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Resumo:  Esse estudo tem como tese que o comportamento de 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 
está fortalecida e se manifesta especialmente aos 2 meses de idade quando há a 
emergência e desenvolvimento do self. Foram investigadas as atividades manuais 
de 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 em bebês de 2 meses de idade; e b) verificar os 
possíveis efeitos de aprendizagem da tarefa apos 3 sessões de prática. Os 
resultados mostraram que os bebês alteraram o comportamento de apertar nas 
diferentes condições ambientais, entretanto, não foi verificado efeito de 
aprendizagem ao longo das sessões de prática. Conclui-se que o comportamento 
manual de bebês de 2 meses é ativo, direcionado a uma meta e não um 
comportamento estereotipado. 
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Abstract: This study has as its thesis that the behavior of infants are 
active, that is, guided to a specific goal and based on the knowledge 
about the environment. It is also assumed that this capacity for 
adaptation is strengthened and manifests especially at 2 months of age 
when there is the emergence and development of self. The manual 
activities of infants were investigated, once hands are an important tool 
for perception and interaction with the environment. Thus, the aims of the 
study were: a) to describe the behavior of clutches in 2 month old infants; 
and b) to verify learning effects after 3 practice sessions. The results 
showed that the infants changed the clutches according to different 
environmental conditions; however, no learning effect was verified during 
the practice sessions. It is concluded that the manual behavior of infants 
of 2 months old is active, directed to a goal and not a stereotyped 
behavior. 
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1.0 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 serem 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 proveniente 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 et al., 1998; HOFSTEN; RÖNNQVIST, 1988; 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 `a 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 apos 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, alem 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 na seguinte questão investigativa 

que orientou essa investigação: a) Bebês de 2 meses de idade são capazes de 

identificar o relacionamento entre o comportamento de apertar e  um evento 

ambiental depois de um programa de 3 sessões de prática? 
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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, o objetivos desta pesquisa foi 1) 

descrever o comportamento de apertar em bebês de 2 meses de idade em 3 

diferentes condições de variação ambiental e 2) verificar os possíveis efeitos de 

aprendizagem da tarefa apos 3 sessões de prática.   

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 bebes. 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 tem 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 como ativos (se não totalmente, ao menos apresentam alguns 
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componentes ativos (MEER; WEEL; LEE, 1995; ROCHAT; HESPOS, 1997). É 

possível que seja preciso repensar a metodologia.  

2.0 MÉTODOS 

2.1 Participantes 

  

Participaram do estudo 5 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 entre 

os conhecidos dos pesquisadores e também através de divulgação nas redes 

sociais. Depois da explicação da pesquisa bem como dos procedimentos, os 

responsáveis pelos bebês que concordaram em participar assinaram o Termo de 

Consentimento. Dos 14 bebês que preenchiam os critérios para inclusão nesse 

estudo durante o período de coleta, apenas 5 sujeitos conseguiram cumprir a tarefa 

até o final, e compõem a amostra desse estudo. Na tabela 1 encontram-se os dados 

desses 5 participantes, com idades entre 50 e 70 dias. Esta faixa etária foi escolhida 

pois estudos  apontam que aos dois meses de idade é o período sensível para 

emergência do self em bebês, quando eles são mais capazes de distinguir as 

diferenças entre si próprio e o outro (ROCHAT,2010).  

Tabela 1 -  Descrição de participantes e  faixa etária. 

Participante Idade 

1 70 dias 

2 65 dias 

3 68 dias 

4 69 dias 

5 55 dias 
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2.2 Situação experimental 

 

 As coletas de dados foram realizadas na Clínica da saúde da Universidade 

Paulista Campus Alphaville (Figura 1).  

Figura  1 - Situação experimental. 

 

 

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

estofada desenvolvida especificamente para o referido experimento. O encosto da 

cadeira estava em uma posição semi-inclinada de aproximadamente 135 graus para 

garantir estabilidade ao tronco e pescoço durante o teste. 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). 



 11 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Sujeitos posicionado na cadeira para a coleta de dados. A) 

Visão frontal e B) visão posterior. 

                                      A)  B) 

 

No ambiente onde os testes foram realizados estavam presente apenas o 

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

de dados.  

 

2.3 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 3) foi posicionado na 

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

comprimento (medida equivalente de um dedo indicador adulto), com formato 

cilíndrico. Os dados analógicos da variação de ar dentro do cilindro eram 
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convertidos em dados digitais por um transformador A/D e enviados para o 

notebook que apresentava graficamente (Figura 4) em tempo real os dados da 

pressão exercida sobre o cilindro ao longo do tempo.  

Figura 3 -  Cilindro com sensor de pressão posicionado na mão do 

sujeito durante coleta de dados.  

 

 

Figura 4 - Tela do notebook exibindo a interface do programa com os 

dados de pressão no momento da coleta. 
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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. 

 

2.4 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.  

 

2.4.1 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 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 quanto 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 4. 

       Tabela 2 - Escala comportamental. 
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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 2 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 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 
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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 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 na sala de coleta. 

 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 

comportamental o teste era interrompido. Para identificar uma alteração definitiva de 

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

 

2.5  Tarefa 

A fim de atender o objetivo deste projeto foram realizadas 3 diferentes condições 

de testes. O comportamento de apertar foi mapeado inicialmente através da 

tentativa basal (sem nenhuma variação ambiental), em seguida eram apresentadas 

randomicamente duas outras condições: contingente e não-contingente, seguidas 

por uma segunda tentativa basal. Cada bebê realizou 3 sessões de testes com estas 

3 condições dentro do período de 7 dias. 

Na condição basal, com duração de 2 minutos, o balão 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 de aquisição de dados fornecia os dados brutos digitais 
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de pressão ao longo do tempo e o valor médio de pressão1 exercida pelo bebê no 

cilindro. 

Para 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 tinha duração de 4 minutos. 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. Estas tentativas também tinham a duração de 4 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.  

O vídeo com 2 segundos de duração exibiu a imagem de uma face humana 

feminina, sorrindo e dizendo a palavra “oi” (Figura 5) em uma entonação mais aguda 

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). 

                                                 
1 Valor médio entre o valor inicial e o valor máximo de pressão exercida 
pelo bebê durante a tentative, desconsiderando os valores zero 
quando o bebe não fazia pressão no equipamento. 
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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 5 - Exibição do vídeo em situação experimental. 

 

A coleta poderia ser interrompida a qualquer momento pelos responsáveis 

pelo sujeito ou quando fosse percebido por parte do experimentador ou responsável 

qualquer desconforto do bebê.  

 

2.6  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 foram 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. A 

Figura 6 ilustra a filtragem dos dados e a identificação dos picos. 

Figura 6 - Gráfico superior apresenta os dados brutos ao longo da 

série temporal de 120 segundos. Eixo  x representa o tempo e eixo y 
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representa a pressão em mmH2O. Gráfico inferior representa os dados 

depois do filtro e as estrelas  indicam os picos identificados. 

 

Depois de identificados os picos estes foram considerados “apertos” e então 

foram calculadas as variáveis: número de apertos frequência do aperto 

(apertos/minuto) e duração do aperto para cada tentativa.  

Foram realizados testes “t” para analisar os dados e comparar em cada uma 

das variáveis mencionadas acima a condição Basal 1 com Basal 2 e condição 

Contingente com Não-Contingente.  

3.0 RESULTADOS  

Os resultados serão apresentados em três etapas, primeiramente  os resultados 

da variável número de apertos, em seguida da frequência do aperto (apertos/minuto) 

e por fim, duração do aperto.  

A Tabela 3 apresenta os valores de cada tentativa de cada participante durante 

os 3 dias de testes para as 3 variáveis. 

Tabela 3. Valores de número de apertos em cada condição    

por sessão de teste. 
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Participante/sessão apertoB1 apertoB2 apertoC apertoNC 

1/1 57.000 82.000 55.000 65.000 

1/2 61.000 70.000 65.000 83.000 

1/3 69.000 8.000 20.000 81.000 

2/1 61.000 40.000 44.000 129.000 

2/2 54.000 56.000 61.000 98.000 

2/3 40.000 16.000 58.000 83.000 

3/1 13.000 11.000 29.000 68.000 

3/2 25.000 12.000 19.000 55.000 

3/3 18.000 19.000 17.000 32.000 

4/1 14.000 7.000 22.000 28.000 

4/2 35.000 58.000 55.000 75.000 

4/3 34.000 31.000 11.000 62.000 

5/1 45.000 25.000 46.000 53.000 

5/2 37.000 12.000 13.000 38.000 

5/3 15.000 9.000 21.000 39.000 

 

O teste t não apontou diferença significativa, (p=0.181) para o numero de 

apertos quando foi comparado as condições Basal 1 (B1) com Basal 2 (B2). O que 

indica que não houve diferença na quantidade de apertos quando comparadas a 

primeira condição Basal quanto os bebês nunca receberam estímulo de variação na 

situação ambiental em comparação com a condição Basal 2 após terem recebido 

estímulo de variação ambiental. 

O teste t que comparou as condições Contingente (C) e Não-Contingente (NC) 

apontou diferença significativa (p=0.00) indicando que o numero de apertos foi maior 

na condição NC.  

Os resultados das análises da variável freqüência de apertos (apertos/minuto) 

estão apresentados na Tabela 4. 

 

Tabela 4. Variável freqüência de aperto 

(apertos/minuto) para cada participante em cada uma 

das 3 sessões de teste. 
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Participante/sessão freqb1 freqB2 freqC freqNC 

1/1 19.154 41.706 14.848 16.623 

1/2 12.254 35.125 9.325 24.336 

1/3 16.285 4.939 6.167 21.700 

2/1 20.499 21.831 11.065 32.887 

2/2 8.365 9.254 8.786 14.325 

2/3 13.444 8.147 25.241 13.133 

3/1 3.755 5.592 7.435 18.960 

3/2 12.355 9.325 8.254 16.374 

3/3 6.051 8.735 4.278 7.115 

4/1 14.258 6.321 6.325 9.256 

4/2 16.329 12.854 12.587 17.398 

4/3 20.851 15.758 2.870 15.720 

5/1 15.147 19.325 6.322 9.367 

5/2 13.270 12.369 9.385 20.398 

5/3 9.325 9.654 11.385 18.897 

 

 O resultado do teste t não apontou diferença significativa (p=0,615) entre as 

condições B1 e B2. Entretanto, apontou diferença significativa (p=0.004) na variável 

freqüência de apertos entre as condições C e NC. A Tabela 5 apresenta os valores 

da variável duração do aperto. 

 

Tabela 5. Duração do aperto para cada variável em casa sessão de teste. 

Participante/sessão durapertoB1 durapertoB2 durapertoC durapertoNC 

1/1 567.912 377.655 514.076 611.166 

1/2 854.367 455.258 621.344 312.147 

1/3 1.306.685 201.613 1.704.032 632.417 

2/1 720.518 691.935 1.071.848 707.677 

2/2 652.145 452.326 985.984 654.014 

2/3 874.597 1.171.371 633.482 819.471 

3/1 1.468.983 293.255 1.087.319 790.797 
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3/2 658.214 458.362 745.254 702.014 

3/3 2.215.054 533.956 2.479.127 2.991.431 

4/1 1.025.002 1.458.896 1.458.321 2.365.784 

4/2 1.325.877 965.214 896.321 2.365.214 

4/3 541.271 920.395 8.193.548 1.221.124 

5/1 754.021 9.367 6.325 1.325.876 

5/2 985.364 965.325 2.568.325 635.214 

5/3 789.025 789.325 985.365 1.968.214 

 

 O teste t para a variável duração do aperto não apontou diferença significativa 

(p=0,081)na comparação entre as condições B1 e B2 e também não apontou 

diferença significativa (p=0,468) na comparação entre as variáveis C e NC.  

 Para atender ao segundo objetivo do estudo que foi verificar possíveis efeitos 

de aprendizagem apos 3 sessões de prática foram realizados testes t comparando a 

primeira sessão de teste na condição C com a terceira sessão para a mesma 

condição para cada uma das variáveis. Não foram encontradas diferenças 

significativas para nenhuma das variáveis analisadas, numero de apertos p=0,1639, 

frequência do aperto p=0,853 e duração do aperto p=0,185. A seguir os dados serão 

analisados e discutidos. 

4.0 DISCUSSÃO 

 

Os apertos em bebês de 2 meses de idade quando observados em uma 

condição sem qualquer variação ambiental é a condição que representa o 

funcionamento padrão do sistema do bebê em interação com o ambiente. Não foram 

encontradas diferenças para o número de aperto quando comparado as condições 

B1 e B2. Este resultado indica que não houve diferença na quantidade de apertos 

quando comparadas a primeira condição Basal quanto os bebês nunca receberam 

estímulo de variação na situação ambiental em comparação com a condição Basal 2 

após terem recebido estímulo de variação ambiental. 

Assim, parece que nas condições basais, sem alteração do estímulo, 

provavelmente os bebês de 2 meses de idade apresentam o comportamento padrão, 
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mesmo após terem tido a oportunidade de experimentar uma condição ambiental 

diferente e mais estimulante. 

Na comparação das condições C e NC verificou-se que o numero de apertos foi 

maior na condição NC. Esse resultado está de acordo com a hipótese do estudo de 

que os bebês de 2 meses são capazes de perceber variações no ambiente ajustar 

seus comportamentos de acordo com tais variações. Uma vez que na condição C há 

uma relação entre o comportamento do bebê e a resposta ambiental o bebê parece 

agir de maneira acoplada, ajustando seu comportamento para receber o estímulo 

ambiental. Na condição NC, como o bebê não identifica tal relacionamento de 

acoplamento entre seu comportamento e a resposta ambiental, acaba apresentando 

um comportamento com mais exploratório (representado aqui pelo aumento no 

numero de apertos) a fim de buscar tal acoplamento. 

A análise da variável freqüência de apertos não apontou diferença significativa 

entre as condições B1 e B2. Entretanto, apontou diferença entre as condições C e 

NC. Tais resultados corroboram com os resultados da variável número de apertos. 

Uma vez que há um número de apertos maior na condição NC é esperado que haja, 

consequentemente, um aumento na freqüência dos apertos. 

A duração do aperto não apontou diferença na comparação entre as condições 

B1 e B2 e também não apontou diferença na comparação entre as variáveis C e NC. 

Estes resultados indicam que durante as condições o tempo de cada aperto não 

parece ser uma boa variável para explicar o comportamento de exploração e 

reconhecimento da relação entre o próprio comportamento e as variações 

ambientais em bebês de 2 meses de idade.  

 Não foram encontrados efeitos de aprendizagem no comportamento de 

apertar após as sessões de prática em bebês de 2 meses de idade em nenhuma 

das variáveis analisadas. Tais resultados indicam que a quantidade de prática não 

pareceu exercer influência na capacidade dos bebês de 2 meses em distinguir 

variações ambientais e ajustar seu comportamento a tais variações. Desta forma, 

parece que em apenas uma sessão de prática já é tempo suficiente para que os 

bebês identifiquem o relacionamento entre seu próprio comportamento e o ambiente. 
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5.0 CONCLUSÕES 

 

 O estudo concluiu que bebês de 2 meses de idade são capazes de ajustar 

seu comportamento manual de apertar de maneira ativa e portanto, voluntária, para 

exploração do próprio corpo, ou ainda para exploração do ambiente onde estão 

inseridos e atuando. O comportamento de preensão parece não ser uma resposta 

reflexiva e estereotipada, pois apresenta variação de acordo com a situação 

ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25 

 

6.0 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BORNSTEIN, M. H.; FERDINANDSEN, K.; GROSS, C. G. Perception of symmetry in 

infancy. Developmental Psychology, v. 17, n. 1, p. 82–86, 1981.  

BRUNER, J. Organization of early skilled action. Child development, v. 44, p. 1–11, 

1973.  

CONNOLLY, K. J. Mechanisms of motor skill development. Edited by Kevin 

Connolly. London: Academic Press., 1970.  

CRANACH, M. VON et al. Goal-directed action. London: Academic Press, 1982.  

DECASPER, A.; FIFER, W. Of human bonding: Newborns prefer their mothers’ 

voices. Science, v. 208, n. 4448, p. 1174–1176, 1980.  

DIONISIO, J. Análise da força de preensão palmar em recém- nascidos pré-

termo e de termo Análise da força de preensão palmar em recém- nascidos 

pré-termo e de termo. [s.l.] Universidade de Sao Paulo, 2012. 

EISENBERG, R. B. et al. Auditory Behavior in the Human Neonate: A Preliminary 

Report. Journal of Speech Language and Hearing Research, v. 7, n. 3, p. 245, 1 

set. 1964.  

GIBSON, J. J. Observations on active touch. Psychological review, v. 69, n. 6, p. 

477–91, nov. 1962.  

GREDEBÄCK, G. et al. Action type and goal type modulate goal-directed gaze shifts 

in 14-month-old infants. Developmental psychology, v. 45, n. 4, p. 1190–4, jul. 

2009.  

HOFSTEN, C. VON. Eye-Hand Coordination in the Newborn. Developmental 

Psychology, v. 18, n. 3, p. 450–461, 1982.  

HOFSTEN, C. VON et al. Predictive action in infancy: tracking and reaching for 

moving objects. Cognition, v. 67, n. 3, p. 255–85, 15 jul. 1998.  



 26 

HOFSTEN, C. VON. An action perspective on motor development. Trends in 

cognitive sciences, v. 8, n. 6, p. 266–72, jun. 2004.  

HOFSTEN, C. VON; LEE, D. Dialogue on Perception and Action. Human Movement 

Science, v. 1, p. 125–138, 1982.  

HOFSTEN, C. VON; RÖNNQVIST, L. Preparation for grasping an object: a 

developmental study. Journal of experimental psychology. Human perception 

and performance, v. 14, n. 4, p. 610–21, nov. 1988.  

HOMMEL, B. Perception and action.Oxford: Pergamon, , 2001. (Nota técnica). 

JOHNSON, M. H. et al. Newborns’ preferential tracking of face-like stimuli and its 

subsequent decline. Cognition, v. 40, n. 1–2, p. 1–19, ago. 1991.  

KALNINS, I.; BRUNER, J. S. The coordination of visual observation and instrumental 

behavior in early infancy. Perception, v. 2, n. 3, p. 304–314, 1973.  

KORNER,  A F. Visual alertness in neonates: individual differences and their 

correlates. Perceptual and motor skills, v. 31, p. 499–509, 1970.  

KORNER, A. F. Neonatal startles, smiles, erections, and reflex sucks as related to 

state, sex, and individuality. Child development, v. 40, n. 4, p. 1039–1053, 1969.  

KORNER, A. F. State as variable, as obstacle, and as mediator of stimulation in 

infant research. Merrill-Palmer Quarterly of Behavior and Development, v. 18, n. 

2, p. 77–94, 1972.  

LECANUET, J. et al. Fetal discrimination of low-pitched musical notes. 

Developmental psychobiology, v. 36, n. 1, p. 29–39, jan. 2000.  

LOCKMAN, J. J.; ASHMEAD, D. H.; BUSHNELL, E. W. The development of 

anticipatory hand orientation during infancy. Journal of experimental child 

psychology, v. 37, n. 1, p. 176–86, fev. 1984.  

MEER, A. VAN DER; WEEL, F. VAN DER; LEE, D. The functional significance of 

arm movements in neonates. Science, v. 267, n. 5198, p. 693–5, 3 fev. 1995.  

MOLINA, M.; JOUEN, F. Modulation of the palmar grasp behavior in neonates 

according to texture property. Infant Behavior and Development, p. 659–666, 1998.  



 27 

PARMELEE, JR., A. H.; BRÜCK, K.; BRÜCK, M. Activity and Inactivity Cycles During 

the Sleep of Premature Infants Exposed to Neutral Temperatures. Neonatology, v. 

4, n. 6, p. 317–339, 1962.  

PRECHTL, H. The behavioural states of the newborn infant a review. Behaviour, v. 

76, p. 185–212, 1974.  

PRECHTL, H. F. Neurological sequelae of prenatal and perinatal complications. 

British medical journal, v. 4, n. December, p. 763–767, 1967.  

ROCHAT, P. Mouthing and grasping in neonates: Evidence for the early detection of 

what hard or soft substances afford for action. Infant Behavior and Development, v. 

10, n. 4, p. 435–449, 1987.  

ROCHAT, P. Self-perception and action in infancy. Experimental Brain Research., 

v. 123, n. 1–2, p. 102–9, 1998.  

ROCHAT, P.; HESPOS, S. Differential rooting response by neonates: Evidence for 

an early sense of self. Early Development and Parenting, v. 6, n. December 1996, 

p. 105–112, 1997.  

THELEN, E. Three-month-old infants can learn task-specific patterns of interlimb 

coordination. Psychological Science, v. 5, n. 5, p. 280–285, 1994.  

TREHUB, S. E.; BULL, D.; THORPE, L. A. Infants’ perception of melodies: the role of 

melodic contour. Child development, v. 55, n. 3, p. 821–830, 1984.  

TUDELLA, E. Contatos das mãos com as regiões oral e perioral em recém 

nascidos: o papel da estimulação tato-bucal, tato-manual e oro-gustativa. [s.l.] 

Universidade de São Paulo, 1996. 

WEISS, L. A. Differential variations in the amount of activity of newborn infants under 

continuous light and sound stimulation. University of Iowa Studies in Child 

Welfare, v. 9, p. 1–74, 1934.  

WERNER, L. A.; VANDENBOS, G. R. Developmental psychoacoustics: what infants 

and children hear. Hospital & community psychiatry, v. 44, n. 7, p. 624–626, 1993.  

WOLFF, P. H. Observations on newborn infants. Psychosomatic medicine, v. 21, n. 

2, p. 110–8, 1959.  



 28 

 

 


