke (1975), Capute et al. (1978). 

Uma visão menos enfática, porém, ainda considerando o recém-nascido como um 

organismo que opera de maneira subcortical e reflexiva podem ser encontrada nas 

posições de autores como: McGraw (1943), Paine (1960), Taft e Cohen (1967), 

Zelazo (1976) e Gallahue (1982). Todos estes autores, entretanto, concordavam que 

o funcionamento do cérebro do recém-nascido podia ser descrito como um sistema 

reflexo que “opera” nos níveis inferiores do SNC. Porém, com o desenvolvimento, 

haveria um aumento gradual da influência cortical (dos mecanismos voluntários dos 

hemisférios cerebrais) suprimindo a apresentação dos reflexos subcorticais. 

Desde que o termo “reflexo primitivo” foi proposto para descrever o 

comportamento neonatal alguns poucos pesquisadores como por exemplo, Preyer 

(1900), Stirnimann (1940), Dileo (1967), Touwen (1978, 1976), Prechtl (1981), já se 

mostraram contrários a esta definição, por acharem que as reações caracterizadas 

como reflexos primitivos seriam muito simplistas para caracterizar o comportamento 

dos neonatos. Para eles, um organismo saudável com desenvolvimento neural tão 

ativo não poderia ser compatível com reações tão simples como mecanismos de 

estímulo-resposta. Ainda assim, o conceito de “reflexo primitivo” foi fortalecido ao 

longo do tempo aliado às observações do repertório motor do recém-nascido e suas 

relações com cérebros lesionados de adultos ou até mesmo de recém-nascidos.  

Pesquisas voltadas para o comportamento manual apontam que lesões no lobo 

frontal desencadeiam, em adultos, o reflexo de preensão palmar. Twitchel (1970) 

descreveu a “resposta de pegar” em bebês como uma reação pobre e estereotipada, 

semelhante ao comportamento de pegar patológico desempenhado por adultos com 

lesões no lobo frontal. Outros autores também apresentaram as mesmas 

interpretações para esse comportamento (ADIE; CRITCHLEY, 1927; BRAIN; 

CURRAN, 1932; ETCHARRY-BOUYX et al., 2000; HASHIMOTO; TANAKA, 1998; 

SCHOTT; ROSSOR, 2003; SEYFFARTH; DENNY-BROWN, 1948). Estudos em 

crianças com anencefalia mostraram que estas apresentaram a resposta de 
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preensão, apontando assim, mais um indicativo de que o mecanismo deste 

comportamento está alocado apenas na medula e não nos centros superiores de 

controle (ADIE; CRITCHLEY, 1927 APUD HANABUSA, 1975; HANABUSA, 1975).  

Nestes casos, pode-se ter clareza de que essa manifestação é reflexa. No entanto, 

em outra situação, de comprometimento parcial, é preciso uma análise cautelosa 

para afirmar que a preensão apresentada é uma resposta puramente reflexa. 

Shahani, Burrows e Whitty  (1970) reportam que a latência do reflexo  de 

preensão é de 40ms em um estímulo elétrico direto nas fibras aferentes em 

pacientes adultos com lesão no hemisfério cerebral e, baseado neste dado de 

velocidade de condução da informação, também caracterizou o reflexo de preensão 

como uma manifestação essencialmente ao nível medular. Desta forma, as 

interpretações sobre respostas estereotipadas em indivíduos adultos e recém-

nascidos, que apresentam lesões cerebrais, baseados em descrições puramente 

fisiológicas, foram transferidos para as respostas de neonatos saudáveis. 

No entanto, essa analogia pode não ser adequada porque, por exemplo Futagi, 

Toribe e Suzuki (2012) identificou outros casos de lesão nos centros superiores que 

provocaram inibição da resposta de preensão ou ainda respostas aumentadas mais 

longas ou muito fracas, em crianças com diferentes tipos de Paralisia Cerebral. 

Towen (1984), também aponta que em alguns casos de lesão cerebral (frontal ou 

não) em recém-nascidos, a resposta de preensão também desaparece. 

As explicações para o desaparecimento da resposta em casos de lesão indicam 

que as projeções da área pré-motora primária não tem uma relação direta sobre os 

neurônios motores da medula espinhal. A maioria dos neurônios provenientes das 

áreas corticais primarias terminam na parte intermediaria da medula e se conectam 

a  interneurônios. Os interneurônios são relacionados com a modulação dos reflexos 

medulares, assim, a inibição descendente da resposta de preensão através de áreas 

motoras não primárias podem também ocorrer através dos interneurônios da medula 

e estudos reportam que pode ser feito esse controle inibitório também através de 

outras rotas neurais (DE RENZI; BARBIERI, 1992). Pacientes com lesão medial-

frontal e lateral-frontal apresentaram a resposta de preensão estereotipada. Por 

outro lado, pacientes com lesões profundas nos gânglios da base e outras lesões 

frontais apresentaram a resposta inibida (BRAIN; CURRAN, 1932; SEYFFARTH; 
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DENNY-BROWN, 1948; APUD TWITCHELL, 1970). Esses fenômenos são 

indicativos de que o sistema nervoso não parece controlar o comportamento de 

preensão da mesma forma, seja nos casos de lesão em cérebros adultos, seja no 

comportamento típico neonatal, por isso, talvez seja um erro interpretá-los como 

similares. 

Mesmo apresentando algumas reações similares frente a um mesmo estímulo, 

Towen (1984) sugere que é mais proveitoso olhar para as diferenças entre as 

estruturas cerebrais de um adulto lesionado e de neonatos, do que para as 

semelhanças. Estas diferenças podem ser vistas no processo desenvolvimental, na 

complexidade da performance e na variabilidade da função motora de neonatos 

saudáveis em contraste com a performance pobre e estereotipada de cérebros 

adultos lesionados (TOWEN, 1984). Considerando todas as funções e mecanismos 

de operação que o cérebro adulto adquiriu ao longo do processo de 

desenvolvimento não é plausível compará-lo a estrutura e funcionamento do cérebro 

do recém-nascido. Ainda, os caminhos que cada uma destas estruturas cerebrais vai 

seguir são diferentes, pois partem de princípios diferentes em que um deles esta 

começando o processo de desenvolvimento e o outro está se reorganizando.  Esta 

reorganização (efeito da lesão) também se ajusta seguindo vias diferentes entre si 

dependendo do local da lesão, como foi citado acima em estudos onde diferentes 

centros de comando superior foram lesados e a resposta reflexa ora era inibida ora 

era manifestada (BRAIN; CURRAN, 1932; SEYFFARTH; DENNY-BROWN, 1948; 

APUD TWITCHELL, 1970). 

O bebê vai construir seu repertório a partir da interação de estruturas cerebrais 

extremamente plásticas e abertas com estrutura corporal em contínua mudança e, 

por sua vez, em interação  com um ambiente que possui estabilidade e instabilidade. 

O adulto com lesão cerebral parte de uma estrutura também plástica, porém não na 

mesma escala que o cérebro do neonato. O adulto apresenta várias estruturas já 

construídas ao longo do tempo que vão guiar a reorganização da arquitetura 

cerebral de uma maneira diferente do recém-nascido. Ou seja, enquanto um deles 

tem a vantagem da plasticidade em estado ótimo para se desenvolver o outro tem a 

vantagem das várias possibilidades de estruturas previamente construídas. É 

inegável que são estruturas diferentes, portanto não podem ser comparadas e um 
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equívoco ainda maior é usar esta comparação para explicar o processo de 

desenvolvimento neonatal. 

Em resumo, comparar o comportamento neonatal ao comportamento 

estereotipado que reaparece após uma lesão cerebral não parece ser uma maneira 

produtiva para se olhar para o processo de desenvolvimento que ambos 

apresentam. Além de se manifestarem de maneiras diferentes, estão também 

ligados a estruturas de comando diferenciadas. A despeito da controvérsia acima 

descrita acerca da “natureza não reflexa do reflexo neonatal”, o uso das respostas 

reflexas como indicadores da condição neurológica do bebê (procedimento de 

avaliação bastante utilizado pela classe médica) pode apresentar algumas ressalvas 

quando a fidedignidade do perfil do desenvolvimento a ser traçado com esses 

testes, haja vista a confusão vigente na descrição dos comportamentos e também 

na interpretação dos mesmos como será citado a seguir.   

 

2.1.1.1 Avaliação neurológica em recém-nascidos 
 

Exames neurológicos fazem parte da prática médica e têm sido aplicados em 

recém nascidos desde o início do século XIX . Deriva desta época, por exemplo, a 

descrição de vários dos comportamentos intitulados reflexos que ainda hoje fazem 

parte deste tipo de avaliação, como por exemplo Moro (1918) e Landau (1923) que 

descreveram os comportamentos que até hoje levam seus nomes. Desde esta 

época as técnicas e protocolos que foram propostos (na Europa: Thomas e 

Dargassies (1952) na França; ILingworth (1960) na Inglaterra; Prechtl (1967) na 

Holanda; Sheridan (1968) Inglaterra; Brandt (1986) na Alemanha; na America do 

Norte: Dubowitz, Dubowitz e Goldberg (1970); na América do Sul: Coriat (1960) na 

Argentina; Lefèvre (1950) e Diament (1967) no Brasil) vem sendo aprimorados e 

muitos instrumentos são sugeridos para avaliação neurológica de recém-nascidos e 

bebês em geral.  

O procedimento básico nesse tipo de avaliação é estimular o bebê, observar 

a sua resposta e investigar a presença de anormalidades no sistema nervoso central 

e a integridade dos nervos periféricos, através da procura por respostas fora do 

padrão (ausência, fraqueza ou persistência de resposta). Assim, é possível 
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identificar bebês com possíveis problemas (que podem necessitar de intervenção 

imediata) assim como aqueles que podem fazer parte de grupos de risco. Uma 

vantagem desse tipo de avaliação é que o procedimento é simples e acessível, não 

necessitando de instrumentos especiais e nem mesmo de ambiente hospitalar.  De 

maneira geral, cada um destes procedimentos elegem os comportamentos 

considerados mais importantes para traçar um prognóstico. Segue abaixo a Tabela 1 

que descreve em ordem cronológica as ferramentas de avaliação mais utilizadas em 

recém-nascidos que consideram a preensão manual como comportamento a ser 

avaliado e como esse comportamento é classificado. De maneira geral, a preensão 

palmar é considerada um comportamento automático involuntário, chamada de 

reflexo primitivo ou não ou ainda de resposta eliciada ou resposta reflexa. 

Tabela 1– Testes Neurológicos que avaliam a preensão manual dispostos em ordem 
cronologia da criação do teste e apresentação da nomenclatura para o 
comportamento de preensão. 
 
Ferramenta Indicação e faixa 

etária 
Classificação 
da Preensão 
Manual 

André-Thomas, Chesni e Saint-Anne 
Dargassies (1960) e Saint-Anne 
Dargassies (1977) 

A Termo e Prematuro Reflexo 
Primitivo 

Prechtl e Beintema (1964) A Termo Resposta 

Milani-Comparetti e Gidoni (1967) Do nascimento até 24 
meses 

Reflexo 
Primitivo 

Brazelton (1973) 

Neonatal Behavioral Assessment 
Scale 

A termo do nascimento 
até 2 meses e 
prematuros saudáveis 
quando a termo  

Resposta 
Elicitada 

Pretchtl (1977) A Termo e Prematuros 
quando a termo 

Resposta 

Kurtzberg et al. (1979) 

Einstein Neonatal Neurobehavioral 
Assessment Scale (ENNAS) 

A Termo e Prematuro 
de Alto Risco  

Resposta 
Reflexa 
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Chandler et al. (1980) 

Movement Assessment of Infants 
(MAI) 

A Termo e Prematuro 
quando a termo. A 
partir dos 4 meses 
para bebê de alto risco 

Reflexo 
primitivo 

Morgan et al. (1988) 

Neonatal Neurobehavioral 
Examination (NNE) 

A Termo Reflexo 
Primitivo 

Sheridan-Pereira, Ellison e Helgeson 
(1991) 

Neonatal Neurological Examination 
(Neoneuro) 

A termo Reflexo 
Primitivo 

Dubowitz, Mercuri e Dubowitz (1998) 

Neurological Assessment of the 
Preterm and Full-Term Newborn 
Infant (NAPFI) 

A termo nos primeiros 
3 dias e Prematuro do 
nascimento até a idade 
a termo 

Reflexo  

Amiel-Tison (2002) A Termo e Prematuros 
(1986) 

Nascimento até 6 anos 
(2002) 

Reflexo 
Primitivo 

Lester e Tronick (2004) 

Neonatal Intensive Care Unit 
Network Neurobehavioral Scale 
(NICHD) 

A termo, Prematuro e 
Grupo de Risco 

Aplicável do 
nascimento até 2 
meses 

Reflexo 

 

Essas avaliações apresentam algumas diferenciações entre si, por exemplo, 

Avaliação Neurológica (Neurological Assessment), testes de “Screening” e Avaliação 

Comportamental (Behavioral Assessment) tem funções e objetivos diferentes. A 

primeira é basicamente uma avaliação médica, tem seu foco na integridade do 

sistema motor, enfatizando o tônus muscular e os reflexos. Este tipo de avaliação 

tem sido amplamente difundida e usada para inferências sobre a maturação do 

sistema nervoso central e identificação de lesões graves. Os testes de “Screening” 

são usados para identificar o grau de lesão neurológica. E as Avaliações 

Comportamentais tem uma abordagem mais psicológica, voltada para a 

compreensão do repertório de respostas relacionados ao ambiente, como por 

exemplo avaliações do processamento sensorial e organização comportamental, 
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para inferir, entre outras coisa, sobre as funções cognitivas (KURTZBERG et al., 

1979; MCDONNELL; CORKUM, 1979). Os precursores destas escalas 

comportamentais foram Gesell e seus colegas (GESELL; ÁMATRUDA, 1947) 

através das descrições detalhadas que fizeram dos comportamentos dos bebês. 

Utilizando-se destas escalas, muitas pesquisas foram e tem sido realizadas na 

tentativa de encontrar qual dos comportamentos seria mais preditivo para um 

diagnóstico precoce de um possível comprometimento neuromotor. Diversos autores 

tem estudado cada um dos “reflexos” na tentativa de identificar qual deles seria mais 

eficiente para detectar uma anormalidade e predizer problemas do desenvolvimento. 

Capute et al. (1978) indicou resposta de Galante (comportamento onde o dedo é 

passado paralelamente a coluna e espera-se como resposta uma flexão lateral na 

direção do estímulo) como um dos mais preditivos reflexos. Dargassies 

(1977)apresentou a resposta de Extensão Cruzada das pernas (o estímulo é uma 

pressão na planta do pé na direção do calcanhar da perna estendida e a resposta 

esperada é a flexão e a abdução da perna oposta) como um indicativo mais crítico 

para a maturação do sistema nervoso central. Gupta (1999) selecionou como 

indicadores da integridade do sistema nervoso central do bebê Preensão Plantar, 

Palmar, Busca, Moro, Extensão Cruzada, Landau, Apoio e Suporte Positivo sem 

uma distinção clara entre reflexo e reação postural. Dubowitz, Mercuri e Dubowitz 

(1998) usaram Preensão Palmar, Plantar, Moro, Sucção e Apoio. Scherzer (2000) 

sugere mais relevância clínica para o Moro, Preensão Palmar e Plantar, Tônico 

Assimétrico do Pescoço, Busca e Sucção. No entanto, a evolução destas 

ferramentas de avaliação parecem estar caminhando para uma mudança no 

conceito da natureza das respostas motoras. Atualmente existe grupos de 

pesquisadores (e. g. grupo de Arnold Capute na Inglaterra e Vaclav Vojta na 

Alemanha, defensores do conceito de reflexos primitivos) que já separam as 

respostas em ao menos duas categorias: reflexos e respostas posturais, apontando 

que as reações posturais seriam mediadas por mecanismos corticais, ao invés de 

como acontece com os reflexos primitivos, que seriam mediados em nível medular. 

Na maioria das avaliações neurológicas, a Preensão Palmar é classificada como 

um reflexo ou resposta automática, como demonstra a Tabela 1 apresentada acima. 

De acordo com as premissas destas ferramentas de avaliação, a resposta motora de 

preensão seria organizada em nível medular. No caso do bebê não apresentar a 
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preensão ou apresentar resposta fraca é interpretado que há algum problema 

periférico (raízes, plexus ou nervos) além da própria medula espinhal, especialmente 

quando são apresentados comportamentos assimétricos (PRECHTL, 1970; 

RATNER; BONDARCHUK, 1990; VOLPE, 2008).  Por outro lado, lesões nas partes 

cerebrais superiores também podem afetar a resposta de Preensão Palmar. Nestes 

casos, as respostas podem ser aumentadas e mais longas no lado afetado de 

crianças com hemiplegia espástica ou quadriplegia quando comparado com  as 

respostas em crianças normais. Bem como a resposta de preensão pode ser muito 

fraca em crianças com Paralisia Cerebral Atetósica.  Crianças com esse tipo 

específico de Paralisia Cerebral (Atetóide) apresentam geralmente tônus diminuído 

nos músculos flexores, por isso, a predominância dos músculos extensores pode 

apresentar a resposta de preensão mais fraca (TOUWEN, 1984).  

Além do procedimento para a avaliação ser nitidamente subjetivo (o dedo do 

observador é colocado na palma da mão do bebê e a pressão exercida é julgada 

geralmente entre boa, fraca ou ausente pelo experimentador) a interpretação da 

resposta motora pode indicar dois diagnósticos opostos. Deve-se levar em 

consideração que a Preensão Palmar, bem como os outros comportamentos 

classificados como reflexos, podem não ser veiculados unicamente através da 

medula espinhal, mas podem receber comandos também provenientes dos centros 

superiores.  Não é porque uma resposta de preensão foi vista em bebês anencéfalos 

(HANABUSA, 1975)  que necessariamente os hemisférios cerebrais não estariam 

envolvidos na manifestação deste comportamento. Além disso, o centro do reflexo – 

a medula espinhal – é controlado pelos mecanismos superiores e estes a medida 

que vão se desenvolvendo passam a atuar de forma mais ativa inibindo a ação da 

medula espinhal sobre os comportamentos como os de preensão, que então 

passam a ser identificados como voluntários (FUTAGI; TORIBE; SUZUKI, 2012). 

Assim, a avaliação da Preensão Palmar, que geralmente se justifica para a 

verificação da aferência e eferência nas raízes C6, C7e C8 da região cervical da 

medula espinhal, também pode indicar o funcionamento do sistema nos centros 

superiores. Por isso, a avaliação de reflexos da maneira como vem sendo feita, não 

considerando a possível atuação de centros superiores no controle de respostas 

comportamentais, podem não representar uma fotografia fiel do estado do sistema 

nervoso. Nenhuma destas avaliações parece ser realmente preditiva para um 
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diagnóstico precoce do estado de desenvolvimento em bebês antes dos 12 meses 

de idade. 

 

2.1.2 Preensão Palmar 
 

As mãos são usadas em uma infinidade de atividades essenciais como 

alimentação, locomoção, manutenção e higiene corporal e comunicação. No 

entanto, a sua utilidade na manipulação do ambiente parece ser uma de suas mais 

importantes funções, pois o indivíduo pode adquirir experiência sobre o 

funcionamento do próprio corpo (uso das mãos em si) e sobre como interagir com o 

ambiente. Dentro das habilidades manuais, a preensão merece destaque por ser 

uma das ações mais utilizadas quando as mãos estão em atividade. 

Comportamentos inteligentes, geralmente podem ser observados através das ações 

manuais onde a preensão frequentemente está presente, e muitas vezes são 

usados como testes para acessar as habilidades cognitivas durante infância Além 

disso, ela está presente desde os momentos iniciais da vida (já documentada no 

período intra-uterino).  

Devido as características acima destacadas, esse comportamento foi escolhido 

para o estudo da emergência e desenvolvimento das açoes em bebês.  

 

2.1.2.1 Origem/Filogênese 

 

Qual seria o significado do comportamento de preensão palmar para os seres 

humanos? Seria apenas um comportamento remanescente da evolução sem alguma 

função óbvia para os humanos ou exerce alguma função na organização das redes 

neurais a serem usadas ao longo do desenvolvimento?  

A teorias que tentam explicar a filogenia do comportamento de preensão têm 

apresentado algumas contradições ao longo do tempo. Inicialmente, foi sugerido que 

o comportamento de apertar ou segurar poderia ser identificado apenas nos pés e 

posteriormente também foi encontrado nas mãos de algumas espécies de 
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mamíferos (e. g. primatas e marsupiais) justificado pela necessidade de locomoção 

destes animais em árvores. Essa proposta, conhecida como Teoria Arbórea, foi 

contestada pois algumas espécies de vida arbórea – os esquilos por exemplo -  não 

desenvolveram características essenciais à preensão (e.g. os cinco dedos sendo o 

polegar oposto aos outros quatro dedos) e no entanto, continuavam sendo 

habilidosos em seus deslocamentos em galhos e árvores.  

Cartmill (1974) apresenta evidências arqueológicas para seu argumento de que 

o desenvolvimento das mãos está relacionado com a necessidade predatória. 

Segundo este autor, uma espécie ancestral de mamífero identificada nas florestas 

da Austrália foram os primeiros onde foram encontradas mãos com características 

favoráveis a preensão. Esta espécie (Cercartetus ou Burramys) apresenta 

comportamento de forrageamento1 para buscar frutas e insetos. Juntamente com a 

evolução das mãos veio a mudança do posicionamento do globo ocular, passando 

de uma posição mais lateral para uma posição mais frontal na cabeça, justamente 

para facilitar o comportamento predatório e o transporte (através das mãos) do 

alimento à boca. Sendo assim, parece que inicialmente o comportamento de apertar 

tinha uma função predatória, mas que ao longo do processo evolucionário foi sendo 

útil para outras atividades, pelo menos em primatas. 

Com o passar do tempo a preensão em primatas passou a ter outra função 

importante. A preensão além de ser importante para locomoção em árvores e 

alimentação parece ser essencial para a locomoção e prevenção de quedas de 

bebês primatas quando estão agarrados as suas mães. Durante a amamentação, 

bebês primatas não humanos se mantém agarrados as suas mães através da 

preensão palmar, o mesmo acontece quanto se seguram em suas mães para se 

aproveitarem da locomoção das mesmas. Os bebês primatas não humanos podem 

se pendurar na barriga da mãe ou até escalar suas costas e permanecer lá 

enquanto elas saltam por entre as árvores, andam e correm (para uma revisão 

completa ver Bloch e Boyer, (2002)). Richter (1931) testou a resposta de preensão 

em bebês macacos e mostrou que a forca de preensão era muito maior que a de 

                                                
1 Busca e exploração de recursos alimentares. 
2 Preensão: de acordo com o Dicionário Aurério, ato de pegar, agarrar ou 

segurar. Comportamento expresso através da flexão dos dedos das mãos que 
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bebês humanos pois eles podiam ficar pendurados de 7 a 33 minutos em apenas 

uma mão contra os 2 min e 35 segundos de bebês humanos identificados por 

Robinson (1891). Há ainda outros achados interessantes sobre hierarquia de 

comportamentos  chamados reflexos que também contribuíram para comprovar a 

importância da preensão para os primatas. Alguns estudos apontam que a preensão 

inibe a resposta de Moro (BROWN; FREDRICKSON, 1977; FREDRICKSON; 

BROWN, 1980; KATONA, 1998; POLLACK, 1960; PRECHTL, 1965; WEGGEMANN 

et al., 1987) tanto em humanos quanto primatas, o que no caso deste segundo 

grupo é essencial para se manter seguro na mãe durante a alimentação e evitar 

quedas. Também foi mostrado que a sucção aumenta a manifestação da preensão, 

ao menos em humanos (BROWN; FREDRICKSON, 1977; POLLACK, 1960), se os 

mesmos resultados forem identificados em primatas não humanos o comportamento 

de preensão pode ser outro importante mecanismo facilitando que os beb6es 

macacos se mantenham agarrado a mães durante a alimentação. Um outro 

comportamento reconhecido como reflexo em humanos, a resposta Tonico 

Assimétrico do Pescoço (ATNR), não parece causar enfraquecimento da resposta 

de preensão, ao contrario, uma vez que a cabeça do bebê esteja voltada para um 

lado há uma manifestação mais exacerbada da preensão na mão oposta (Hopkins, 

1994). Se o mesmo for encontrado em primatas não humanos,  indica que mesmo 

que a cabeça se mova para as laterais eles (primatas) conseguem continuar 

segurando em suas mães. A partir de estudos como estes questionamentos 

começaram a ser feitos sobre qual a importância evolutiva deste comportamento 

para os seres humanos? 

Baseados nos estudos acima apresentados, alguns autores sugerem que o 

reflexo de preensão pode ser visto como uma adaptação filogenética não mais 

necessário hoje em dia, principalmente a preensão plantar (BRAIN; CURRAN, 1932; 

DIETRICH, 1957). No entanto, outros autores como Twitchell (1970) e Jouen e 

Molina (2005) sugerem que o “reflexo de preensão” seja um facilitador para as 

reações proprioceptivas. Assim, parece que a preensão pode ser uma estratégia 

muito eficiente para captação de informações sobre objetos, favorecendo o 

desenvolvimento de processos cognitivos envolvidos durante o estabelecimentos de 

vínculos tanto físicos quanto sociais entre o indivíduo consigo mesmo e o ambiente 

que o cerca. Tendo em vista que os humanos demoram para andar e adquirir 



 30 

independência, uma ferramenta bastante utilizada para apreender mundo são as 

mãos, por isso, esse comportamento manual nos humanos parece ser mais 

desenvolvidos que em outros primatas não humanos. Esses outros primatas andam 

aos 3 meses e usam a boca para explorar os objetos, já que conseguem se 

locomover até eles (VAUCLAIR, 1984). No caso dos humanos, as ações manuais 

são essenciais tanto para explorar objetos quanto para trazer outros objetos à boca 

para outras formas de exploração. O aprendizado e desenvolvimento desta 

capacidade  é um mecanismo importante para o estudo e compreensão do 

desenvolvimento e emergência do comportamento ativo em humanos. 

 

2.1.2.2 Desenvolvimento da preensão 

 

O comportamento de preensão2 em humanos pode ser visto desde a vida intra-

uterina a partir da 25ª semana de gestação (ALLEN; CAPUTE, 1986). É um 

comportamento inato porém, considerado por muitos, involuntário e associado ao 

conceito de reflexo primitivo. Assim, a preensão é geralmente descrita como uma 

resposta reflexa em que o comportamento manifestado de forma 

automática/involuntária como resposta a um estímulo apresentado, gradualmente 

desaparece ao longo dos primeiros 4 meses após o nascimento. Esse 

desaparecimento é seguido pelo aparecimento de um comportamento grosseiro, 

porém voluntário de “prender” (segurar com as mãos), que se torna cada vez mais 

habilidoso a medida que o bebê se desenvolve . 

Twitchell (1970) foi um dos autores que se recusou desde o início a classificar a 

preensão de acordo com o simples mecanismo de estímulo-resposta. Em um estudo 

detalhado, ele descreveu a preensão desde o nascimento até as 44 semanas 

classificando-a em 6 diferentes categorias com características próprias que serão 

brevemente descritas a seguir na Tabela 2. 

 
                                                

2 Preensão: de acordo com o Dicionário Aurério, ato de pegar, agarrar ou 

segurar. Comportamento expresso através da flexão dos dedos das mãos que 

envolvento o objeto a ser pego/segurado. 
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Tabela 2-  Categorias da prensão palmar de acordo com Twitchel (1970). 
 
Período Comportamento Figura 

Nasc. 

 até 8 
semana
s 

A flexão dos dedos é proprioceptiva e 
não dependente do contato com a palma 
da mão. A manipulação do braço 
alongando os músculos flexores 
promovem a flexão dos dedos que 
também é acompanhada da flexão das 
articulações do punho e cotovelo. O 
alongamento de qualquer musculatura do 
membro pode provocar a flexão mais 
intensa dos dedos das mãos. Também 
chamado de resposta de traçao Figura 1. 

 

 

 

2 a 8 
semana
s 

Entre 2 e 4 semanas a flexão dos dedos 
pode ser provocada pela estimulação da 
palma da mão através de uma “forte” 
pressão. Entre 4 e 8 semanas o estímulo 
na região entre o polegar e o indicador 
desencadeiam a flexão dos dedos.   

 

8 a 20 
semana
s 

Neste momento a preensão pode ser 
completa e dividida em duas fases. 
Primeiro com estímulo próximo a região 
proximal das falanges provoca a flexão 
dos dedos. Depois da flexão a preensão 
é mantida pelo contato (estimulo) 
constante durante a preensão. 

 
 

16 a 40 
semana
s 

Fase de independência digital, ou 
fracionamento da resposta de flexão. 
Quando o contato é na mão próximo da 
parte proximal da falange de um dedo, 
este responde em flexão.  

 

16 a 36 
semana
s 

Direcionamento da mão em supinação na 
direção do estímulo durante a resposta 
de flexão. 
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20 a 44 
semana
s 

A partir deste momento, alem da 
orientação  em supinação ou pronação 
movimentos de apalpação começam a 
aparecer durante a flexão. 

 

 

   

Fonte: Twitchel (1970). 

É importante mencionar que próximo dos 4 meses (aproximadamente 16 

semanas) de idade fica mais clara a observação de uma preensão mais ativa e 

voluntária, onde é possível identificar a intenção do bebê em “pegar” e se manter 

segurando algum objeto, mas, entretanto, essa preensão ativa confunde-se com o 

comportamento reflexo na descrição de Twitchell. É justamente essa transição entre 

comportamento reflexo e  voluntário que a literatura ainda deixa lacunas na 

explicação do processo desenvolvimental da maioria dos comportamentos 

neonatais. Assim, a falta de explicações pode ser vista como uma evidência para a 

negação da proposição da preensão como um comportamento puramente reflexo 

nos meses iniciais após o nascimento. 

A partir do nascimento (e até mesmo antes disso) muitas mudanças podem ser 

notadas no comportamento motor de recém-nascidos e bebês. Talvez a principal 

delas seja a crescente autonomia que o bebê apresenta em atividades onde 

manipula seu próprio corpo e em interações cada vez mais elaboradas com o 

ambiente físico e social que o rodeia. No entanto,  a explicação de tal processo está 

longe de ser consensual. Essa divergência se reflete no senso comum quando o 

assunto é entender e cuidar de bebês de forma que se promova condições ótimas 

para o processo de desenvolvimento do comportamento ativo. 
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O conceito mais fortalecido quando se trata de desenvolvimento do 

comportamento motor do recém-nascido está pautado em teorias maturacionistas, 

em que o tempo é a variável que oferece condições para o amadurecimento do 

sistema nervoso central, fazendo com que este, atinja níveis onde a estrutura 

corpórea possa ser controlada voluntariamente. Assim, fica implícita a ideia de que 

não é necessário qualquer tipo de estimulação motora uma vez que esta não pode 

surtir efeito se o sistema nervoso central não estiver no nível adequado para 

processar os estímulos. As descrições pormenorizadas feitas por Twichell (1970) 

apresentam mais evidências de que o termo “reflexo” vem sendo usado 

erroneamente para descrever tal comportamento. Não caberia um comportamento 

puramente reflexo apresentar tamanha variação de resposta. Ainda, a modificação 

do comportamento com o aumento da idade já serve por si só como evidência de 

que mudanças estão ocorrendo nos mecanismos de funcionamento do mesmo ao 

longo do tempo. Assim,  não há um marco de transição em que o bebê deixa de usar 

o mecanismo estímulo-resposta para o uso de um mecanismo baseado em 

percepção-planejamento-decisão-ação. 

Na perspectiva maturacionista (em que a clínica médica parece ainda esta 

embasada) o desenvolvimento de bebês é explicado através de estudos 

comparativos que apontam similaridades entre cérebros de bebês e de adultos 

lesionados. Como já foi mencionado anteriormente, essa comparação não parece 

ser produtiva para agregar conhecimento a este processo haja vista as diferenças 

entre estas duas estruturas e seus processo de desenvolvimento. Um cérebro 

saudável de um bebê não está estruturado e nem funciona de forma similar a um 

cérebro adulto lesionado. Mesmo que sejam identificadas respostas motoras 

similares em cérebros lesionados de um adulto e de um bebê, isso não é indicativo 

que mecanismos similares estejam presentes. Os recursos que cada um destes 

órgãos tem para adaptarem-se as dificuldades ou lesões é diferente, pois enquanto 

o cérebro do bebê conta com uma incomparável plasticidade, o adulto além da 

plasticidade tem previamente definidos uma série de outros “caminhos” por onde 

pode atuar, caminhos estes ainda não desenvolvidos pelo bebê (PRECHTL, 1984) . 

Essas diferenças não podem ser ignoradas. Assim, outras teorias que serão 

apresentadas a seguir parecem se ajustar melhor na tentativa de explicar como os 
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bebês adquirem autonomia sobre os próprios comportamentos sem considerar que a 

maturação do sistema nervoso central é a maior responsável por todo o processo.  

 

2.1.3 Do Movimento para a Ação 

 
Existem outras perspectivas teóricas não baseadas em ideias unicamente 

maturacionistas que podem ajudar a compreender o processo de desenvolvimento, 

especialmente o processo de aquisição de autonomia pelo qual bebês passam até 

conseguirem controlar com destreza seu próprio corpo em situações de interação 

física e social no ambiente em que vivem. Nesse sentido, destacam-se dois autores 

que influenciaram a maneira de pensar e a compreensão do desenvolvimento motor: 

James Gibson e Nicolai Bernstein. Tanto as contribuições de Gibson (1979) para a 

percepção quanto as de Bernstein (1967) para o movimento foram importantes para 

a compreensão de como o comportamento ativo emerge e se desenvolve.  

O constructo de Gibson – Teoria Ecológica – pressupõe que a relação do 

animal/indivíduo como o meio está fortemente fundada em um comportamento ativo 

do primeiro. Para o autor, o processo perceptivo não era algo passivo, onde as 

informações simplesmente entravam no animal/individuo através dos canais 

sensoriais. Assim, na teoria de Gibson, o indivíduo era o ator principal do processo 

perceptivo, buscando no ambiente as informações a serem utilizadas. Essa busca  é 

a própria interação entre o individuo e o ambiente levando ao estabelecimentos de 

relações, ou possibilidades de ação, entre estes, que “convidam” o individuo a agir 

(os affordances). Gibson (1979) propõe o affordance como um processo relacional 

onde cada indivíduo “descobre” o que o ambiente possibilita em termos de ação, ele 

implica, portanto, numa complementaridade entre indivíduo e ambiente (p.127). 

Assim, a base de toda ação é a orientação do indivíduo em relação ao que é 

relevante em seu nicho, permitindo uma ação de forma adaptativa. 

Seguindo os conceitos de percepção ativa propostos por James Gibson, Eleanor 

Gibson (1984) proprõe que o desenvolvimento do bebê se dá por meio da 

descoberta destes affordances, isto é, das possibilidades de ação no seu meio 

ambiente. A teoria dos affordances aponta que o bebê tem estruturas biológicas 

inatas operando em uma lógica interna que busca sempre uma sintonia entre ele 
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(bebê/indivíduo) e o meio. Essa busca pela sintonia representa o comportamento 

ativo, presente desde o nascimento. 

Outro constructo teórico que pode ajudar na compreensão do desenvolvimento 

na perspectiva adotada pela presente tese é o proposto por Nicolai Bernstein (1967). 

No livro “On Dexterity” (destreza) de 1967, Bernstein apresenta a intenção de 

apresentar a “base de  uma teoria do movimento”. Para Bernstein, o movimento não 

era fruto de reações do sistema muscular dependentes de comandos do SNC, mas 

sim de uma relação de constante troca de informações entre diversos outros 

sistemas, além do SNC, reconhecendo o papel de forças não específicas e externas 

ao corpo. A consideração destes “outros” fatores importantes para o processo de 

desenvolvimento foi explorada na década de 80 e influenciou tanto a maneira de 

entender o comportamento motor como a maneira de explicar o processo de 

desenvolvimento. Bernstein  afirmou que  as ações eram primárias e que o controle 

dos movimentos e as posturas eram secundários. Ele tinha uma visão distinta de 

ação e movimento, considerando ação um conceito distinto de movimento. Para o 

autor, os movimentos estavam subordinados a ação e essa nada mais era que um 

unidade funcional formada por movimentos e posturas. A  proposição  era que o 

controle sofisticado de movimentos específicos, habilidades humanas 

características, eram na verdade, uma consequência do desenvolvimento da ação. 

As premissa sob as quais o conceito de ação foi sendo formado por Bernstein 

definiam da seguinte forma movimentos e ações: 

• Movimentos são unidades da ação; 

• Movimentos são resultados dos comandos do sistema nervoso central, ou 

reflexos; 

Os trabalhos de Bernstein e Gibson procuraram esclarecer as diferenças e 

contrastes  entre os conceitos de sistemas sensorial, sistema perceptivo, sistema 

motor e sistema de ação. Na avaliação destes autores, uma função é formada por 

sistemas perceptivos que são estimulados a explorar ativamente, e a modulação da 

função é acoplada ao sistema de ação, que constrói, coordena e ajusta os 

movimentos do indivíduo para atuar adaptativamente ao ambiente. 
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Ainda, outros autores fizeram propostas baseadas nos preceitos de Bernstein e 

Gibson, contribuindo para uma visão mais ativa do desenvolvimento humano que 

não considerasse a maturação como elemento chave deste processo. Newell  

(1986), sugeriu o clássico triângulo que ilustrava o comportamento motor como algo 

que emerge de restrições da tarefa, organismo, ambiente que fazem-se presente na 

relação do indivíduo com o meio.  

Em síntese, o que a maioria destas propostas sugere é que enquanto  o sistema 

motor tem uma função única (mover-se), o sistema de ação pode servir para muitas 

funções (depende da meta a ser alcançada). Sistemas motores produzem 

movimentos em resposta a estimulação.  Para Edward Reed (REED, 1982), as 

funções biológicas ou psicológicas não estão sob comando do sistema motor, e sim 

são controladas por sistemas de ação. Os sistemas de ação, tem várias funções, 

porque eles ajustam as atividades do organismo levando em consideração as 

propriedades do meio e protagonismo do indivíduo/organismo. Estes sistemas 

derivam do processo evolutivo, o que leva a afirmação que ao nascer os bebês  

estão “equipados” de algumas funções que seriam facilitadores para do 

desenvolvimento dos sistemas de ação. A classificação de sistemas de ação criada 

por Reed (1982) define os sistemas como classes de recursos/restrições funcionais 

e não padrões de movimentos, onde as características físicas e sociais do 

ambientes são considerados durante o desenvolvimento do processo acional no 

sujeito humano. A taxonomia de sistemas proposta apresenta 8 categorias, são elas: 

Sistema de Orientação básica, onde o sujeito aproveita dos recursos/restrições do 

ambiente para se orientar por atos básicos em ações de troca de posturas; Sistema 

de Locomoção: recursos/restrições do ambientes (como lei da gravidade por 

exemplo) balizam os comportamentos de transposição; Sistema Performático: se 

aproveita dos objetos que possam ser modificáveis, como o moldar e construir para 

uma ação (por exemplo colocar um banco para subir e pegar algo em uma mesa); 

Sistema Expressivo: as observações e interpretações dos estados emocionais para 

estabelecer uma ação; Sistema Semântico: utiliza de comportamentos sociais para 

dar representações intencionais, uma forma de simbolizar atos sem o uso da 

linguagem especificamente; e por fim, Sistema de Jogo: ações para a própria 

satisfação do sujeito, neste sentido, crianças por exemplo, se satisfazem brincando, 
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é uma ação sem qualquer função extrínseca, porém, importante para o 

descobrimento das regras e regularidades que o ambiente apresenta. 

De maneira geral, os sistemas de ação permitem o sujeito a interagir com o 

ambiente através das possibilidades de ação (affordances) disponíveis para o sujeito 

da ação e assim, cada ação realizada por um agente é um tipo particular de 

affordance. E cada sistema de ação coordena e controla vários tipos de ação, todas 

derivadas de semelhantes pressão para seleção. Todas as ações são compostas 

por posturas e movimentos, que são por si mesmo as relações do agente consigo 

mesmo e com o ambiente. 

Gibson (1979)  destacou que o nicho (local) onde  cada espécie vive pode ser 

entendido como um campo de oportunidades para aplicar e entender suas ações e 

as possibilidades/potencialidades (affordances) que elas despertam. O nicho 

humano é um ambiente físico e social e os bebês humanos estão imbuídos neste 

nicho. Eles são apresentados progressivamente as oportunidades de ação. No 

entanto, cada criança cria seu próprio campo de ação, com suas relações 

particulares dentro do ambiente e da cultura em que estão inseridos. Este ambiente 

sofre as interferências da manipulação dos adultos, que podem estar atuando como 

facilitadores ou não de boas condições para o desenvolvimento. 

Esses campos de promoção das ações, influenciados por aspectos filogenéticos 

e culturais são aspectos importantes do desenvolvimento da ação. Isso interfere não 

somente nos tipos de problemas que serão apresentados aos bebês e crianças, mas 

também nos recursos que ela terá para encontrar soluções para estes problemas. E 

assim, o bebê, recém inserido no meio, se desenvolve no sentido de adquirir cada 

vez mais autonomia através da experimentação e seleção de comportamentos que 

lhe permitam aprender cada vez mais sobre as regras e regularidades do ambiente. 

 

2.1.4 Ação motora e o comportamento ativo em bebês 

 
“As ações se diferem do movimento pois são 
comportamento com uma meta a ser alcançada 
...  o movimento é o deslocamento no espaço 
com suas relações de força, a ação é um 
comportamento que antes de ser realizado é 
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preciso haver motivação para fazê-lo.” 
(HOFSTEN, 2004 p.01). 

Baseado nas correntes de pesquisa que apontam que o comportamento humano 

são melhor compreendidos quando vistos como ações e não reações, muitos 

pesquisadores do comportamento neonatal partem da mesma premissa para 

explicar o desenvolvimento motor e cognitivo a partir do nascimento. Uma série de 

estudos vêem descrevendo o comportamento neonatal, tracidionalmente explicado 

em termos do mecanismo estímulo-resposta, como comportamentos flexíveis e 

direcionados a um objetivo previamente estabelecido, baseado no conhecimento 

que o bebê adquire a respeito do próprio corpo e do ambiente em suas atividades de 

exploração.  

Com relação ao reflexo de Sucção, Rochat e Hespos (1997) por exemplo, 

mostraram que neonatos não apresentam o comportamento de busca da mesma 

maneira quando o toque ao redor dos lábios for executado por outra pessoa e pelo 

dedo do próprio bebê, e ainda não  sugam automaticamente toda vez que a região 

ao redor dos lábios é tocada a não ser que estejam com fome (ROCHAT; HESPOS, 

1997). DeCasper e Fifer (1980) mostraram que bebês podem alterar o 

comportamento de sucção quando ouvem a voz da mãe. Kalnis e Bruner (1973) 

identificaram que neonatos de 5 semanas aumentam ou diminuem a velocidade de 

sucção para ajustar o foco de uma imagem de um desenho animado exibidos a eles 

durante a sucção. Esses bebês perceberam que quanto mais rápido faziam a 

sucção, melhor ficava a focalização da imagem, e vice-versa. Eles também paravam 

de sugar quando a sucção piorava o foco da imagem. Neonatos também podem 

alterar este comportamento para controlar o fluxo de leite enquanto sugam (CRAIG; 

LEE, 1999). Em outro estudo, bebês de 12 a 36 horas de vida variavam a frequência 

de sucção para focalizar melhor a figura da face da mãe (WALTON; BOWER; 

BOWER, 1992).  

Meer, Weel e Lee (1995) mostraram que neonatos podem controlar o reflexo 

tônico assimétrico do pescoço. Deitado em decúbito dorsal é comum que o bebê vire 

a cabeça para um dos lados. O braço que está do lado para o qual a cabeça está 

voltada se mantém estendido com a palma da mão voltada para trás, no entanto, o 

braço do lado oposto fica flexionado e com a palma da mão voltada para frente ao 

lado da cabeça. Neste estudo, os bebês visualizavam em um monitor a mão do 
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braço que estava flexionado (lado oposto ao que a cabeça estava voltada), e uma 

força sutilmente puxava este braço para baixo fazendo com ele saísse da tela do 

monitor. Quando isso acontecia, surpreendentemente o bebê exercia uma força 

contrária a que estava puxando seu braço para baixo, impondo uma resistência para 

que a imagem da mão não saísse da tela. Estes resultados indicam a capacidade do 

recém-nascido em controlar seus movimentos de acordo com suas metas e 

intenções específicas. Alem dos comportamentos categorizados como reflexos, 

outros comportamentos neonatais também  considerados reativos foram estudados. 

Em 1981, Esther Thelen identificou uma “anomalia” na visão científica corrente 

acerca do comportamento de recém-nascidos e postulou a existência de uma classe 

de movimentos chamados de “espontâneos” (THELEN, 1981). Essa classe de 

movimentos não podia ser chamada de reflexiva, pois não era dependente de 

estímulos específicos, nem podia ser nomeada como um comportamento 

estereotipado, porque apresentava variações em sua apresentação e, portanto, não 

eram dependentes de um estímulo específico. Thelen (1995) verificou que bebes de 

3 meses de idade controlavam seus movimentos com base em um acoplamento 

entre percepção e ação. Ou seja, os bebês foram capazes de perceber quais 

padrões de movimentos desencadeavam um evento ambiental externo, e assim, 

agiam de maneira antecipatória para obter o resultado desejado do ambiente. Nessa 

perspectiva, os autores sugeriram que as oportunidades de passar frequentemente 

por ciclos de percepção-ação auxilia os bebês a descobrirem as regularidades no 

ambiente e, assim, capacita-os manipular o seu comportamento com base nessas 

regularidades.  

Em outro experimento, Meer (1997) observou o comportamento de neonatos, 

deitados na posição supina frente ao estímulo de um feixe estreito de luz que 

passava acima do corpo, mas ao alcance das mãos, em um ambiente 

completamente escuro. Os resultados mostram que os bebês mantinham os braços 

no feixe de luz controlando a posição, velocidade e aceleração dos braços para 

mantê-los visíveis, indicando também controle voluntário sobre um estado preferido 

em um comportamento tido como aleatório (MEER, 1997).  

Para investigar a capacidade de adaptação do comportamento de recém 

nascidos aos eventos ambientais, Jouen (1988)colocou bebês de 3 a 4 dias deitados 
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em posição supina com a cabeça apoiada em um travesseiro e um sensor de 

pressão acoplado ao travesseiro. A medida que um feixe de luz se aproximava dos 

olhos dos neonatos, estes faziam mais pressão no travesseiro, levando a cabeça 

para trás em um movimentos para evitar o feixe que se aproximava demais (JOUEN, 

1988). Todas as evidências acima levantadas podem ser vistas como uma 

demonstração que comportamento neonatal  apresenta flexibilidade, controle e por 

vezes até mesmo planejamento.   

Um sistema de ação não nasce pronto junto com o bebê, nem mesmo são 

primariamente baseados em experiencias. O sistema de ação é resultado de uma 

interação dinâmica entre o indivídio e o ambiente onde o desenvolvimento cerebral 

tem uma importante e efetiva participação, além dos processos de percepção, 

cognição, motivação e biomecânica corporal (HOFSTEN, 2004). Uma vez que ação 

seja a relação entre o sujeito e o ambiente e se exprime através de um 

comportamento direcionado a uma meta, definida e planejado anteriormente, 

qualquer ação motora pressupõe, ao menos, intenção, planejamento e antecipação 

(CRANACH et al., 1982). Nesta relação, o agente tenta manipular o ambiente com 

intenção de alcançar seu objetivo através da emissão de um comportamento motor 
“planejado”, passível de ser alimentado por feedback, guiado pelas informações 

extraídas do ambiente, para então, produzir comportamentos apropriados ao 

contexto. 

 

2.1.5 Preensão ativa 

 
A habilidade de manipular é considerada a partir do momento em que se 

torna possível o pegar, orientar ou ajustar a mão ao objeto, baseado nas 

informações táteis, visuais ou auditivas, e pode ser observada em bebês com 

aproximadamente 5/6 meses de idade (CORBETTA; MOUNOUD, 1990). No 

entanto, muito antes disso as mãos já podem contribuir para o aumento do 

controle com atividades de exploração sobre si e de objetos, e a atividade manual 

mais inicial que se pode notar em recém-nascidos é a preensão, que será revisada 

nesse tópico. 
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Apesar do comportamento manual neonatal ser considerado reflexo por parte da 

literatura, (e. g. GESELL, 1928) a preensão como comportamento ativo e voluntário 

tem sido descrita através de sequencias de desenvolvimento desde a década de 30  

(CONNOLLY, 1973; ELLIOT, 1972; HALVERSON, 1931; HOOKER, 1938).  

Segundo Newell et al. (1989) o estudo realizado por Halverson em 1931 foi 

pioneiro em descrever minuciosamente a sequência do desenvolvimento da 

preensão ativa/voluntária  em bebês de 16 a 52 semanas de idade, mostrando que 

este comportamento se modifica passando de um comportamento grosseiro de 

“fechamento” para uma complexa interação (ajuste) de fechamento entre polegar-

indicador.  

No entanto, os estudos que tem investigado a preensão e suas relações com 

percepção háptica tem trazido as mais relevantes contribuições para a visão do 

comportamento manual como uma manifestação ativa em bebes menores de 4 

meses de idade (BUSHNELL; BOUDREAU, 1991; JOUEN; MOLINA, 2000; 

LEDERMANN; KLATZKY, 1987; MOLINA; JOUEN, 1998, 2001, 2004; ROCHAT, 

1983).  

Para explicar as habilidades manuais perceptivas Klatzky e Lederman (1987) em 

uma ampla investigação sobre o comportamento de exploração de objetos em 

adultos descreveram uma série de movimentos manuais chamados de 

Procedimentos Exploratórios (PE) identificados como: “pressão”, “contato estático”, 

“fechamento”, Movimentos laterais” e “acompanhamento do contorno”. Estes 

procedimentos exploratórios seriam essenciais para maximizar a entrada de 

diferentes tipos de informações hápticas (tamanho, textura, rigidez, forma e 

temperatura). Segundo estas autoras, recém-nascidos apenas desempenham o 

“contato estático” e o “fechamento”, entretanto estes comportamentos, já seriam 

úteis para captar informações relativas a propriedades como temperatura, tamanho 

e rigidez. Assim, o comportamento chamado de  “fechamento” por Klatzy e 

Leaderman (1987) passou a ser considerado como um componente da preensão e 

passou a ser chamado de “aperto”. Quem melhor operacionalizou esse conceito foi 

Bushnell e Boudreau (1991) em uma investigação detalhada sobre as atividades 

manuais em recém-nascidos. Nesse estudo, os autores sugerem que até 

aproximadamente o quarto mês de idade, os bebês “apertam” ciclicamente os 
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objetos com uma ou duas mãos, o que foi considerado pelos autores como uma 

forma inicial de procedimento exploratório. Assim, o “apertar”3, um comportamento 

intermediário entre apreender e soltar, pode a ser considerado como parte do 

“reflexo de preensão palmar”, associando a esse a finalidade de exploração de 

objetos.  

Rochat e Gibson (1985) compararam a discriminação de dois objetos com 

rigidez diferente por diferentes canais sensoriais (boca e mão) de recém-nascidos e 

bebês de 2 e 3 meses. A rigidez pareceu ser discriminada em ambos os casos, mas 

os padrões de exploração foram diferentes. As mãos apresentaram um aumento no 

número de apertos para o objeto mais duro e a boca pressionou mais forte o objeto 

mais mole. Estes resultados sugerem que os ciclos de apertar das mãos podem ser 

o recurso disponível nas tarefas de exploração manual.  

Brown e Gottfried (1986) apontam que recém-nascidos com menos de 1 mês de 

idade percebem tamanho e textura dos objetos. Aos quatro meses de idade são 

capazes de perceber propriedades de rigidez (ROCHAT, 1983), aos 6 meses 

percebem temperatura (BUSHNELL; WEINBERGER; SASSEVILLE, 1989), peso 

(MOUNOUD; BOWER, 1974; PALMER, 1989; RUFF, 1984) e forma (BRYANT et 

al., 1972). A maioria destes estudos usaram uma ou mais das seguintes variáveis 

para suas inferências: pressão exercida pelo aperto, frequência do aperto e tempo 

(duração) dos apertos. Philippe Rochat (1987) demonstrou que recém-nascidos 

apresentavam padrão e frequências diferentes de pressão enquanto apertavam 

objetos com texturas diferentes. Estes resultados foram relacionados com um 

possível controle do comportamento guiado pelos affordances dos objetos e não 

pelas vias reflexas. Jouen e Molina (1998) colocaram “bicos de borracha” de 

diferentes texturas na palma da mão de bebês de 3 meses de idade e  também 

observaram que as frequências de aperto variavam em função da textura. Eles 

interpretaram estes resultados como evidências de que antes dos 4 meses de idade 

é possível verificar um grau de controle voluntário no comportamento manual dos 

bebês.  

                                                
3 Aplicação de pressão seguida de alívio da pressão executada continua e 

frequentemente durante a preensão. 
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As mudanças no comportamento de apertar ainda foram estudadas comparando 

a capacidade de percepção visual e háptica de recém-nascidos. San e Streri (2007) 

demonstraram que recém-nascidos de 48 horas - através da quantidades de tempo 

apertando (explorando) o objeto -  podem reconhecer um objeto previamente visto. 

Porém, o mesmo resultado (reconhecimento do objeto) não foi apresentado para um 

objeto previamente segurado. Na mesma linha de investigação Molina e Jouen 

(2003) também utilizaram do paradigma da habituação4, e reportaram que neonatos 

de 3 a 5 dias alteravam sua atividade de exploração quando interagiam com objetos 

conhecidos. Os autores também interpretaram esses comportamentos dos bebês 

como sendo atividades cíclicas espontâneas utilizadas como uma ferramenta 

exploratória para obtenção de conhecimento a respeito do objeto, desconsiderando 

o caráter reativo do comportamento. 

Os resultados dos estudos sobre a preensão manual podem ser interpretados 

como evidências que esse comportamento não pode ser caracterizada como 

reativo, pois apresentam variações de acordo com a situação, indicando adaptação 

ao ambiente. A partir dessas evidências, a  tese proposta: “O comportamento 
manual de “apertar” é uma manifestação da autonomia dos bebês em ações 
de interação com o ambiente quando padrões de regularidades são 
identificados” considera que os apertos podem ser um recurso que o bebê utiliza 

para explorar e aprender sobre o funcionamento do seu próprio corpo e o ambiente, 

e não apenas uma estratégia para obtenção de informação háptica.  

Tendo em vista que não foi encontrado na literatura estudos que acompanharam 

o comportamento de apertar ao longo de uma série temporal e também não foram 

encontrados estudos que analisaram a mecânica ou descreveram  as características 

de organização de tais apertos, a distribuição e organização temporal dos apertos 

em diferentes condições experimentais podem contribuir para o estudo da 

emergência e desenvolvimento da ação do comportamento das mãos. 

                                                
4 Paradigma da habituação, no caso dos estudos com crianças de maneira 

geral, sugere deixar o sujeito em contato com um objeto por determinados 

períodos de tempo e verificar o comportamento do sujeito para com o objeto  

ao longo desse período. 
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Partindo do pressuposto que os comportamentos dos neonatos são ações, os 

objetivos deste estudo são: 1) descrever o comportamento de apertar durante a 

preensão manual ao longo dos 4 primeiros meses após o nascimento; e 2) 

identificar  emergência do relacionamento entre a ação manual de “apertar” a 

estímulos externos e resultados ambientais nos primeiros quatro meses após o 

nascimento. 

Estes objetivos são derivados das seguintes questões: 

a) Como se desenvolve o comportamento do aperto nos quatros 

primeiros meses de vida? 

b) Recém-nascidos e bebês são capazes de identificar a relação entre as 

atividades manuais de “apertar” e resultados ambientais, durante os 

quatro primeiros meses após o nascimento?  

b) Como se desenvolve esse relacionamento ao longo desse período? 

Os métodos utilizados para responder as perguntas do estudo e atingir os 

objetivos propostos serão descrito a seguir. 
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3 MÉTODO 
 

3.1  Participantes 

  

Participaram do estudo 291 bebês que cumpriram os critérios de inclusão: 

nascimento com 38 a 42 semanas de gestação sem nenhuma complicação médica 

tanto para a gestante quanto para o bebê durante o período gestacional e o parto; 

ausência de comprometimento neurológico ou motor; teste Apgar acima de 8 no 

primeiro e quinto minuto após o nascimento. Os participantes foram recrutados na 

Maternidade e Ambulatório de pediatria do Hospital Universitário (HU) da 

Universidade de São Paulo (USP). Depois da explicação da pesquisa bem como dos 

procedimentos, os responsáveis pelos bebês que concordaram em participar 

assinaram o Termo de Consentimento (ANEXO B). Dos 291 bebês que preenchiam 

os critérios para inclusão nesse estudo durante o período de coleta, apenas 28 

sujeitos conseguiram cumprir a tarefa até o final, e compõem a amostra desse 

estudo. Esta faixa etária foi escolhida pois estudos de força de preensão em recém 

nascidos apontam que há um aumento considerável na força de preensão 48 horas 

após o nascimento (DIONISIO, 2012) tendo em vista que, nas primeiras 24 horas o 

recém-nascido ainda está se adaptando ao novo contexto em que está inserido. A 

extensão até os 120 dias foi determinada devido ao fato de que os bebês, próximo 

desta faixa etária começam a apresentar maior controle no uso das mãos, e um dos 

o objetivo do estudo é observar o processo que leva a aquisição deste controle. Na 

Figura 1 são apresentados a distribuição  dos participantes por faixa etária testada  

nas respectivas condições. 

 

 

Figura 1- Participantes testados por faixa etária e condição. 
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Inicialmente, os grupos etários definidos foram os coletados e representados 

na Figura 5, entretanto, como não foram todas as condições que que foi possível 

obter dados os grupos etários foram remanejados para que as análises pudessem 

ser feitas considerando  faixas etárias com a menor perda de informações possível. 

Assim, a composição final dos grupos etários está representada na Figura 2. 

 

 

Figura 2- Participantes testados por faixa etária e condição. 
 

3.2 Situação experimental 

 

As coletas de dados foram realizadas em duas salas  (consultórios clínicos) 

distintos no HU da USP, porém com as mesmas características físicas. Os bebês 

mais jovens (3 dias) foram testados em um consultório na ala da Maternidade 

(Alojamento Conjunto) do HU da USP, pois eles permanecem internados até 

completarem pelo menos 72 horas apos o nascimento. Os demais bebês foram 

testados em um consultório no Ambulatório de Pediatria nos dias em que tinham 

agendamento para consulta medica de acompanhamento. Ambos consultórios 

utilizados para os testes tinham paredes sem nenhuma informação visual e uma 

mesa onde os bebês eram posicionados sobre uma cadeira (Figura 3).  
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Figura 3- Situação experimental. 
 

Para a coleta de dados, os participantes foram posicionados em uma cadeira de 

madeira estofada desenvolvida especificamente para o referido experimento. O 

encosto da cadeira estava em uma posição semi-inclinada (135 graus de inclinação) 

para garantir estabilidade ao tronco e pescoço durante o teste (Figura 4). Os braços 

deveriam estar liberados para qualquer movimentação e o bebê posicionado de 

frente para o monitor de 15 polegadas. A distancia entre a testa do bebê e o monitor 

era de 30 cm onde o ponto central da tela estava a um angulo de 45 graus dos 

olhos do bebê. Uma filmadora foi posicionada ao lado do monitor de frente para o 

bebê para registro da sessão de coleta de dados. O monitor, a filmadora e o 

equipamento para mensurar pressão palmar estavam conectados a um notebook 

(posicionado atrás do bebê, fora do seu campo visual). 
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a)  b)  

Figura 4- Sujeitos posicionado na cadeira para a coleta de dados. a) Visão frontal e 
b) visão posterior. 
  

No consultório onde os testes foram realizados estavam presente apenas o 

experimentador e o bebê, e seu responsável quando este desejava assistir a coleta 

de dados.  

 

3.3 Equipamento 

 
Para coletar dados dos apertos foi utilizado um instrumento com sensor de 

pressão construído baseado nos mesmos princípios de outros equipamentos 

utilizados para pesquisas que avaliaram o comportamento de apertar ou o sugar em 

recém-nascidos (MOLINA; JOUEN, 1998; ROCHAT, 1987)  (MOLINA; JOUEN, 

1998; ROCHAT, 1987). Um sensor de pressão (Figura 5a e 5b) foi posicionado na 

extremidade de um cilindro de borracha de 5 cm de diâmetro externo e 5,5 cm de 

comprimento (medida equivalente de um dedo indicador adulto).  
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a)  b)  

Figura 5-  a) Cilindro com sensor de pressão posicionado na mão do sujeito afixado 
com coban. b) cilindro sem o sensor e fixação. 

 

Os dados analógicos da variação de ar dentro do cilindro são convertidos em 

dados digitais por um transformador A/D e enviados para o notebook que 

apresentava graficamente (Figura 6) em tempo real os dados da pressão exercida 

sobre o cilindro ao longo do tempo no display do software utilizado para a coleta de 

dados.  

 

 

Figura 6- Tela do notebook exibindo a interface do programa. Gráfico superior com 
os dados de pressão no momento da coleta, a linha vermelha indica o valor gatilho 
que disparava o vídeo. 
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No início de cada tentativa, ao iniciar a coleta de dados, o programa iniciava 

automaticamente a filmagem da tentativa. O mesmo acontecia ao termino de cada 

tentativa em que a filmadora era pausada automaticamente pela programa. Assim, 

cada tentativa tem um registro em vídeo com início e final sincronizados. 

 

3.4 Procedimentos  

 
 Para efetivação na participação do teste os bebês deveriam, após cumprir os 

critérios de inclusão já mencionados no item Participantes, estar  alimentados e 

higienizados para garantir que não estivessem incomodados e cumprir os requisitos 

de estado de alerta descritos a seguir. A importância do uso desta avaliação será 

detalhada com algumas informações da literatura.  

 

3.4.1 Estado Comportamental 

 
Estado comportamental é uma condição que emerge de vários eventos 

comportamentais e fisiológicos que se mantém estáveis por um período de tempo e 

se repetem através de ciclos (PRECHTL, 1974). Operacionalmente, estado 

comportamental pode ser definido como uma classificação para comportamentos do 

recém-nascido. Esse conceito vêm muitas vezes sendo confundido erroneamente 

com estado de excitação, atividade ou responsividade do recém-nascido.  O 

conceito de excitação vem de estudos que utilizavam de Eletroencefalografia (EEG) 

para medir o nível de excitação cerebral. Estes estudos apontam atividade 

excitatória tanto nos estados de sono profundo como nos momentos onde os 

indivíduos estavam acordados. Sendo assim, o termo estado de excitação não deve 

ser empregado quando a intenção é falar sobre o conjunto de comportamentos 

manifestados em diferentes momentos.  

A identificação do estado comportamental variam de acordo com os autores. 

Entretanto, basicamente estes estados se estendem do sono profundo até o alerta 

passando pelo despertar. Para esta tese a escala de estado comportamental usada 

foi a de Prechtl (1974) descrita na Tabela 3. 

 



 51 

Tabela 3- Escala comportamental. 
 
Estado Comportamento 

1 – Sono 
quieto 

Olhos fechados, respiração regular e sem movimentos 

2 – Sono ativo Olhos fechados, respiração irregular e sem movimentos 

bruscos 

3- Alerta 
quieto 

Olhos abertos e sem movimentos bruscos dos 

membros 

4- Alerta ativo Olhos abertos e membros agitados 

5- Choro Olhos abertos ou fechados e choro 

Fonte: Prechtl, 1974. 

Os estados propostos na Tabela 3 são muito influenciados por condições 

ambientais que, por isso, devem ser foco de preocupação e controle do pesquisador 

de comportamento neonatal. Existe uma linha muito tênue entre diferenças 

individuais e comportamento padrão  em relação ao comportamento aleatório 

quando se trata de comportamento neonatal. Normalmente, essa distinção fica ainda 

mais difícil se em estudos sobre estimulação sensorial as condições ambientais e o 

estado de alerta dos recém-nascidos não forem sistematicamente controlados, 

fazendo assim, com que os resultados falso positivo ou falso negativo sejam 

encontrados (KORNER, 1972). Assim, o controle de condições de luminosidade e 

temperatura são tão importantes quanto o estado de alerta neste tipo de pesquisa. 

Weiss (1934) mostrou que recém-nascidos exibem mais atividade sob condições 

mínimas de luz do que condições moderadas. Assim como a luminosidade, a 

temperatura pode afetar o estado comportamental. Por exemplo, Parmelee, Bruck e 

Bruck  (1962) mostraram que em ambientes de aproximadamente 34ºC o estado de 

sono quieto foi predominante, enquanto que a 30ºC a porcentagem de tempo neste 

estado diminuiu de 55% para 38%. O limite do estímulo auditivo pode ser diferente 

dependendo do estado de alerta do bebê, sendo mais alto durante o sono e o choro 

e mais baixo durante o sono irregular, o choramingo e o alerta inativo  (EISENBERG 

et al., 1964; WOLFF, 1959). Em testes de estimulação tátil, Wolff (1959) apresenta 
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que 100% dos bebês responderam ao estímulo no estado sonolento e 90% 

responderam quando no estado de alerta inativo. Ainda no estado de sono e 

estímulos táteis, reflexos monosinápticos são melhor evocados no estado de sono 

quieto e os polisinápticos durante o sono ativo (PRECHTL, 1967). 

O estado de choro é um estado que merece atenção durante a coleta de dados, 

pois analises do chorar muitas vezes demonstram a capacidade do bebê em se 

autocontrolar emocionalmente, estabelecer a rotina de alimentação e em manipular 

a frequência de interação com as mães, além de uma ferramenta para diagnóstico. 

Estado de fome também interfere no comportamento, por exemplo, bebês são mais 

responsivos a estímulos auditivos logo após a alimentação do que entre os períodos 

de alimentação. A frequência do comportamento de busca para sugar e movimentos 

gerais do corpo aumentam significativamente quando a hora da alimentação se 

aproxima (KORNER, 1969). 

Para estímulos visuais, que é o caso do presente estudo, o estado de alerta 

inativo parece ser um facilitador. Korner (1970) correlacionou duração e frequência 

do estado de alerta inativo e a capacidade de perseguição visual em bebês e 

encontrou coeficientes de correlação de 0,6 e 0,7. Concluindo que bebês que ficam 

mais tempo neste estado tendem a ser mais capazes de fixações em estímulos 

visuais específicos. Essa capacidade de fixação pode ser fundamental para 

processos iniciais de aprendizagem, tanto sobre as regularidades do ambiente e as 

relações com o próprio corpo quanto processos de interação social. 

Todos estes resultados apontam que para testar responsividade a estímulos e 

processos de aprendizagem os bebês devem ser testados no mesmo estado de 

alerta, . Por isso, foram considerados aptos para o teste os bebês que apresentarem 

estado  “3” de alerta na escala de Prechtl (1974). O teste foi realizado com o bebê 

alimentado e recém trocado para evitar qualquer sensação de incômodo. Além 

disso, a temperatura ambiental hospitalar foi mantida entre 28 e 32 graus C para 

facilitar o estado de alerta e evitar o sono. A luminosidade também foi controlada 

evitando claridade excessiva no consultório. .  

Assim, o procedimento de testes envolvia a observação do estado 

comportamental do bebê ao ser colocado na cadeira de testes. Se o estado 3 fosse 

identificado a sessão de testes se iniciava. Caso houvesse alteração do estado 
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comportamental o teste era interrompido. Para identificar uma alteração definitiva de 

estado comportamental o bebê deveria permanecer no novo estado por pelo menos 

10 segundos (PRECHTL, 1974), se a duração alteração fosse menor que este 

tempo e o estado ideal (3) voltasse a ser apresentado o teste não era interrompido. 

Uma vez identificado o estado comportamental “favorável” o “balão de borracha” 

(desinfetado com álcool 70%) era colocado na palma da mão do bebê. Para 

abertura da mão do bebê uma manobra específica foi realizada, onde inicialmente o 

polegar é estendido e ao mesmo tempo abduzido e em seguida o experimentador 

faz uma pressão na parte posterior da mão logo após a falange proximal dos dedos 

fazendo com que os dedos se estendam e seja possível colocar o “balão” logo 

abaixo da falange proximal dos dedos do meio, anelar e mínimo. Essa região das 

mãos é indicada por ser a região onde os registros dos dados de pressão são mais 

evidentes (TUDELLA, 1996). Depois de posicionado o balão um esparadrapo 

elástico auto aderente (Coban, amplamente utilizado em recém-nascidos por ser 

menos agressivo a pele) envolvia  o dorso da mão e o balão de borracha para 

garantir que o equipamento não se movimentasse durante o período de teste. 

Depois de posicionado, o estado de alerta do bebê era avaliado pelo 

experimentador e o teste tinha início se o bebê apresentasse o estado de alerta “3” 

considerado ideal para a realização do experimento. 

 

3.5 Tarefa 

 
A fim de atender os objetivos deste projeto foram realizadas 3 diferentes 

condições de testes. Para alcançar o primeiro objetivo proposto pela pesquisa que é 

descrever os apertos manuais ao longo dos 4 primeiros meses de vida, o 

comportamento de apertar foi mapeado através de 1 tentativa (quando o bebê 

permitia foram realizadas 2 tentativas) de 2 minutos de duração, com a mão direita, 

em uma condição basal onde nenhum estímulo ambiental era apresentado ao bebê. 

Nesta condição o cilindro era posicionado na mão do bebê e a aquisição de dados 

iniciada com o monitor que estava posicionado a sua frente desligado. Durante a 

tentativa o programa fornecia um gráfico em tempo real com os dados da pressão 

executada ao longo da série temporal. Ao final de cada tentativa basal, o programa 
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de aquisição de dados fornecia os dados brutos digitais de pressão ao longo do 

tempo e o valor médio de pressão5 exercida pelo bebê no cilindro. 

Para atender ao segundo objetivo do estudo e verificar o acoplamento entre os 

apertos e um resultado ambiental, foi apresentado ao bebê um vídeo 

(detalhadamente descrito a seguir) em duas condições: Contingente (C) e Não 

Contingente (NC). Na condição Contingente  (C), o valor médio de pressão fornecido 

nas tentativas basais era usados como valor “gatilho” para disparar o vídeo 

apresentado no monitor que estava posicionado na frente do sujeito. Assim, quando 

os apertos que o bebê exercia sobre o cilindro atingiam o valor “gatilho” o vídeo era 

apresentado no monitor. Esta tentativa com contingência também tinha duração de 2 

minutos. Quando permitido pelo estado comportamental do bebe, mais de uma 

tentativa era coletada. Foram consideradas válidas apenas as tentativas em que o 

bebê estava direcionando olhar para o monitor e disparou o vídeo 2 vezes ou mais. 

Na condição Não Contingente (NC), o vídeo era apresentado independente 

dos apertos realizados pelo sujeito. Para isso, foram utilizados arquivos com 

padrões de apertos de outros sujeitos para apresentar uma sequência de exibição 

dos vídeos, seguindo procedimento de outras literaturas (FLOCCIA; CHRISTOPHE; 

BERTONCINI, 1997; ROCHAT, 1983). Estas tentativas também tinham a duração de 

2 minutos e eram executadas tantas tentativas o bebê permitisse. Nesta condição 

foram consideradas válidas as tentativas em que o bebê estava no estado de alerta 

ideal (assim como na tentativa basal) e direcionando o olhar ara o monitor a sua 

frente. Depois de realizar a tentativa basal, inicialmente era tentado a realização de 

da tentativa C, caso o bebê não ativasse o vídeo nenhuma vez na tentativa seguinte 

era apresentado a condição NC. Este procedimento foi adotado para garantir que o 

bebê, que estava no estado comportamental ideal, realizasse pelo menos alguma 

das condições, uma vez que o tempo de permanência dos bebês no estado ideal era 

pequeno na maioria das vezes. 

O vídeo com 2 segundos de duração exibiu a imagem de uma face humana 

feminina, sorrindo e dizendo a palavra “oi” (Figura 7) em uma entonação mais aguda 
                                                

5 Valor médio entre o valor inicial e o valor máximo de pressão exercida pelo 

bebê durante a tentativa, desconsiderando os valores zero quando o bebe 

não fazia pressão no equipamento. 
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com variação (subida e descida) no som, como sugerido estudos sobre preferência 

de bebês a tipos melódicos (LECANUET et al., 2000; TREHUB; BULL; THORPE, 

1984; WERNER; VANDENBOS, 1993). A filmagem foi colorida em alta resolução 

(720 linhas por quadro, proporção de tela 4:3 e cadência de 30 frames por segundo). 

Na tela aparecia apenas a imagem da face. O mesmo vídeo foi utilizado com todos 

os participantes do estudo. A escolha deste padrão de vídeo foi feita baseada em 

pesquisas que apontam que bebês parecem ter, desde o nascimento, uma atração 

por figuras que indicam simetria vertical, movimento e curvilinearidade, todas 

características da face humana (BORNSTEIN; FERDINANDSEN; GROSS, 1981). 

Ainda, outros estudos demonstraram que bebês de 1 mês de idade preferem olhar 

para imagens de faces a qualquer outro tipo de imagem (JOHNSON et al., 1991). 

Também há uma preferência por vozes e faces femininas em comparação com 

faces masculinas (DECASPER; FIFER, 1980).  

 

Figura 7- Exibição do vídeo em situação experimental. 
 

Assim, cada sessão de testes foi composta de pelo menos 2 tentativas, sendo 

uma basal, seguida de 1 tentativa na condição C ou na condição NC.  

A coleta poderia ser interrompida a qualquer momento pelos responsáveis 

pelo bebê ou quando fosse percebido por parte do experimentador ou responsável 

qualquer desconforto do mesmo.  
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3.6  Variáveis e Análise Estatística 

 

Os dados brutos coletados foram a pressão ao longo do tempo, a uma 

frequência de 62Hz. Com esses valores foram identificados os picos de pressão ao 

longo da série temporal que seriam  classificados como apertos. Inicialmente foi 

passado um filtro gaussiano de 15 pontos amostrais de raio para eliminar pequenos 

picos (ruídos) que seriam caracterizados como aperto do bebê. A identificação dos 

picos seguiu os seguintes critérios: a) ser um ponto/local máximo e b) ter ocorrido 

no mínimo 0,1 de aumento de pressão entre o último pico e o pico seguinte. O 

Gráfico 1 ilustra a filtragem dos dados e a identificação dos picos. 

 

Gráfico 1 - Gráfico superior apresenta os dados brutos ao longo da série temporal de 
120 segundos. Eixo  x representa o tempo e eixo y representa a pressão 
em mmH2O. Gráfico inferior representa os dados depois do filtro e as 
estrelas   indicam os picos identifica 

 
Depois de identificados os picos estes foram considerados “apertos”, e então, 

foram calculadas as variáveis: número de apertos e pressão media dos apertos para 

cada tentativa.  

Para as análise do primeiro objetivo (descrever o comportamento de apertar 

ao longo dos 4 primeiros meses) ambas variáveis, número de apertos e pressão 

média dos apertos, foram executados testes t para cada grupo etário (3d, 30-60d, 

90-120d) a fim de verificar possíveis diferenças entre as condições, conforme Tabela 

4.  
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Tabela 4– Comparações testadas das condições para cada grupo. 
 
Grupo G3 G30-60 G90-120 

Comparações basal x contingente 

basal x não-

contingente 

contingente x não-

contingente 

basal x contingente 

basal x não-

contingente 

contingente x não-

contingente 

basal x contingente 

basal x não-

contingente 

contingente x não-

contingente 

 

Posteriormente, foi executada uma análise de variância ( ANOVA one way) para 

cada condição (basal, contingente e não-contingente) para verificar possíveis 

diferenças entre os grupos etários. 

Para atender o segundo objetivo (verificar a relação entre o comportamento dos 

bebês e um evento ambiental) foi analisada a pressão (média) exercida sobre o 

cilindro e sua variância (desvio padrão). Para as analises estatísticas foram 

executados testes de comparação de médias (“t”) para as variáveis: média e desvio 

padrão da pressão  exercida ao longo da tentativa. Verificar a hipótese de existência 

de tal relação se traduziu em checar se a média da pressão e sua variância foi 

diferente nas 3 condições do estudo: basal (B), contingente (C) e não-contingente 

(NC) para cada grupo etário. Ainda, as mesmas comparações foram feitas para a  

variância. 

Para operacionalizar esses testes de comparação de grupos, foi calculada a 

média e o desvio padrão da pressão para cada bebê na condição basal.  

Posteriormente, foi calculada a média e desvio padrão da pressão a partir do final da 

segunda exibição do vídeo para cada bebê nas condições contingente e não 

contingente. Assim, a partir desses valores, foram executados os testes de média 

para as medias da pressão e os testes de média para a variância.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os resultados serão apresentados de acordo com os objetivos da tese. Dessa 

forma, inicialmente serão apresentados os resultados descritivos e quantitativos 

referentes a condição basal dos 28 sujeitos, atendendo ao primeiro objetivo: 1) 

Descrever o comportamento de apertar ao longo dos 4 primeiros meses após o 

nascimento. Posteriormente serão apresentados os resultados descritivos seguidas 

dos quantitativos para as condições com e sem contingência, para atender ao 

segundo objetivo da pesquisa: 2) Identificar  emergência do relacionamento entre a 

ação manual de “apertar” a estímulos externos e resultados ambientais nos 

primeiros quatro meses após o nascimento. 

 

4.1 Condição Basal 

 

A condição basal (B) representa o comportamento de preensão “padrão” de 

cada bebê em um ambiente controlado com o mínimo de informações (ao menos 

visuais e auditivas) disponíveis. Esta condição pode servir como parâmetro de 

comparação posteriormente quando houverem variações nas informações do 

ambiente e assim pode ser possível observar como o bebê se comporta em 

diferentes ambientes. 

A Figura 8 demonstra a pressão executada por alguns participantes ao longo de 

uma tentativa de 2 minutos. Os gráficos superiores de cada figura são os dados 

brutos da pressão e os gráficos inferiores são os dados filtrados com os picos 

identificados. Os picos que aparecem identificados com símbolo de estrela 

representam o valor máximo de pressão de cada aperto (pico) que acontece durante 

a preensão do cilindro de borracha que continha o sensor de pressão utilizado neste 

estudo. Para este estudo os picos serão chamados de apertos. 
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a) 3 dias      b) 25 dias 

 

c) 60 dias      d) 90 dias 

 

e) 120 dias 

 

Figura 8-  Exemplos dos apertos  durante a serie temporal das tentativas basais. 
Eixo x pressão em mmH2O e eixo y tempo. a) participante de 3 dias de 
idade, b) 25 dias de idade, c) 60 dias de idade, d) 90 dias de idade e e) 
120 dias de idade. 
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Como se pode observar em todos os exemplos, identifica-se que os bebês 

exercem preensão durante grande parte da tentativa (a preensão está relacionada 

com a variação dos valores de pressão  durante a série temporal). Observa-se 

ainda, que durante a preensão do cilindro de borracha há momentos em que os 

apertos são mais intensos, estes momentos onde a pressão se elevava em mais de 

0,1 mmH2O em comparação ao pico anterior foi considerado um aperto, que estão 

identificados pelos picos de pressão marcados com estrelas nas figuras. Os 

comportamentos aqui ilustrados e representativos de toda amostra de bebes (o 

Apêndice B apresenta os mesmos dados para toda amostra) estão em acordo com a 

literatura que identificou a presença de pequenos apertos durante a preensão 

palmar em recém nascidos (BUSHNELL; BOUDREAU, 1991; MOLINA; JOUEN, 

1998). Ainda, segundo Bushnell & Boudreau (1991) este comportamento permanece 

até por volta dos 4 meses de idade.  

 Na observação dos gráficos dos dados da pressão exercida pelo bebê em 

cada tentativa na condição B não foram percebidos comportamentos que 

caracterizassem os grupos. Em um ambiente estável, todos os grupos parecem se 

comportar de maneira semelhante, realizam pequenos apertos constantes mas não 

parecem estar engajados em nenhuma atividade exploratória que pudesse ser 

observada através dos apertos. No entanto, durante as coletas de dados foi possível 

observar através do display gerado pelo software, diferenças principalmente na 

intensidade da pressão exercida de acordo com o estado comportamental do bebê. 

Bebês sonolentos não apertavam o cilindro durante a preensão. Ainda, bebês muito 

agitados ou em estado de choro apertavam  com muito mais intensidade e mais 

frequentemente. A literatura a respeito dos estudos comparativos dos estados 

comportamentais apresentam indicativos destas alterações que podem ser 

observadas de acordo com o estado de alerta. Wolff (1959)  observou que a 

resposta tátil era facilitada pelo estado de sono e Prechtl (1967) observou que 

reflexos monosinápticos são melhor evocados no estado de sono quieto e os 

polisinápticos durante o sono ativo. Entretanto, em nosso estudo, os bebês em 

estados de sono e sonolência  ou ainda, muito agitados não atingiram os critérios 

para serem incluídos no estudo. Isso pode sugerir uma questão que necessita ser 

investigada com atenção posteriormente, pois parece que o comportamento de 
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apertar realizado durante a preensão envolve mais dimensões além do estímulo tátil 

diretamente ligado a uma resposta.  

 

4.1.1 Número de apertos 

 

O Gráfico 2 aponta a distribuição do número de picos dos apertos que cada 

grupo executou na condição basal (B). O gráfico sugere um aumento na quantidade 

de picos ao longo dos primeiros quatro meses. Entretanto, a Anova não apontou 

diferença significativa para o número apertos entre  os grupos (F(2,25)=3,309, 

p=0,053), porém, o valor p próximo de 0,05 corrobora com a percepção de aumento 

do número de apertos de acordo com o aumento da idade. 

O desvio padrão do número de apertos apresenta uma maior variância para os 

grupos 3 dias e 90-120 dias. Uma possível interpretação poderia estar relacionado a 

uma maior atividade exploratória nestas faixas etárias; o grupo de 3 dias por estar se 

adaptando ao novo ambiente extra uterino, e o grupo 90-120 dias por estar próximo 

do período de maior controle do comportamento das mãos. Esta interpretação 

poderia ser melhor explorada em um estudo de análise de regressão com os grupos 

delimitados com menor amplitude da faixa etária. Por exemplo, grupos de 3 dias, 15 

dias, 30 dias, 60 dias, 90 dias e 120 dias. 

 

Gráfico 2- Quantidade de picos dos apertos por faixa etária. 
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O aumento da idade pode estar relacionado com algum processo facilitador para 

os procedimentos de exploração. Estas atividades de exploração manuais foram 

chamadas de “Procedimentos Exploratórios” por Klatzy e Lederman (1987) e 

também apoiados pelos argumentos de Bushnell e Boudreau (1991) que associaram 

os apertos à estratégias de exploração que os bebês usam para aprender sobre o 

funcionamento do próprio corpo e o ambiente. Outros estudos com bebês com idade 

por volta de 4 meses também apontam que é possível verificar indicativos de um 

comportamento mais ativo em detrimento de um comportamento responsivo desde 

que seja uma tarefa onde o bebê esteja em contato físico com o objeto, como por 

exemplo tarefas de pegar (BARRET; TRAUPMAN; NEEDHAM, 2008; SIDDIQUI, 

1995; NEWELL; SCULLY MCDONALD; BAILLARGEON, 1989). No caso do 

presente estudo, o objeto permaneceu na mão do bebê por todo tempo, oferecendo  

o estimulo tátil para promover a preensão, e assim, dando a oportunidade de o bebê 

interagir sobre o objeto através do comportamento de apertar, que parece ir se 

modificando com o aumento da idade. 

  

4.1.2 Pressão média dos apertos 

 

No gráfico 3 observa-se que a pressão média dos apertos  é semelhante entre 

os grupos. A ANOVA não apontou diferença significativa na pressão média dos 

apertos entre os grupos etários (F(2,24)=0,210, p=0,812). 

 

Gráfico 3- Pressão media dos picos dos apertos por faixa etária. 
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Conforme observa-se  no gráfico acima a variância da pressão média dos 

apertos são semelhantes entre os grupos, como demonstra a Anova (F(2,22)=0,77, 

p=0,926). Estes resultados apontam que a quantidade de pressão, assim como a 

variabilidade da pressão aplicada pelos bebês de 3 a 120 dias  em um ambiente 

quieto e estável não são diferentes. 

Para atender ao segundo objetivo do presente estudo que foi identificar a 

relação entre os apertos manuais e o contexto ambiental durante os quatro primeiros 

meses após o nascimento, seguem as análises das condições com e sem 

contingência. 

 

4.2 Condições com e sem contingência 
 

Para comparar as características dos apertos e sua relação com o evento 

ambiental serão analisadas as variáveis pressão média e variância da pressão 

média nas condições em que haviam uma alteração no ambiente (C e NC) com a 

condição sem alteração do ambiente (B).  

O comportamento de apertar dos bebês na presença de um evento ambiental 

(exibição do vídeo) foi analisado somente após o final da exibição do segundo vídeo, 

tanto para as condições Contingente (C) quanto para as condições Não-Contingente 

(NC). Foram desconsiderados das análises os comportamentos de apertar que 

aconteceram até o final da apresentação do segundo vídeo. Estes dados foram 

desconsiderados por entendermos que ao menos até o final da segunda aparição do 

vídeo não é provável que o bebê possa fazer alguma associação entre o 

comportamento de apertar e a aparição do vídeo.  

O gráfico 4 abaixo ilustra os momentos de ativação do vídeo de um participante 

na condição C. A linha horizontal vermelha identifica o valor médio de pressão para 

este participante  (valor “gatilho”), as estrelas indicam os apertos (os picos dos 

apertos mais especificamente e as setas apontam os momentos que a pressão 

média foi atingida e, portanto, o vídeo seria disparado.  
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Gráfico 4- Apertos realizados em uma tentativa da condição contingente. Eixo x 
pressão em mmH2O e eixo y tempo. A linha vermelha identifica o valor 
gatilho, estrelas indicam os picos dos apertos e setas apontam os 
momentos que o vídeo foi ativado.  

 
Serão apresentados os resultados para cada variável analisada (número de 

apertos, pressão média dos apertos e variância da pressão) comparando as 

condições com variação do ambiente com a condição basal. 

 

4.2.1 Contingente x Basal 
 

 

4.2.1.1 Pressão média dos picos  
 

 

De acordo com a tese,  o comportamento de apertar desde o nascimento não 

seria modulado exclusivamente pelo mecanismo estímulo-resposta podendo 

apresentar comportamento ativo (ação). Assim, era esperado verificar alguma 

alteração no comportamento de apertar nas condições em que houve um evento 

ambiental apresentado ao bebê quando comparadas com a condição B  e entre si (C 

e NC).  

Visualmente os gráficos referentes as tentativas C de cada sujeito parece 

ilustrar ciclos de aumento gradual da intensidade da pressão exercida ao longo de 

cada tentativa. Os gráficos mostrados a seguir, apresentam uma tentativa de um 

bebê para cada faixa etária exemplificando a tendência apontada acima. A pressão 
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exercida sobre o cilindro esta representada pela linha azul e os momentos que o 

vídeo estava ativado são as barras em vermelho. O gráfico 5 ilustra uma tentativa de 

um sujeitos do grupo 3 dias. É possível observar que os primeiros apertos 

aumentam de intensidade até aproximadamente 70s, quando voltam a serem 

menores e aumentando de intensidade até o final da tentativa. 

 

 

 
Gráfico 5- Tentativa C, sujeito 3 dias. 

 
O gráfico 6 ilustra ciclos semelhantes de aumento gradual da intensidade dos 

apertos do início até 80s, seguido de outro aumento até depois 106s, outro aumento 

até 186s e por fim mais um ciclo de aumento da pressão até o final da tentativa. 
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Gráfico 6- Tentativas C (2 tentativas seguidas de 120 segundos), sujeito 30 dias. 
 
 O gráfico 7 referente a três tentativas de um sujeito de 60 dias aponta para os 

mesmo ciclos de aumento gradual da pressão. O primeiro ciclo começa no inicio da 

tentativa e termina próximo de 40s. O segundo ciclo termina após 160s e o terceiro 

ciclo termina próximo de 280s, depois houve uma queda leve na pressão em 320s e 

um novo aumento no final da tentativa. 

 

 
Gráfico 7- Tentativas C (3 tentativas seguidas de 120 segundos cada), sujeito 60 
dias. 
  

O gráfico 8 ilustra o comportamento de um sujeito de 90 dias em duas 

tentativas. São evidentes dois ciclos de aumento da pressão dos apertos, o primeiro 

inicia no começo da tentativa e termina próximo de 120s, e o segundo ciclo inicia 

aos 120s e termina pouco antes do final da tentativa. 
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Gráfico 8 -Tentativas C (2 tentativas seguidas de 120 segundos), sujeito 90 dias. 
 

O gráfico 9 representa o comportamento de um sujeito de 120 dias em duas 

tentativas. Neste caso os ciclos de aumento da pressão ficam menos evidentes, no 

entanto,, podem ser observado um grande número de apertos com maior pressão 

que os demais sujeitos. 

 

 
Gráfico 9 - Tentativas C (2 tentativas seguidas de 120 segundos), sujeito 120 dias. 
 

De maneira geral, os gráficos mostram ciclos de aumento gradual da 

intensidade da pressão dos apertos até a ativação do vídeo durante as tentativas na 

maioria dos sujeitos. O vídeo parece, ao menos, provocar uma excitação, o que 
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modifica o comportamento de apertar quando comparado o comportamento na 

condição B que não apresentou esse padrão de aumento da pressão. A alteração do 

comportamento frente as diferentes condições demonstra que o comportamento de 

apertar não expressa unicamente uma  resposta reflexa ativada pelo estímulo tátil na 

palma da mão dos bebês. 

 

A Tabela 5 abaixo apresenta os valores de pressão média e desvio padrão 

para todos os grupos etários e condições. Os valores de pressão foram semelhantes 

entre os grupos. A anova não apontou diferença significativa entre os grupos para a 

condição C, (F(2,12)=0,966, p=0,408). Pode-se observar que o desvio padrão em 

algumas condições e grupos (basal 3 dias e basal 30-60 dias e não-contingente 90-

120 dias) chega a representar a metade do valor de pressão. O teste “t” realizado 

para verificar se havia diferença  entre as condições dentro de cada grupo etário 

também não apontou diferença significativa entre a condição C e B para nenhum 

dos grupos etários, (3 dias, p= 0,792), (30-60 dias, p=0,229) e (90-120 dias, p= 

0,548).  

 

Tabela 5- Pressão média e desvio padrão. 
 
Condição 3 dias (n) SD 30-60 

dias (n) 
SD 90-120 dias 

(n) 
SD 

Basal  0,24 (12) 0,10 0,30 (8) 0,15 0,28 (8) 0,08 

Contingente  0,22 (7) 0,07 0,25 (5) 0,05 0,28 (3) 0,04 

Não-Cont. 0,23 (5) 0,05 0,23 (3) 0,06 0,23 (5) 0,10 

 

Estes resultados podem ser reflexo do número pequeno de sujeitos em cada 

grupo e cada condição. Além disso, a estrutura de composição dos grupos etários 

agrega num mesmo grupo uma vasta amplitude de faixa etária, fato que pode 

mascarar a identificação de características típicas de cada idade. 
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4.2.1.2  Variância da pressão 
 

A variância foi analisada uma vez que assumiu-se que uma menor variabilidade 

da pressão ao redor da pressão média (valor “gatilho”), para a condição C, indicaria 

que os bebês identificaram o parâmetro que dispara o vídeo. No entanto, a Anova 

não apontou diferenças significativas na variância da pressão entre os grupos 

etários para a condição C (F(2,12)=2,693, p=0,108). Também foram executados 

testes “t”  para investigar a diferença na variância dentro de cada grupo etário entre 

as condições. Não foram encontradas diferenças significativas para a variância da 

pressão entre as condições C e B para os grupos 3 dias (p=0,372) e 90-120 dias 

(p=0,317).  Entretanto, foram apontadas diferenças entre as variâncias da pressão 

entre as condições C e B para o grupo 30-60 dias (p=0,007) indicando que houve 

maior variância na condição basal. Este resultado indica que ao menos para o grupo 

etário 30-60 dias os bebês foram capazes de manter a pressão mais próxima do 

valor “gatilho”. Entretanto, esses resultados são inconclusivos uma vez que  não 

foram observados para os demais grupos. 

 

4.2.2 Não-Contingente x Basal 
 

A observação dos gráficos das condições NC parecem apresentar de certa 

maneira os mesmos ciclos de aumento gradual da intensidade da pressão 

observado nas condições C, ou seja, parece haver um padrão de aumento da 

pressão média dos apertos em cada tentativa. Abaixo, o gráfico 10 ilustra o 

comportamento de um sujeito de 3 dias em uma tentativa NC. É possível observar 

um aumento gradual da pressão dos apertos depois da aparição do primeiro vídeo 

até o final da tentativa.  
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Gráfico 10 - Tentativa NC, sujeito 3 dias. 

 
 O gráfico 11 ilustra duas tentativas de um sujeito de 30 dias. Também é 

possível observar um aumento gradativo da pressão dos picos até a aparição do 

terceiro vídeo, depois um novo aumento mas desta vez mais sutil, até o final da 

tentativa. 

 
Gráfico 11 - Tentativas NC (2 tentativas seguidas de 120 segundos), sujeito 30 dias. 
 

 O gráfico 12 representa o comportamento de um sujeito de 60 dias em 

duas tentativas. Neste caso podem ser observados três ciclos de aumento da 

pressão. O primeiro do início da tentativa até próximo de 55s, o segundo até 180s e 

o terceiro até o final da tentativa. 
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Gráfico 12 -  Tentativas NC (2 tentativas seguidas de 120 segundos), sujeito 90 dias. 
 

As características da pressão do aperto na condição NC parece se modificar de 

acordo com o aparecimento do vídeo. Além dos ciclos de aumento gradativo da 

intensidade da pressão, também foi notado uma aparente aumento no número de 

apertos quando comparada a presente condição com as demais.  Estas alterações, 

pode ser indicativo de que os bebês podem operar de outras maneiras que não 

somente através dos mecanismos reflexos no comportamento manual durante os 4 

primeiros meses após o nascimento.  

 

4.2.2.1 Pressão média dos apertos 
 

A condição NC foi incluída no estudo para detectar indícios de um 

comportamento de busca da relação entre os apertos e o evento ambiental (vídeo). 

Diferenças na pressão média dos apertos poderia sugerir esse comportamento de 

busca, que poderia inclusive, ser caracterizado por um comportamento de apertar 

mais exploratório em comparação as demais condições (B e C). 

O gráfico 13 não mostra diferenças na pressão média dos apertos entre os 

grupos etários e a Anova não identificou diferenças entre os grupos (F(2,10)=0,003, 

p=0,997).  
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Gráfico 13 - Pressão média dos apertos para a condição NC por grupos. 

 
Os testes “t” para verificar diferença entre as condições NC e B dentro de cada 

grupo etário não apontaram diferença para os grupos 3 dias (p=0,766) e 90-120 dias 

(p=0,081). Entretanto, houve diferença na pressão média entre as condições NC e B 

para o grupo 30-60 dias (p=0,004) indicando maior pressão média dos apertos para 

a condição NC.  

Na condição NC, não havia a associação entre os apertos e a aparição do vídeo, 

assim, qualquer comportamento diferente do comportamento das condições B e C 

poderiam ser esperados. A exploração poderia resultar em um apertos com pressão 

mais variável, o que poderia levá-los a apertar mais ou menos forte em uma busca 

aleatória. Assim, a diferença na pressão média dos apertos entre a condição NC e B 

seria um resultado esperado, entretanto, como somente foi apontado para um dos 

grupos etários, se torna inconclusivo. 

 

4.2.2.2 Variância da pressão 
 

Ao contrário do que era esperado na analise da variância para a condição C, 

na condição NC era esperado que a variância fosse maior do que para as demais 

condições. A observação da tabela 3 e do gráfico 15 acima, apresentando os valores 

do desvio padrão, demonstram que não parece haver diferença entre os grupos para 

a condição NC. Confirmando a observação, a ANOVA não apontou diferença 

significativa para a variância da pressão entre os grupos etários para a condição NC 
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(F(2,10)=0,100, p=0,906). Os testes “t” também não apontaram diferença 

significativa na variância da pressão entre NC e B dentro de nenhum dos grupos 

etários (3 dias, p=0,683), (30-60 dias, p=0,556) e (90-120 dias, p=0,081). 

 

4.2.3 Contingente x Não-Contingente 
 

Além das comparações entre as condições com alteração do ambiente (C e 

NC) e a condição basal (B) realizadas para atender ao segundo objetivo da pesquisa 

-  verificar o relacionamento entre o comportamento de apertar e o evento ambiental 

- foram também realizadas análises de comparações entre as condições NC e C. 

Essa comparação poderia apontar indícios de que pequenas alterações no ambiente 

(contingência ou a falta dela) poderiam eliciar comportamentos diferentes nos bebês. 

 

4.2.3.1 Número de apertos, pressão media dos apertos e variância da pressão 
 

A tabela 6 apresenta o número de apertos e os respectivos desvios padrões 

para cada grupo e condição. Os valores indicam um maior número de apertos sendo 

basal <contingente< não-contingente para todos os grupos.  

  

Tabela 6- Valores médios do número de apertos e desvio padrão de cada grupo 
etário em cada condição do estudo. 
 
Condição 3 dias (n) SD 30-60 

dias (n) 
SD 90-120 dias 

(n) 
SD 

Basal  (12) 16,08 13,41 (8) 11,62 10,48 (8) 27,25 13,26 

Contingente  (7) 20,00 17,96 (5) 15,00 12,20 (3) 34,33  13,20 

Nao-
Contingente  

(5) 31,00 21,24 (3) 36,00 6,55 (5) 39,60 39,20 

 

Os testes “t” apontaram diferença significativa no número de apertos somente 

para o grupo 30-60 das entre as condições C e NC (p=0,02)  e entre as condições B 

e NC (p=0,007) sendo: basal <contingente< não-contingente. Possivelmente em 
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uma amostra maior essa tendência de aumento do número de apertos para as 

tentativas contingente com relação à basal e, não-contingente com relação à 

contingente poderia ficar mais evidente. 

Os dados de pressão e seu desvio padrão estão apresentados na Tabela 5. 

Os testes “t” não apontaram diferença significativa entre as condições C e NC para a 

variável pressão média dos apertos em nenhum dos grupos etários (3 dias p=0,370), 

(30-60 dias, p=0,939) e (90-120 dias, p=0,106) 

Os testes “t” não apontaram diferença significativa para a variável variância 

da pressão entre as condições C e NC em nenhum dos grupos etários (3 dias 

p=0,477), (30-60 dias, p=0,214) e (90-120 dias, p=0,968). 

Em síntese, com relação ao primeiro objetivo – descrever os apertos ao longo 

dos 4 primeiros meses após o nascimento - os resultados do presente estudo, 

apontam para uma tendência de aumento do número de apertos conforme há o 

aumento da idade porém, não identificada na análise estatística. Este aumento pode 

estar relacionado com aumento do comportamento exploratório das mãos, já 

descrito pela literatura, que acontece através do comportamento de apertar em 

bebês de até 4 meses. Não houve diferença significativa na pressão média dos 

apertos com o aumento da idade. De maneira geral, as variáveis selecionadas não 

detectaram mudanças desenvolvimentais ao longo da faixa etária estudada. 

Com relação ao segundo objetivo - identificar  emergência do relacionamento 

entre a ação manual de “apertar” a estímulos externos e resultados ambientais nos 

primeiros quatro meses após o nascimento -  os ciclos de aumento gradual da 

pressão durante as tentativas em que o vídeo era apresentado e a ausência desta 

característica nas condições basais podem estar indicando que os bebês 

perceberam que a quantidade de pressão do aperto poderia ser o elemento 

relacionado ao aparecimento do vídeo. Entretanto, a pressão media dos apertos, 

considerando a tentativa inteira, não apresenta diferença quando comparadas as 

condições Contigente e Não Contingente com a Basal, exceto para o grupo 30-60 

dias que aplicou mais pressão nos apertos na tentativa NC em comparação com a 

condição B. A variância menor da pressão na condição Contingente em comparação 

com a condição Basal (somente para o grupo 30-60 dias) também é um indicativo de 

possível descoberta por parte dos bebês de que manter a pressão ao redor de um 

determinado valor poderia estar relacionado com o aparecimento do vídeo. 
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Ainda com relação aos resultados relacionados ao segundo objetivo,  

encontrou-se um aumento progressivo do número de apertos entre as condições 

basal, contingente e não-contingente que somente foi demonstrado estatisticamente 

para um dos grupos (30-60 dias). Esse resultado, mesmo que apenas para um dos 

grupos, indica que o apertar pode ser afetado pelas diferentes condições ambientais. 

Sugerindo assim, que este comportamento não funciona unicamente subordinado a 

mecanismos reflexos pautados no estímulo tátil. Ainda, o fato de a condição 

contingente provocar mais apertos do que a condição basal também pode ser um 

indício de que os bebês buscaram a relação entre a aparição do vídeo e os apertos.  

Ainda que os bebês não pudessem encontrar associação entre os apertos e a 

exibição do vídeo na condição Não-contingente, porque realmente não existia essa 

associação nesta condição, eles apertaram mais nesta condição do que na 

Contingente. Esse aumento da frequência dos apertos pode ser interpretado como 

uma tentativa de buscar relações ou regularidades no ambiente (características de 

comportamento exploratório).   
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÃO 
 

Este estudo buscou avançar na compreensão do comportamento do recém-

nascido e do bebê, em particular na transição de comportamentos espontâneos e 

reativos para comportamentos instrumentais onde o foco foi no desenvolvimento das 

habilidades manuais prototípicas. Os últimos trinta anos de investigação do 

comportamento infantil tem sido marcados pela constatação que o bebê é muito 

mais proativo ao ambiente do que se imaginava. O bebê não é uma máquina de 

reflexos ou comportamentos reativos ou tão pouco um conjunto de movimento 

espontâneos estereotipados. Os movimentos transitam do reativo/espontâneo para o 

instrumental não como obra de uma causa, seja ela maturacional ou do ambiente 

(experiência). Há uma miríade de fatores ou variáveis que atuam nesta transição. 

Nossa intenção no presente estudo não foi mapear os fatores que contribuem para 

essa transição. Buscamos todavia, verificar em que medida o bebê consegue 

identificar situações como contingentes, isto é, onde um comportamento seu é 

vinculado a uma consequência ambiental que pode ser de interesse ao bebê. Tais 

condições permitem ao bebê identificar regularidades no seu ambiente imediato 

possibilitando o vinculo entre meios/movimentos e objetivos/finalidades, base para  a 

emergência da intenção e da ação.  

A capacidade de percepção dos eventos ambientais e a adaptação que recém-

nascidos e bebês são capazes de fazer em seu comportamento manual para 

interagir com estes eventos pode ser uma evidência inicial do desenvolvimento da 

ação nas tarefas manuais. 

Assim, seguem as conclusões deste estudo, relembrando que os objetivos desta 

tese foram a) descrever o comportamento de apertar ao longo dos 4 primeiros 

meses após o nascimento; e b) identificar relações entre os apertos manuais e o 

contexto ambiental durante os quatro primeiro meses após o nascimento.  

 Os resultados apontaram que o comportamento de apertar manifestado 

durante a preensão em recém-nascidos e bebês de até 4 meses de idade não 

parece estar apoiado unicamente no mecanismo estímulo-resposta. Ao longo desta 

faixa etária, não foi possível verificar mudanças desenvolvimentais ao longo dos 4 

primeiros meses nem mesmo adaptação do comportamento de apertar com relação 

aos eventos do ambiente para 2 dos 3 grupos. Por outro lado a observação dos 

gráficos parece apontar para algumas alterações no comportamento de apertar nas 
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diferentes condições. Essas alterações (ciclos de aumento gradual da pressão) 

podem ser uma evidência do comportamento ativo que se manifesta baseado nas 

intenções de exploração do bebê.  

Para avançar no esclarecimento dos problemas levantados por esta tese 

algumas limitações devem ser superadas em estudos futuros. Primeiro, garantir o 

número de sujeitos que permita resultados mais robustos com os grupos etárias 

melhor distribuídos. Segundo, explorar outras possibilidades de “gatilho” e de 

variáveis de relacionamento entre o comportamento e o evento. Terceiro, também 

deve ser considerado o aumento do número de sessões de teste a fim de garantir 

maior tempo de experiência do bebê na tarefa, assim ele pode ter mais eventos para 

identificar a relação entre o comportamento e as alterações no ambiente. 
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APENDICE A – Ficha de coleta 
 

Formulario de Coleta 

NOME DO BEBE: 

Grupo: (  ) 2 a 5 dias/48 a 120hs      (  ) 10-20 dias      (  ) 25 a 35 dias      (  ) 55 a 65 dias      

(   ) 85 a 95 dias    (   ) 115 a 125 dias       

1 – Dados do teste  

Data : ......../........./.........     hora inicio: ...............    hora do término: .........................  

Última mamada:..................   hora que acordou antes do teste:................   

Algum problema de saúde no momento: (  ) nao    (  ) sim  qual: .......................................    

Inactive alert  

 Level 4 

Irregular breathing, eyes bright, longer response to stimuli, minimum motor 

activity present 

 

Active alert 

 Level  5 

Motor activity reasonably, jerky movements of the extremities and scares 

spontaneous reacts to external stimuli increases motor activity, may or may not 

be whining 

 

 
Basal 

Video Estado Anotações Mao 
  

 
  

  
 

  

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

         
                        (   ) Contingente  (   ) Nao contingente  Gatilho:          Corte: 
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2- Dados da Gestação  

Numero de gestações  (  ) 1º        (   ) 2º        (   ) 3º        (   ) + 3  

Doenças da mae: (   ) nenhuma     (   ) Anemia    (   ) Sifilis     (   ) Diabete     (   ) Toxoplasmose  (   ) Febre   (  ) 

Rubeola     (   ) outras:   

Doenças durante a gestação:  

(   ) nenhuma   (   ) Hemorragia (   ) Hipertensão    (   ) Hipotensão     (   ) Edema       

(   ) outras  

Toxicos durante a gestação:  

(   ) nenhum     (   ) cigarro      (   ) Alcool     (   ) Outros:  

Medicamentos durante a gestação:  

(   ) Nenhum   (   )Tranquilizantes    (   ) Vitaminas     (   ) Outros:    

Exposição a RaioX: (   ) nao    (   ) sim         mes de gestação: 

 

3 – Dados do Participante 

Nome 

Genero: (  ) M     (   ) F     Cor:                      Idade:                   

Data de nascimento:                                Semanas de gestação:  

 

4 – Dados do Parto  

Tipo: (    ) Normal (    ) Induzido (   ) Forceps (   ) Cesarea 

Problemas durante o parto:     

 

5 – Depois do Parto  

Peso:                 Altura:  

Apgar:  1'               5’                  Equitericia:  (   ) nao   (   ) sim    duracao:          dias  
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Doenças do bebe : (    ) Eritroblastose (    ) Cardiaca (    ) Outras:   

                          

Medicamentos:  

Amamentação: (  ) tempo de leite materno:                         (   ) mamadeira   tempo: 

 

6 – Dados da Familia 

Endereço 

Cidade: 

Fone res:.                           celular:  

Nome da mae: 

Idade:                 data de nascimento: 

Escolaridade:  (   ) Ensino Fundamental   (   ) Ensino Médio   (   ) Graduação  

(    ) Pos Graduação nível:     (   ) nao le nem escreve 

Profissao: 

(  ) casada    (  ) solteira   (   ) mora junto  

 

Nome do pai: 

idade:                  data de nascimento: 

Escolaridade:  (   ) Ensino Fundamental   (   ) Ensino Médio   (   ) Graduação  

(    ) Pos Graduação nível:     (   ) nao le nem escreve 

Profissao: 
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APENDICE B -  Gráficos das tentativas Basal : Grupo 3 dias 
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APENDICE C -  Gráficos das tentativas Basal : Grupo 30-60 dias 
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APENDICE D -  Gráficos das tentativas Basal : Grupo 90-120 dias 
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APENDICE E -  Gráficos das tentativas Contingente : Grupo 3 dias 
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APENDICE F -  Gráficos das tentativas Contingente : Grupo 30-60 dias 
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APENDICE G -  Gráficos das tentativas Contingente : Grupo 90-120 
dias 
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APENDICE H -  Gráficos das tentativas Não-Contingente : Grupo 3 
dias 
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APENDICE I -  Gráficos das tentativas Não-Contingente : Grupo 30-60 
dias 
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APENDICE J -  Gráficos das tentativas Não-Contingente : Grupo 90-
120 dias 
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ANEXO A – Termo de Consentimento 
Termo de Consentimento 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 
 

I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 
 

1. DADOS DO INDIVÍDUO 
Nome completo  

 
Sexo  Masculino 
  Feminino 

 
RG  
Data de nascimento  
Endereço completo  
CEP  
Fone  
e-mail  

 
 
2. RESPONSÁVEL LEGAL 

Nome completo  
Natureza (grau de parentesco, tutor, curador, etc.)  

 
Sexo  Masculino 
  Feminino 

 
RG  
Data de nascimento  
Endereço completo  
CEP  
Fone  
e-mail  

 
 
 
II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA 

 
1. Título do Projeto de Pesquisa 

Emergência e desenvolvimento da ação nos apertos manuais em bebês 
 
2. Pesquisador Responsável 

Luiz Eduardo Pinto Basto Tourinho Dantas 
 
3. Cargo/Função 

Professor Doutor 
 
4. Avaliação do risco da pesquisa: 

X RISCO MÍNIMO  RISCO BAIXO  RISCO MÉDIO  RISCO MAIOR 
 (probabilidade de que o indivíduo sofra algum dano como conseqüência imediata ou tardia do estudo) 

 
5. Duração da Pesquisa 

O tempo total de coleta poderá variar de 30 a 60 minutos. Serão realizadas doze tentativas de no máximo 1 minutos de duração cada 
uma, no entanto, deve-se considerar para o tempo total, os procedimentos para sorteio das mãos a serem testadas, assepsia do 
equipamento e aguardo do estado de alerta ideal para o teste. 

 
 
III - EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO INDIVÍDUO OU SEU REPRESENTANTE LEGAL SOBRE A PESQUISA, DE FORMA CLARA E 
SIMPLES, CONSIGNANDO: 
  

1. Justificativa do estudo: A investigação do desenvolvimento da ação desde o nascimento pode contribuir para o avanço da 
compreensão das relações de interação com o ambiente, essencial para o processo de desenvolvimento cognitivo e motor.  
 

2. Assim, o estudo tem como objetivos:  
a) descrever os apertos manuais ao longo dos 4 primeiros meses após o nascimento considerando o contexto (físico e social) que compõe 
as experiências dos bebês durante este período; e  
b) identificar acoplamentos entre os apertos manuais e o contexto ambiental durante os 4 primeiros meses após o nascimento. 
3. Procedimentos: O seu(sua) filho(a) será posicionado em uma cadeira “bebê-conforto” rodeado por três telas brancas com um monitor 
e uma câmera filmadora posicionados de frente para ele(a). Uma mangueira que capta pressão palmar será colocado na palma da mão do 
seu filho(a) e os dados de pressão serão coletados em um ambiente quieto. Posteriormente, uma das 2 condições seguintes serão 
apresentadas: a) durante o período que seu(a) filho(a) estiver segurando a mangueira, um vídeo com imagem de uma face humana 
dizendo palavras de incentivo será acionado. O vídeo será acionado automaticamente independente da pressão que seu(sua) filho(a) 
produzir na mangueira. A outra condição será: b) durante o período que seu(sua) filho(a) estiver segurando a mangueira, o mesmo vídeo 
com imagem de uma face humana dizendo palavras de incentivo será acionado de acordo com a pressão e frequência dos apertos 
realizados pelo seu(sua) filho(a). Finalmente, a mangueira será novamente colocado na mão do seu(sua) filho(a) e os dados de pressão 
serão coletados novamente com o ambiente quieto. 
4. Risco: O estudo não oferece nenhum risco ao seu(sua) filho(a) ou a você(ês) responsável(eis), bem como a tarefa experimental não 
oferece desconforto durante sua realização. 
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5. Benefícios: o projeto pretende agregar novas evidências para a literatura no sentido de reforçar que o comportamento de bebês não é 
reflexo e sim um comportamento ativo. Identificando os aspectos nos quais a interação com o ambiente, através das mãos, se apoia, além 
de avançar no conhecimento sobre os processos que norteiam o desenvolvimento cognitivo e motor dos bebês. Do ponto de vista prático, 
pretende-se através do conhecimento teórico obtido, propor estratégias mais adequadas para o cuidado e estimulação que promovam o 
desenvolvimento dos bebês, bem como auxiliar no diagnóstico precoce de possíveis problemas do desenvolvimento.  

 
IV - ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE GARANTIAS DO SUJEITO DA PESQUISA: 

1. É garantido aos responsáveis pelos participantes o acesso, a qualquer tempo, às informações sobre procedimentos, riscos e benefícios 
relacionados à pesquisa, inclusive para dirimir eventuais dúvidas; 
 
2. O responsável pelo participante tem a liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e de deixar de participar do estudo 
sem prejuízo da continuidade da assistência; 
 
3. Fica salvaguardado a confidencialidade, sigilo e privacidade do participantes, sendo os dados somente utilizados para fins acadêmicos 
e em instrumentos de divulgação científica dos resultados; 
  
4. O participante bem como seu responsável terão a sua disponibilidade assistência no HU ou HCFMUSP, por eventuais danos à saúde, 
decorrentes da pesquisa. 

 
V - INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA 
CONTATO EM CASO DE INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS E REAÇÕES ADVERSAS. 

Luiz Eduardo pinto basto Tourinho Dantas 
Av Prof Mello de Moraes, 65 Cidade Universitária. 
Telefones para contato:3091-3173 
Laboratório de Pedagogia do Movimento – USP LAPEM 
 
Priscilla Augusta Monteiro Ferronato 
Av Prof Mello de Moraes, 65 Cidade Universitária. 
Telefones para contato: 99720-7041 ou pamalves@uol.com.br 
Laboratório de Pedagogia do Movimento – USP LAPEM 
 
Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário USP 
Unidade Neonatal da Clínica Pediátrica 
Av Prof. Lineu Prestes, 2565 - Cidade Universitária- São Paulo  
 

 

5.1.1.1.1.1 VI. - OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES 
 
Os bebês que participarem da pesquisa poderão ter no dia do teste uma avaliação clínica geral realizada por um médico residente do 
Hospital Universitário. 
 
 

 
VII - CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 
Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me foi explicado, consinto em participar do presente 
Projeto de Pesquisa. 
 
 
São Paulo, _____/_____/_____ 
 
         
 

assinatura do sujeito da pesquisa  assinatura do pesquisador 
ou responsável legal  (carimbo ou nome legível) 

 
 

 

 

 

 
 
 


