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RESUMO 

As possibilidades de ação, denominadas por Gibson (1979) de affordances, 

dependem do ajuste entre as características corporais do indivíduo e as características do 

ambiente, utilizando o conhecimento das suas próprias dimensões corporais para 

executar todo o tipo de ações do dia-a-dia, como subir escadas, atravessar barreiras, 

agarrar objetos etc. A passagem por aberturas estreitas (portas) é um exemplo de 

affordance. A passagem é propiciada quando as aberturas são mais largas que a maior 

dimensão corporal horizontal (largura dos ombros), e quando a abertura é mais pequena, 

para evitar a colisão, verifica-se uma rotação dos ombros. Nos adultos, o ponto crítico 

(< 1.3) estimado por Warren e Whang (1987) na passagem pelas aberturas, resulta do 

rácio largura ombros/abertura, indicando que este é maior que um para deixar uma 

margem de segurança que permita as variações laterais na trajetória do tronco que estão 

presentes durante a marcha. Com base nestes pressupostos, esta investigação teve como 

objetivo geral: estimar as variáveis preditoras do rácio crítico de transição para uma 

nova categoria de ação na passagem de aberturas estreitas em crianças com idades 

compreendidas entre os 6.5 e os 10.5 anos. Como objetivos específicos foram definidos: 

(i) - estimar o rácio crítico de rotação dos ombros em crianças com idades 

compreendidas entre os 6.5 e os 10.5 anos na passagem de uma abertura; (ii) - comparar 

o rácio crítico de rotação dos ombros, na passagem de uma abertura, em função da 

idade, do género e da prevalência de obesidade. A amostra foi constituída por 91 

crianças (54 rapazes e 37 raparigas) com uma idade média de 8.51 ( 1.16) anos, de 

uma escola do 1º Ciclo do Ensino Básico. Os alunos foram medidos (altura e largura de 

ombros) e pesados, calculado o IMC e estimada a prevalência de obesidade, de acordo 

com os valores de corte de Cole et al., (2000). Os alunos passaram por uma série de 

cinco aberturas com 0.9, 1.1, 1.3, 1.5 e 1.7 vezes a sua largura de ombros tendo sido 

anotada a medida em que ocorria a rotação dos ombros e calculado o rácio crítico da 

largura ombros/abertura. Para o tratamento estatístico dos dados foi utilizado o 

programa SPSS 20 (Statistical Package for the Social Sciences) realizando-se a análise 

exploratória dos dados, o teste qui-quadrado, a correlação de Spearman, a correlação de 

Pearson e por fim a regressão linear. Relativamente à prevalência de obesidade, 65.9% 

dos alunos eram normoponderais e 34.1% obesos (obesidade/excesso de peso). Em 

termos de julgamentos de ação, os nossos resultados sugerem que a decisão de rodar os 

ombros das crianças se situa em média a um rácio crítico de 1.19   0.16), inferior ao 
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dos adultos (< 1.3). Quando se comparou o rácio crítico de acordo com o género e a 

prevalência de obesidade, não se verificaram diferenças estatisticamente significativas 

(  = 0.366;   = 0.882, respetivamente). Quando foram comparados tendo em conta a 

idade, os mais velhos apresentaram valores de rácio mais baixos e significativamente 

diferentes dos mais novos (  = 0.038). Os resultados da regressão linear identificam a 

idade como a variável preditora nos julgamentos de ação por passagens de aberturas 

estreitas em crianças do primeiro ciclo do ensino básico. Estes resultados demonstram 

que, nas crianças, o ponto crítico de transição para uma nova categoria de ação na 

passagem de aberturas estreitas não se baseia unicamente na escala corporal, o que nos 

permite concluir que a experiência e a aprendizagem também desempenham um papel 

decisivo nos seus julgamentos de ação. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Crianças, obesidade, affordance, escala-corporal  
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ABSTRACT 

Possibilities for action, which Gibson (1979) called affordances, depend on the 

adjustment between the individual body characteristics and the environment 

characteristics, using the knowledge of their own body dimensions to execute all sort of 

everyday actions, like climbing stairs, cross barriers, grab objects, etc. The passage 

through narrow openings (doors) is an example of affordance. The passage is afforded 

when the openings are wider than the largest horizontal body dimension (shoulder 

width), and when the opening is smaller to avoid collision, a rotation of the shoulders 

occurs. In adults, the critical point (< 1.3) estimated by Warren e Wang (1987) in the 

passage through narrow openings, results from the ratio shoulder width/opening, 

indicating that it is greater than one to leave a safety margin that allows the lateral 

variations in the trunk trajectory that are present during gait. Based on these 

assumptions, this research investigation aimed to: estimate the predictors of the critical 

ratio of transition to a new category of action in the passage of narrow openings in 

children aged 6.5 to 10.5 years. Specific objectives were: (i) - estimate the critical ratio 

of rotation of the shoulders, in children aged 6.5 to 10.5 years, while passing through an 

opening, (ii) - compare the critical ratio of shoulder rotation in the passage of an 

opening, depending on age, sex and prevalence of obesity. The sample consisted of 91 

children (54 boys and 37 girls) with a mean age of 8.51 (  1.16) years, from a school of 

the first cycle of basic education. Students were measured (height and shoulder width) 

and weighted, their BMI was calculated, and the prevalence of obesity was estimated 

according to the cutoff values of Cole et al. (2000). The students passed through a series 

of five openings of 0.9, 1.1, 1.3, 1.5 and 1.7 times their shoulder width having being 

annotated the measure at which occurred the shoulder rotation and calculated the 

shoulder/opening critical ratio. For statistical treatment of the data the program SPSS 20 

(Statistical Package for Social Sciences) was used, by performing exploratory data 

analysis, the chi-square test, Spearman´s correlation, Pearson´s correlation and finally 

linear regression. Regarding the prevalence of obesity, 65.9% of students were normal 

weight and 34.1% obese (obesity/overweight). In terms of action judgments, our results 

suggest that the children´s decision to rotate the shoulders lies on average at a critical 

ratio of 1.19    0.16), lower than that of adults (< 1.3).  When we compared the critical 

ratio according to gender and prevalence of obesity there were no statistically 

significant differences (  = 0.366;   = 0.882). When compared according to age, older 
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children presented significantly lower and different ratio values than the younger ones 

(  = 0.038). The linear regression results identified age as the predictor variable in the 

action judgments of passing through narrow openings in children of the first cycle of 

basic education. These results show that in children, the critical point of transition to a 

new category of action in the passage of narrow openings is not based solely on body 

scale, allowing us to conclude that the experience and learning also play a decisive role 

in their action judgments.  

 

KEYWORDS: Children, obesity, affordance, body-scale.   

 



AFFORDANCES EM CRIANÇAS DO 1º CEB 

 

 vii

i 

      

ÍNDICE GERAL 

 

AGRADECIMENTOS .................................................................................................... iii 

RESUMO ........................................................................................................................ iv 

ABSTRACT .................................................................................................................... vi 

ÍNDICE GERAL ........................................................................................................... viii 

ÍNDICE DE QUADROS .................................................................................................. x 

ÍNDICE DE FIGURAS ................................................................................................... xi 

ÍNDICE DE ABREVIATURAS .................................................................................... xii 

1.INTRODUÇÃO ............................................................................................................. 2 

1.1 Objetivos ............................................................................................................................. 4 

2. REVISÃO DA LITERATURA .................................................................................... 6 

2.1 Affordances ......................................................................................................................... 6 

2.1.1 Escala corporal ............................................................................................................. 8 

2.1.2 Revisão de estudos ....................................................................................................... 9 

2.2 Obesidade .......................................................................................................................... 14 

2.2.1 Enquadramento Concetual ......................................................................................... 14 

2.2.2 Métodos de avaliação da obesidade ........................................................................... 15 

2.2.3 Prevalência de obesidade em crianças e adolescentes na Europa e em Portugal ....... 16 

3. METODOLOGIA ....................................................................................................... 20 

3.1 Amostra ............................................................................................................................. 20 

3.2 Variáveis ........................................................................................................................... 21 

3.3 Instrumentos ...................................................................................................................... 21 

3.3.1 Avaliação Antropométrica ......................................................................................... 21 

3.3.1.1 Peso e altura ............................................................................................................ 21 

3.3.1.2 Largura de ombros .................................................................................................. 22 

3.3.1.3 IMC ......................................................................................................................... 22 

3.3.2 Idade decimal ............................................................................................................. 22 

3.3.3 Largura da passagem .................................................................................................. 22 

3.4 Procedimentos ................................................................................................................... 22 

3.5 Tratamento estatístico ....................................................................................................... 23 

4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS ................................................................. 26 

 



AFFORDANCES EM CRIANÇAS DO 1º CEB 

 

 ix       

4.1 Análise Descritiva dos dados ............................................................................................ 26 

4.1.1 Prevalência de obesidade ........................................................................................... 26 

4.1.2 Largura de ombros ..................................................................................................... 27 

4.1.3 Rácio crítico ombros/abertura .................................................................................... 28 

4.2 Análise comparativa dos dados ......................................................................................... 29 

4.3 Análise de correlação e regressão ..................................................................................... 30 

5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS .......................................................................... 34 

5.1 Análise descritiva .............................................................................................................. 34 

5.1.1 Prevalência de obesidade ........................................................................................... 34 

5.1.2 Rácio crítico ombros/abertura .................................................................................... 36 

5.2 Análise comparativa .......................................................................................................... 37 

5.3 Análise correlacional e regressão ...................................................................................... 41 

6. CONCLUSÕES .......................................................................................................... 44 

7. PROPOSTAS FUTURAS .......................................................................................... 46 

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ....................................................................... 48 

9. ANEXOS .................................................................................................................... 57 

 

 

  

 



AFFORDANCES EM CRIANÇAS DO 1º CEB 

 

 x       

ÍNDICE DE QUADROS 

Quadro 1 - Classificação da obesidade através do IMC, segundo valores de corte 

específicos, para idades compreendidas entre os 6 e os 10.5 anos (Cole, Bellizzi, Flegal 

& Dietz, 2000). ............................................................................................................... 16 

Quadro 2 - Caraterização da amostra ............................................................................ 20 

Quadro 3 - Estatística descritiva de IMC ...................................................................... 26 

Quadro 4 - Tabela de contingência da prevalência de obesidade em função do género e 

na amostra total ............................................................................................................... 27 

Quadro 5 - Tabela de contingência da prevalência de obesidade em função do grupo 

etário ............................................................................................................................... 27 

Quadro 6 - Estatística descritiva da largura de ombros ................................................. 28 

Quadro 7 - Estatística descritiva do rácio crítico o/a .................................................... 28 

Quadro 8 - Tabela de contingência entre as variáveis rácio crítico o/a e género .......... 29 

Quadro 9 - Tabela de contingência entre as variáveis rácio o/a e a idade..................... 29 

Quadro 10 - Tabela de contingência entre as variáveis rácio o/a e a prevalência de 

obesidade ........................................................................................................................ 30 

Quadro 11 - Correlação de Spearman entre o rácio crítico o/a e o género, idade 

decimal, prevalência de obesidade e largura dos ombros ............................................... 30 

Quadro 12 - Os coeficientes de regressão das variáveis e a sua significância .............. 31 

Quadro 13 - Os coeficientes de regressão das variáveis e a sua significância .............. 32 

  

 



AFFORDANCES EM CRIANÇAS DO 1º CEB 

 

 xi       

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1 – Fotografia do local dos testes………………………………………………23 

 

  

 



AFFORDANCES EM CRIANÇAS DO 1º CEB 

 

 xii       

ÍNDICE DE ABREVIATURAS 

DP    Desvio Padrão 

IMC   Índice de Massa Corporal 

kg   Quilogramas 

m    Metros 

cm   Centímetros 

p. ex.    Por exemplo 

    Nível de significância 

%   Percentagem 

    Mais ou menos 

     Aproximadamente 

Freq.   Frequência 

Percent.  Percentagem 

GE   Grupo etário 

GE1   Grupo etário dos 6.5 aos 8.5 anos 

GE2   Grupo etário dos 8.5 aos 10.5 anos  

OMS   Organização Mundial de Saúde 

IOTF   International obesity task force 

Rácio o/a  Rácio largura de ombros/largura da abertura 

Rácio crítico o/a Rácio crítico largura de ombros/largura da abertura

 



AFFORDANCES EM CRIANÇAS DO 1º CEB 

 

 1       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
INTRODUÇÃO 

 



AFFORDANCES EM CRIANÇAS DO 1º CEB 

 

 2       

 

1.INTRODUÇÃO 

Diariamente, muitos animais passam por aberturas largas e estreitas. Este é um 

processo complexo que envolve conduzir as partes do corpo relevantes em direção à 

abertura, remodelar o corpo para minimizar as suas maiores dimensões e orientar a 

direção do corpo para alinhar as suas dimensões maiores com as dimensões maiores da 

abertura (Adolph et al., 2008). Para o fazermos em segurança é necessário perceber a 

relação entre o tamanho da abertura e a dinâmica do próprio corpo, uma vez que a 

locomoção envolve distinguir ações possíveis de impossíveis e a seleção das mesmas 

(Hackney & Cinelli, 2013) ou seja, as possibilidades de ação dependem do ajuste entre 

as características físicas do corpo e os recursos físicos do ambiente. 

As passagens por aberturas estreitas são portanto determinadas pelo ajuste entre 

propriedades do ambiente e do organismo e podem ser caracterizadas por pontos 

ótimos, em que a ação é mais confortável ou eficiente, e pontos críticos (rácio crítico), 

onde uma fase de transição para uma nova ação ocorre (Warren & Whang, 1987). 

Quando o tamanho da abertura é menor que 1.3 vezes a largura de ombros, os 

indivíduos executam uma rotação do tronco antes de entrarem, ou seja, nos adultos, a 

decisão de rodar os ombros nesta situação é feita a uma escala corporal e o movimento 

de passagem é temporariamente e espacialmente adaptado ao tamanho da abertura 

(Higuchi et al., 2006; Wilmut & Barnett, 2010, cit. por Wilmut & Barnet, 2011). 

O estudo da passagem por aberturas, assim como sobre outros comportamentos 

tais como alcançar (Turvey et al., 1989), subir escadas (Warren, 1984), sentar (Mark, 

1987; Bailliet et al., 1990; Mark & Vogele, 1987), subir e atravessar barreiras (Pufall & 

Dunbar, 1992), sugerem que os julgamentos de ação e as capacidades de perceção e de 

ação estão relacionados com um número de restrições biomecânicas ou à escala 

corporal. Contudo, variáveis antropométricas e fatores biodinâmicos não são os únicos 

candidatos para escalar a ação, um fator relacionado que pode ser crítico na 

determinação da ação e dos julgamentos de ação envolve a proficiência ou habilidade 

em executar uma determinada tarefa (Schmuckler, 1996). 

Pretende-se portanto determinar se existem outros fatores que possam influenciar 

os julgamentos de ação para além das variáveis antropométricas e da escala corporal, 
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partindo da premissa de que o desenvolvimento, a experiência e a maturação, ou seja, a 

idade pode ser uma dessas variáveis, assim como o género e a prevalência de obesidade. 

Se o julgamento de passagem se basear somente num modelo de escala geométrica 

(escala corporal), então devemos esperar que a média do rácio crítico ombros/abertura 

seja 1.3 vezes a largura dos ombros, como visto em adultos por Warren e Whang 

(1987), não se verificando diferenças estatisticamente relevantes nos resultados, nas 

variáveis independentes utilizadas no estudo. 
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1.1 Objetivos  

Objetivo geral 

Identificar as variáveis preditoras do rácio crítico ombros/abertura na passagem de 

aberturas estreitas, em crianças do 1º Ciclo do Ensino Básico. 

 

Objetivos específicos 

Estimar o rácio crítico de rotação dos ombros em crianças com idades 

compreendidas entre os 6.5 e os 10.5 anos na passagem de uma abertura; 

Comparar as diferenças no rácio crítico ombros/abertura, na passagem de aberturas 

estreitas tendo em conta o género, a idade e a prevalência de obesidade. 

Verificar a associação entre o rácio crítico ombros/abertura, o género, a idade, e a 

prevalência de obesidade na passagem de aberturas estreitas. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Affordances 

 “As affordances do ambiente são aquilo que este oferece ao animal, o que ele proporciona ou 

fornece, tanto para o bem como para o mal. O verbo to afford encontra-se no dicionário, mas o 

substantivo affordance não. Eu inventei-o. Quero com ele dizer algo que se refere a ambos o ambiente e o 

animal de uma forma que nenhum termo existente o faz. Implica a complementaridade do animal e do 

ambiente…” 

Gibson, James. J. The Ecological Approach to Visual Perception. 1979. (p. 127). 

 

O psicólogo James J. Gibson introduziu pela primeira vez o neologismo 

affordance em 1977 no seu artigo “The theory of affordances”. O verbo “to afford” 

existe no dicionário com o significado de fornecer, propiciar, porém, Gibson criou e deu 

um significado próprio ao “substantivo” affordance definindo-o como todas as 

possibilidades de ação que existem no ambiente e que não dependem da habilidade do 

indivíduo de as reconhecer, ou seja, estas não causam um comportamento, mas 

simplesmente o tornam possível. 

 Mais tarde, o autor explorou ainda mais este tema nos seus livros “The ecological 

approach to visual perception” em 1979 e “An ecological approach to perception” em 

1986. Neles o autor investiga o comportamento humano não apenas como uma ação 

direta do indivíduo, mas sim como uma interação entre indivíduo e ambiente, sendo este 

processo dinâmico e não linear (Nazário, 2011). Isto significa que uma affordance é 

igualmente um facto do ambiente e do comportamento, tanto física como psíquica, 

apontando para ambos os lados, o ambiente e o observador existindo em virtude de uma 

relação entre as propriedades do ambiente e do ator (Gibson, 1979). Para o autor, uma 

affordance é bidirecional pois envolve o ambiente e o indivíduo, o sistema percetivo 

capta informações oriundas do ambiente ao redor, criando uma interação homem-

ambiente.  

Para descrever esta mutualidade entre affordance do ambiente e o comportamento 

do agente, Withagen e col. (2012) sugerem que o mesmo objeto propicia diferentes 

comportamentos a diferentes animais e até mesmo para o mesmo animal em diferentes 

momentos no tempo (durante o seu desenvolvimento), dando como exemplo o facto de 

serem as propriedades físicas da chávena relativamente às capacidades de ação do corpo 
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do animal que a tornam apreensível para o animal. Um outro exemplo de que as 

affordances não são características intrínsecas do agente ou do meio ambiente, mas sim, 

que são definidas e estão relacionadas com a capacidade de ação de um agente em 

específico, é o caso de uma “cadeira” que pode propiciar (afford) o ato de sentar para 

um adulto, mas pode não propiciar o mesmo ato para uma criança, ou, propiciar o ato de 

“escalar” (Nazário, 2011).  

Portanto, um determinado ambiente pode propiciar uma variada quantidade de 

comportamentos a um animal. Se considerarmos como ambiente, por exemplo, um 

campo de basquetebol, o campo em si proporciona a possibilidade de locomoção, andar, 

correr, saltar, a bola proporciona possibilidades de agarrar, lançar, driblar e os outros 

jogadores permitem passar a bola, ou contornar se forem adversários. Todas estas 

possibilidades são as affordances deste ambiente, para uma pessoa que possua as 

capacidades de ação necessárias. O conceito de affordances de Gibson (1986) afirma 

que o ambiente é descrito não em termos físicos (massa, comprimento, tempo), mas sim 

em termos que são relevantes para as capacidades de ação do executante e que perceber 

uma affordance é perceber como um indivíduo age quando está diante de um particular 

conjunto de condições ambientais, ou seja, affordances descrevem o ambiente no que 

diz respeito à maneira que o indivíduo pode agir. 

Alguns autores interpretaram os estudos de Gibson sobre affordance e propuseram 

as suas próprias definições:  

Turvey (1992) definiu as affordances como as propriedades disposicionais de um 

ambiente, sendo que estas são complementadas pelas propriedades disposicionais dos 

sujeitos, denominadas efetividades. Stoffregen (2003) definiu affordances como 

propriedades emergentes do sistema sujeito/ambiente e, sugeriu que a affordance não é 

propriedade do ambiente sozinho. De acordo com as perspetivas destes dois autores 

(Turvey, 1992 e Stoffregen, 2003), affordances só podem ser definidas considerando 

conjuntamente as propriedades do animal e do ambiente.  

Michaels (2003) definiu affordances não como propriedades do ambiente ou do 

sistema animal-ambiente, mas sim, como as possíveis ações próprias dando como 

exemplo o ato de caminhar como uma affordance de uma superfície horizontal rugosa e 

prolongada, que é suficientemente densa em relação à massa do animal. Em contraste, o 

autor definiu affordance em termos de ambiente ou sistema animal-ambiente, o qual não 

poderia ser identificado como caminhada, por si só, mas como “capaz-de-andar”. 
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2.1.1 Escala corporal  

A relação entre as características do executante e as características dos objetos do 

envolvimento determina as opções motoras do executante e é principalmente 

condicionada pelas características morfológicas dos segmentos corporais, diretamente 

envolvidos na ação motora (Gibson, 1979). Quer isto dizer que um número de 

affordances pode ser descrito primeiramente em termos da relação entre algumas 

dimensões do corpo do indivíduo, como por exemplo no caso deste estudo a largura de 

ombros das crianças, e uma propriedade complementar do ambiente, neste caso a 

largura da passagem (porta). Para Fajen, Riley e Turvey (2008) estas denominam-se 

affordances à escala corporal que podem ser medidas numa escala que é intrínseca ao 

indivíduo (unidades de comprimento da largura de ombros ou de comprimento da perna, 

no caso de subida de escadas) em vez de serem medidas em termos de um sistema de 

medidas extrínsecas como centímetros. Segundo os mesmos autores existem ainda 

affordances á escala da ação, em que o modo como o animal pode comportar-se 

relativamente ao ambiente, determina se a ação é possível (por exemplo, quão rápido 

uma pessoa pode chegar a um determinado local, ou quanta força pode produzir com os 

seus músculos). 

Warren (1984) propôs uma análise das affordances que utilizava métodos de 

medição intrínseca e análise dimensional para descrever um sistema organismo-

ambiente. Estes métodos escalam variáveis ambientais relevantes para as variáveis do 

sistema ação, produzindo relações adimensionais à escala corporal conhecidas como 

números pi que caracterizam um ajuste particular organismo-ambiente. Conforme o 

ajuste varia, pontos ótimos no ecossistema podem emergir para estados preferidos nos 

quais uma determinada ação é mais confortável ou eficiente, e pontos críticos surgirão 

quando os limites de uma ação forem atingidos e uma fase de transição para uma ação 

qualitativamente diferente ocorre (Warren & Whang, 1987).  

Resumindo, a escala corporal é a relação entre certas variáveis do envolvimento e 

certas variáveis corporais julgadas pertinentes para o mesmo efeito (Gibson, 2003). Esta 

relação obtém-se através de equações matemáticas (rácio) relacionando dois valores 

(envolvimento e próprio), ou seja, através da determinação de um valor relativo entre 

medidas antropométricas dos segmentos corporais envolvidos na ação motora e medidas 

físicas dos objetos com que cada sujeito interage. Este valor relativo, habitualmente 

designado por pi, deverá ser idêntico, sejam quais forem as diferenças antropométricas 

entre os executantes (Gibson & Pick, 2000).  
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2.1.2 Revisão de estudos 

Em 1984, Warren apresentou uma análise das affordances em termos da dinâmica 

de um sistema animal-ambiente, em que pontos críticos, correspondendo às fases de 

transição no comportamento, e pontos óptimos, correspondentes a regiões estáveis e 

preferidas de gastos mínimos de energia, emergem da variação no ajuste animal-

ambiente. O autor formulou a hipótese de que estes pontos são constantes em sistemas 

fisicamente semelhantes e que fornecem uma base natural para categorias e preferências 

percetuais. Em três experiências Warren (1984) examinou estas hipóteses na atividade 

humana de subida de degraus, através da variação da altura de elevação em relação ao 

comprimento da perna. A fronteira da categoria percetual entre um degrau “escalável” e 

“inescalável” foi prevista por um modelo biomecânico, e a altura da elevação 

visualmente preferida foi prevista a partir de medições do gasto mínimo de energia 

durante a subida. O autor concluiu que a perceção para o controlo da acção reflete a 

dinâmica subjacente ao sistema animal-ambiente. 

Posteriormente, Warren e Whang (1987) estudaram o processo envolvido nas 

estimativas que os indivíduos fazem das suas necessidades espaciais para caminharem. 

Na sua primeira experiência, jovens adultos foram instruídos para caminharem através 

de aberturas de vários tamanhos sem tocarem na estrutura da abertura. Os participantes 

podiam rodar os ombros quando necessário. A análise cinemática demonstrou que a 

rotação começava se a abertura fosse menor que 1.3 vezes a largura dos ombros. Na 

segunda experiência de Warren e Whang (1987), os participantes determinaram à 

distância com sucesso que poderiam passar por uma abertura se a sua largura fosse 

superior a 1.16 vezes a largura dos seus ombros. Estas determinações relativamente à 

largura do corpo, que foram anotadas nas duas experiências, foram constantes, 

independentemente do tamanho do corpo.  

Zwart et al., (2005), num estudo com 17 crianças com idade entre 25 e 38 meses, 

procurou investigar os fatores que influenciavam as crianças na travessia de uma 

plataforma com um “buraco” e concluiu que a affordance da “passagem sobre o buraco” 

mostrou ser determinada pela experiência da marcha, ao invés de medidas 

antropométricas, idade ou habilidade, corroborando o estudo de Kingsnorth e 

Schmuckler (2000), os quais evidenciaram a experiência da marcha como fator 

preponderante sobre a affordance de caminhar por uma passagem com barreiras. Com 

isto, a experiência da marcha sendo mais relevante que a idade por exemplo, contesta o 
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ponto de vista estritamente maturacionista do desenvolvimento motor, demonstrando 

assim a influência do meio, favorecendo o paradigma ecológico.  

Vários autores tentaram também ao longo dos anos descrever a adaptabilidade do 

sistema nervoso central para passar com segurança uma abertura estreita quando o 

espaço requerido para passagem é transitoriamente estendido com objetos externos sob 

restrições locomotoras diferentes (segurando barras na horizontal, ou utilizando cadeiras 

de rodas). 

Foi o caso de Higuchi et al., (2006) no seu estudo “locomoção através de aberturas 

quando é necessário um espaço mais largo para locomoção: adaptação a estados 

corporais artificialmente alterados”. 

Numa de quatro formas de locomoção (andar normal, andar enquanto segura uma 

barra de 63 cm na horizontal com ou sem rotação dos ombros para passar por uma 

abertura criada por duas portas, e com o uso de uma cadeira de rodas), foi pedido a nove 

participantes para passarem por uma abertura criada por duas portas (com larguras de 

aberturas de 1.02, 1.10 e 1.20 vezes a sua máxima dimensão horizontal sob cada forma 

de locomoção) sem colidirem com as portas. A análise cinemática demonstrou que, 

quando os participantes rodaram os ombros enquanto andavam e seguravam na barra, se 

observavam virtualmente os mesmos padrões motores que durante a marcha normal: a 

rotação dos ombros foi bem regulada em resposta á largura da abertura e não ocorreram 

colisões. Quando a rotação dos ombros foi restringida enquanto andavam e seguravam 

uma barra ou usando a cadeira de rodas, observou-se uma larga redução na velocidade 

dos movimentos dos participantes á medida que se aproximavam da porta, e também 

que a modulação da velocidade dependia da largura da abertura. Além disso, os 

participantes atravessaram no centro da abertura com maior precisão; todavia, por vezes 

ocorreram colisões (mais frequentemente com o uso da cadeira de rodas). Estes 

resultados revelaram que restrições de movimento na rotação dos ombros são 

susceptíveis de ser um fator crítico para determinar se adaptações rápidas e de sucesso 

ocorrem.  

No estudo de Childs & Bingham (2009) a affordance de ultrapassar ou subir 

barreiras foi examinada em crianças. Colocaram-se três barreiras distintas (um 

obstáculo de espuma, uma falha e um degrau), escalados ao tamanho corporal no 

caminho de crianças de 4 e 6 anos de idade e de adultos e observaram como estes 

atravessavam as barreiras. As diferenças relacionadas com a idade no escalamento 

destas ações corresponderam a níveis de variabilidade de movimento, indicando que até 
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mesmo crianças de 4 anos são sensíveis às suas próprias restrições e escalam as suas 

ações de acordo com estas restrições. Estes resultados concluíram que as affordances 

não estão diretamente relacionadas com a geometria do corpo, mas antes estão 

vinculadas à dinâmica do sistema perceção/ação em desenvolvimento. 

Em Portugal, num estudo com 62 crianças principiantes na prática de hóquei em 

patins, rapazes e raparigas com idades compreendidas entre os 6 e os 12 anos, com 

medidas antropométricas variadas, Simões (2010) procurou verificar se existe relação 

entre as características antropométricas do jovem jogador de hóquei em patins e um 

comprimento funcionalmente mais adequado do setique. O autor pretendeu analisar se o 

tamanho do setique influencia ou não a eficiência motora dos gestos passe e condução 

uma vez que, no hóquei em patins, grande parte das crianças, tal como os adultos, 

utilizam um setique de 115 cm. Cada praticante executou passe e condução com 6 

setiques de tamanhos variados, numa sequência pseudo-aleatória. 

Segundo o autor, os resultados obtidos suportam parcialmente o conceito de escala 

corporal e sustentam a hipótese de recalibração motora em função dos constrangimentos 

da tarefa. Este concluiu ainda que a experiência influenciou os resultados de um modo 

mais intenso que as características antropométricas. 

Na Turquia, num estudo com robots, os autores, através de experiencias inspiradas 

na psicologia ecológica, Sahin et al., (2010) demonstraram que um robot com 

capacidade de detecção de alcance, ao interagir com o seu ambiente, pode aprender a 

perceber affordances. Além disso, eles afirmam que três dos principais atributos que são 

geralmente associados com affordances, isto é, as affordances estarem relacionadas 

com o ambiente providenciando economia perceptual e informação geral, são 

simplesmente consequências da aprendizagem através das interações do robot com o 

ambiente. 

Wilmut e Barnett (2011) conduziram um estudo para determinar como crianças 

dos 8 aos 10 anos faziam julgamentos de ação e movimentos de adaptação quando 

passavam através de uma série de cinco aberturas de 0.9, 1.1, 1.3, 1.5, e 1.7 vezes a 

largura dos seus ombros. Características espaciais e temporais da velocidade do 

movimento e da rotação dos ombros foram recolhidas durante a fase de aproximação 

inicial e enquanto ultrapassavam o limiar da abertura. Em termos de julgamentos de 

ação, os resultados sugeriram que a decisão de rodar os ombros não é escalada da 

mesma forma que nos adultos, as crianças demonstram um rácio crítico de 1.61. Em 

termos de adaptações do movimento, Wilmut e Barnett (2011) demonstraram que as 
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crianças, como os adultos, adaptam os seus movimentos espacial e temporalmente ao 

tamanho das aberturas. 

Num estudo realizado por Adolph e Franchak (2012), crianças de 17 meses de 

idade foram encorajadas a caminhar por aberturas de variadas larguras sob o risco de 

aprisionamento. As crianças erraram ao apertarem-se por aberturas que eram demasiado 

pequenas e ficaram presas, sugerindo que não conseguiam perceber com precisão se 

eram capazes de passar ou não. Contudo, uma segunda condição de punição revelou 

uma seleção de ação precisa quando os erros resultavam em quedas, indicando que os 

bebés são na realidade percetualmente sensíveis a caberem ou não em aberturas. Além 

disso, medidas independentes da perceção foram equivalentes entre as duas condições 

de punição, sugerindo que diferenças na seleção da ação resultaram de diferentes 

punições e não de falta de sensibilidade percetiva.  

Noutro estudo, Hackney e Cinelli (2013) tentaram determinar as diferenças nas 

ações entre adultos jovens e mais velhos quando lhes eram dadas possibilidades de 

escolha na seleção do trajeto e estabelecer as variáveis que podem contar para estas 

diferenças na ação. 12 adultos mais velhos e 12 adultos jovens caminharam num 

percurso de 10 metros em direção a um objetivo e evitaram dois postes verticais 

colocados a meio do percurso de cada lado da linha média (variando entre 0.6 e 1.8 

vezes a largura dos ombros). Os resultados revelaram que no espaço não confinado, 

ambos os grupos usam informação à escala corporal para determinar a possibilidade de 

passagem pelas aberturas e manter os pontos críticos similares àqueles relatados nos 

espaços confinados (1.4 nos jovens adultos e 1.6 nos adultos mais velhos). A 

variabilidade do movimento medial lateral do centro de massa (quanto o tronco se 

movia de lado para lado) entre os grupos muito provavelmente contou para os tamanhos 

de aberturas maiores (pontos críticos) necessários aos adultos mais velhos para 

passarem pelas aberturas. Portanto, parece que informação da escala corporal pode 

incluir o conhecimento individual de tanto do tamanho corporal como da magnitude da 

oscilação do corpo. 

Também em 2013, Keizer et al., analisaram as affordances de passagem por uma 

abertura estreita em doentes com anorexia nervosa. Os participantes com anorexia 

nervosa e os participantes de controlo saudáveis pensavam que estavam a testar se 

diferentes ações, tais como andar, influenciavam a perceção háptica, uma vez que as 

pessoas com anorexia nervosa são obcecadas com questões sobre o tamanho corporal e 

os autores quiseram distraí-los da questão de caberem numa abertura. 
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Os participantes de controlo rodaram os ombros em pelo menos 2 tentativas em 3 a 

um rácio crítico de 1.25, replicando essencialmente os resultados de Warren e Whang 

(1987). Já os participantes com anorexia nervosa rodaram a um rácio de 1.4, que é 

significativamente maior. Os autores concluíram que estes resultados sugeriam que os 

participantes com anorexia nervosa percebiam literalmente os seus corpos como sendo 

maiores do que estes são na realidade e que executaram a rotação dos ombros como se 

os seus corpos fossem maiores.  

Ao analisar a literatura científica sobre o tema das affordances, pode constatar-se 

que a grande maioria dos estudos se centrou maioritariamente em adultos ou então em 

crianças de uma faixa etária mais baixa como bebés até aos dois anos de idade. O 

trabalho com adultos focou-se numa quantidade de tarefas que são familiares e pouco 

desafiadoras em termos percetivos e de controlo motor, deixando unicamente a escala 

corporal como o melhor preditor das habilidades. Por sua vez, a investigação com bebés 

já utiliza tarefas que são desafiadoras, mas as habilidades nestas idades são ainda muito 

reduzidas pelo que os efeitos da experiência dominam. 
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2.2 Obesidade  

2.2.1 Enquadramento Concetual  

A palavra “obesidade” tem a sua origem etimológica no latim obesîtas (âtis -

gordura excessiva). A obesidade é definida como uma condição anormal de excesso de 

gordura acumulada no tecido adiposo que coloca em perigo a saúde (OMS, 2000). 

São várias as definições que representam o conceito de obesidade mas, de todas as 

definições analisadas, a que melhor traduz a ideia dominante quando se fala da mesma, 

é que esta é uma doença não transmissível, caracterizada por um distúrbio no estado 

nutricional provocado por um desequilíbrio prolongado e permanente entre a ingestão 

de alimentos e o gasto calórico (Souza, Silva, Oliveira, & Shinohara, 2007). 

 Na infância, obesidade é uma doença nutricional, não só pelo grande aumento na 

sua frequência mas também pelas suas consequências sociais, psicológicas e orgânicas 

(Zaboto, 2007), persistindo geralmente até à idade adulta e associando-se a um maior 

aumento do número de adipócitos durante os períodos críticos de desenvolvimento do 

tecido adiposo (Fragoso & Vieira, 2000). 

Na definição de obesidade, o aumento de massa gorda é o elemento-chave a ser 

utilizado. Assim sendo, são relevantes as seguintes definições:  

 MASSA MAGRA – representada pelos músculos que dão sustentação e 

movimento ao corpo.  

 MASSA GORDA – constituída pela gordura presente em todo o organismo. 

Possui funções de armazenamento energético, proteção do organismo contra o frio e 

colisões e produção hormonal. 

De acordo com o American College of Sports Medicine (ACSM, 2006), a 

obesidade define-se como a quantidade percentual de gordura corporal acima do qual o 

risco de doença aumenta, ou de uma forma simples, a obesidade corresponde a um 

aumento exagerado de reservas lipídicas armazenadas no tecido adiposo. 

Segundo a International Obesity Task Force, a obesidade é uma condição 

complexa de dimensões sociais, biológicas e psicossociais consideráveis, podendo 

eventualmente afetar qualquer pessoa de qualquer idade ou grupo socioeconómico, em 

qualquer parte do mundo (Santos, 2004). 
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2.2.2 Métodos de avaliação da obesidade 

Para a determinação e avaliação ou diagnóstico da obesidade, podemos utilizar 

vários métodos e equipamentos tecnológicos, dentro dos quais podem ser citados: o 

ultrassom, a tomografia computorizada, a ressonância magnética, o infravermelho, a 

impedância bioelétrica, a densitometria radiológica de dupla energia, IMC, 

circunferências corporais e pregas cutâneas (Fragoso & Vieira, 2000; Silva, Neto, 

Raposo, & Carvalhal, 2007; Souza et al., 2007; Tarraf, 2004). 

O método utilizado no presente estudo foi o IMC, usado frequentemente na 

população adulta, sendo reconhecido o ponto de corte de 25 kg/m
2
 para adultos com 

excesso de peso, e de 30 kg/m
2
 para adultos obesos (Cole, Bellizzi, Flegal & Dietz, 

2000; OMS, 2000). 

O IMC, também designado Índice de Quetelet ou Índice de Corpulência, é 

simplesmente uma relação entre o peso e o quadrado da altura (peso (Kg)/altura
2
(m). 

Por exemplo, um adulto que pese 70 Kg e meça 1.75 m, terá um IMC de 22.9 (OMS, 

2000). 

Este método é simples e pouco exigente ao nível de material necessário, pois 

solicita apenas a utilização de uma balança e de uma craveira (régua em milímetros para 

determinar a altura de uma pessoa). O IMC é utilizado para determinar a composição 

corporal, não permitindo calcular a percentagem de massa gorda, limitando-se a 

disponibilizar informação acerca da adequação do peso relativamente à altura. 

A OMS (2000) refere a falta de coerência e de acordo entre os estudos e a 

classificação da obesidade na infância e na adolescência, salientando a necessidade de 

um sistema de classificação padronizado mundialmente. Durante a infância e a 

adolescência é mais complicado classificar a obesidade, uma vez que a altura ainda está 

a aumentar e a composição corporal está em contínua mutação (OMS, 2000). 

Dado que na infância o IMC muda substancialmente, foi proposto por Cole e 

colaboradores (2000), o estabelecimento de uma definição standard, com pontos de 

corte específicos para idades compreendidas ente os 2 e os 18 anos, baseada nos valores 

de IMC de 25 e 30 kg/m
2
, para excesso de peso e obesidade, respetivamente. Esta 

definição resulta de um reajustamento dos valores percentílicos em função da idade e do 

sexo dos dados de IMC de crianças provenientes de seis estudos nomeadamente dos 

países do Brasil, Reino Unido, Hong Kong, Holanda, Singapura e Estados Unidos, cada 

um dos quais com mais de 10.000 sujeitos com idades compreendidas entre os 6 e os 18 
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anos de idade. No quadro 1 encontram-se os valores de corte relativos à faixa etária 

presente na amostra desta investigação. 

 

Quadro 1 - Classificação da obesidade através do IMC, segundo valores de corte específicos, para 

idades compreendidas entre os 6 e os 10.5 anos (Cole, Bellizzi, Flegal & Dietz, 2000). 

Idade IMC 25 kg/m2 IMC 30 kg/m2 

(anos) Rapazes Raparigas Rapazes Raparigas 

6 17.55 17.34 19.78 19.65 

6.5 17.71 17.34 20.23 20.08 

7 17.92 17.75 20.63 20.51 

7.5 18.16 18.03 21.09 21.01 

8 18.44 18.35 21.60 21.57 

8.5 18.76 18.69 22.17 22.18 

9 19.10 19.07 22.77 22.81 

9.5 19.46 19.45 23.39 23.46 

10 19.84 19.86 24.00 24.11 

10.5 20.20 20.29 24.57 24.77 

 

2.2.3 Prevalência de obesidade em crianças e adolescentes na Europa e em 

Portugal 

Além dos adultos, também a prevalência da obesidade infantil aumentou nos 

últimos anos e, de acordo com a International Obesity Task Force (IOTF) (2005), o 

aumento anual da prevalência da obesidade infantil nos anos 70 do século passado foi 

cerca de 0.2%, tendo aumentado para 0.6% nos anos 80 e nos anos 90 aumentou cerca 

de 0.8%. Em alguns casos atingiu, segundo a OMS (2005), valores tão altos como 2%. 

Em Portugal existem cerca de 900 000 adultos obesos (IMC ≥ 30 kg/m
2
), enquanto 

o número de pessoas com excesso de peso ou obesas (IMC ≥ 25kg/m
2
), ascende a quase 

metade da população (Pereira et al., 2000). 

Os poucos estudos disponíveis em Portugal revelaram que aproximadamente 32% 

das crianças entre os 7 e os 9 anos de idade apresentam excesso de peso, sendo 11% 

obesas (Padez et al., 2004). 

Estes valores colocam Portugal no segundo lugar dos países da Europa com mais 

crianças a sofrerem de obesidade. De acordo com o estudo realizado pela Faculdade de 

Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto, e publicado no American 

Journal of Human Biology, apenas a Itália apresenta valores mais elevados (Pereira et 

al., 2000). 
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Baseado num estudo da IOTF (2005), somos confrontados com o facto de que “o 

excesso de peso é a doença infantil mais comum na Europa, com uma prevalência 

assustadora em crianças com idades próximas dos 10 anos”. “Uma em cada três crianças 

portuguesas já sofre de obesidade...”  

O EU Platform on Diet, Physical Activity and Health-Briefing Paper (IOTF, 2005) 

revelou que Itália, Portugal, Espanha, as ilhas de Malta, Sicília, Gibraltar e Creta 

apresentam prevalências superiores a 30% de excesso de peso e obesidade infantil em 

crianças dos 7 aos 11 anos. 

Um estudo realizado numa população de crianças com idades compreendidas entre 

os 3 e os 5 anos do concelho de Coimbra revelou que 19.1% das raparigas e 15.9% dos 

rapazes apresentavam excesso de peso e 15.3% e 13.9%, respetivamente, apresentavam 

obesidade. Mais tarde, e no mesmo concelho, um outro estudo entre 2005 e 2008, com 

41 crianças em idade pré-escolar, revelou que as situações de excesso de peso no sexo 

feminino passaram de 7.14% para 28.57%, e no sexo masculino de 7.41% para 11.11% 

(Lopes & Rito, 2009).  

Num estudo com o objetivo de estimar a prevalência da obesidade em crianças 

portuguesas que participam de atividade física regular, Silva et al., (2008) avaliaram 

2651 crianças (1330 meninas e 1321 meninos), com idade entre 6 e 10 anos, tendo 

obtido os seguintes resultados: Em crianças de 6 a 10 anos de idade, a prevalência da 

obesidade foi de 4.4% nos rapazes e 6.5% nas meninas. Também neste grupo, a 

incidência do excesso de peso foi de 14.1% entre os meninos e 18.0% entre as meninas. 

A média da prevalência da obesidade das crianças portuguesas foi de 5.5% e o excesso 

de peso foi de 21.9%. A prevalência da obesidade e do excesso de peso é menor entre os 

rapazes quando comparada com raparigas portuguesas com idades entre 6 e 10 anos. As 

crianças portuguesas têm uma maior prevalência de obesidade e de excesso de peso 

quando comparadas com países europeus e americanos. 

Em Portugal, segundo estudos recentes, nas crianças e adolescentes, a prevalência 

da obesidade é maior do que a registada há cerca de 20 anos atrás. Esta incidência 

verifica-se em todos os grupos étnicos, etários e em ambos os sexos. Em cerca de 4500 

crianças do continente português, verificou-se que 33.7% das raparigas e 29.5% dos 

rapazes sofrem de excesso de peso ou obesidade (Padez et al., 2005), valor que é dos 

mais elevados da Europa. Carvalhal et al., (2006) constataram valores de 25% para 

excesso de peso e obesidade para crianças dos 7 aos 9 anos de idade.   



AFFORDANCES EM CRIANÇAS DO 1º CEB 

 

 18       

Maia e Lopes (2002), no seu estudo com 3742 crianças do 1º Ciclo do Ensino 

Básico da Região Autónoma do Arquipélago dos Açores, registaram uma prevalência de 

excesso de peso de aproximadamente 15%. Verificaram igualmente que as frequências 

de excesso de peso têm uma tendência crescente até aos 10 anos de idade (10,6% aos 6 

anos e 18,2% aos 10 anos). Os resultados demonstram que o excesso de peso não está 

dependente do género, não havendo diferenciação significativa entre meninos e 

meninas. No que respeita à prevalência de obesidade, os autores reportam que 12% da 

população infantil padece desse problema. 

No estudo de Rodrigues e colaboradores (2006), em Viana do Castelo, com 4071 

crianças entre os 6 e os 10 anos de idade, os autores concluíram que, quanto ao risco de 

excesso de peso e obesidade, cerca de 26% dos rapazes e 28% das raparigas 

apresentaram um peso acima do valor ideal para a sua altura, sendo 5.9% dos rapazes e 

5.5% das raparigas identificados como obesos segundo os critérios do Índice de Massa 

Corporal (IMC). 

Os autores concluíram ainda que, no sexo masculino o sobrepeso tem tendência a 

aumentar com a idade, no sexo feminino ocorre o fenómeno inverso, e que a prevalência 

de obesidade tem tendência a diminuir com a idade. 
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3. METODOLOGIA 

Neste capítulo será apresentada a metodologia de investigação que serviu de base a 

esta investigação através da pesquisa intensiva em bibliotecas e documentos disponíveis 

online. 

As passagens pelas aberturas foram analisadas individualmente, durante o período 

letivo dos alunos, com a autorização dos encarregados de educação e o apoio dos 

professores titulares de turma. 

O capítulo da metodologia encontra-se dividido em cinco subcapítulos. O primeiro 

caracteriza a amostra, o segundo define as variáveis e o terceiro, os instrumentos e os 

procedimentos. No quarto capítulo apresenta-se a recolha de dados e no quinto capítulo 

o tratamento estatístico efetuado. 

 

3.1 Amostra 

 

Quadro 2 - Caracterização da amostra 

Amostra Total 91 alunos 

 Frequência  Percentagem 

Género  

Masculino 54 59.3% 

Feminino 37 40.7% 

Prevalência de obesidade   

Normoponderal 60 65.9% 

Excesso de peso 22 24.2% 

Obesos 9 9.9% 

 Média   DP 

Idade 8.51   1.16 

Rapazes 8.60   1.12 

Raparigas 8.37   1.21 

 

A amostra foi constituída por 91 crianças, 54 rapazes e 37 raparigas, pertencentes a 

uma escola do 1º ciclo do ensino básico, sendo 98 o número total de alunos desta escola 

no ano letivo 2012/2013. Com idades compreendidas entre os 6 e os 10 anos e uma 

média de 8.51 1.16 anos (8.60 1.12 os rapazes e 8.37 1.21 as raparigas), a maior 
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parte dos alunos ( 66%) são normoponderais e 34.1% foram considerados como obesos 

(24.2% foram considerados com excesso de peso e 9.9% como obesos).  

 

3.2 Variáveis 

As variáveis consideradas no estudo foram organizadas em variáveis dependentes 

e independentes: 

 Variáveis dependentes: Rácio crítico o/a (largura de ombros/largura da abertura); 

 Variáveis independentes: Peso (kg), Altura (m), Largura dos ombros (cm), IMC 

(kg/m
2
), Género, Idade decimal (anos). 

Como o objetivo do estudo é determinar os fatores (as variáveis) que mais 

influenciam a passagem, a variável dependente (a resposta) é o rácio crítico 

ombros/abertura, sendo as restantes variáveis independentes (explicativas).  

 

3.3 Instrumentos 

Tendo em conta os objetivos definidos para esta investigação, foram utilizados os 

seguintes instrumentos. 

3.3.1 Avaliação Antropométrica  

Após a autorização e consentimento de todos os Encarregados de Educação, 

procedeu-se à recolha das medidas antropométricas, peso (kg) e altura (m) para o 

cálculo do IMC e da largura de ombros. 

 

3.3.1.1 Peso e altura 

 O peso registado correspondeu ao resultado da média de duas avaliações 

efetuadas com o aluno descalço, vestindo fato de treino. Os resultados foram expressos 

em Kg com aproximação a 0.1Kg. Sempre que existia uma diferença superior a 0.2Kg 

entre os valores, era realizada uma nova pesagem. Uma régua graduada em milímetros 

foi utilizada para medir a altura. Foi retirada a medida entre o vértex (ponto acima da 

cabeça, no plano mediano-sagital) e o plano de referência do solo, mantendo a atitude 

antropométrica estável. As medidas foram registadas em centímetros (cm) com 

aproximação à primeira casa decimal (mm). Sempre que existia uma diferença entre 
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medidas superior a 2 milímetros (mm) era realizada uma terceira medição. O 

instrumento utilizado foi uma balança de marca Tanita. 

 

3.3.1.2 Largura de ombros 

A largura de ombros foi medida com uma régua graduada em milímetros, da ponta 

do úmero esquerdo até á ponta do úmero direito, com os ombros relaxados. 

 

3.3.1.3 IMC 

O IMC foi calculado a partir da relação peso/altura
2
 (Kg/m

2
) e organizado usando 

a interpolação linear entre os pontos de corte de acordo com a idade e o género, como 

descrito por Cole e Colaboradores (2000). Para estudar a prevalência de obesidade, os 

resultados da amostra foram divididos em dois grupos: normoponderais (as crianças que 

foram classificadas como magras ou normais) e obesos (que inclui os alunos com 

excesso de peso e obesos). 

 

3.3.2 Idade decimal 

Foi calculada a idade decimal dos alunos (Healy et al. 1981), através dos registos 

de turma dos professores titulares e posteriormente para a análise estatística foram 

divididos em dois grupos: o primeiro de crianças dos 6.5 aos 8.5 anos de idade (GE1) e 

o segundo grupo dos 8.5 aos 10.5 anos (GE2). 

 

3.3.3 Largura da passagem 

A largura da passagem foi calculada com uma régua graduada em milímetros, 

através da fórmula: largura da passagem/porta = 0.9; 1.1; 1.3; 1.5; 1.7   largura dos 

ombros de cada aluno. 

 

3.4 Procedimentos 

Os dados foram recolhidos numa Escola EB1 durante a semana de 06/05/2013 a 

10/05/2013. 

Uma abertura parecida com uma porta foi formada entre duas divisórias de 

madeira movíveis no meio de um corredor com 5m de largura por 15m de comprimento 
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com o soalho de plástico. As divisórias quando totalmente fechadas cobriam a 

totalidade da largura do corredor. A variedade do tamanho da abertura fez-se pelo 

ajustamento das divisórias conforme o tamanho dos ombros do sujeito.  

 

 

Figura 1 – fotografia do local dos testes 

 

Os alunos foram instruídos para caminharem naturalmente, a um passo 

confortável, através de aberturas de larguras diferentes (0.9; 1.1; 1.3; 1.5; 1.7 vezes a 

largura dos seus ombros) começando a uma distância de 6m da abertura. O teste foi 

realizado individualmente, tendo os alunos passado em primeiro lugar pela abertura 

mais larga (1.7). Se não rodassem os ombros, regressavam ao ponto inicial, adaptava-se 

a abertura à medida inferior seguinte (1.5) e reiniciava-se o teste. O tamanho das 

aberturas foi diminuindo sucessivamente até que o aluno achasse necessário rodar os 

ombros, ou até a largura da porta ser inferior ao tamanho da largura dos seus ombros 

(0.9). Quando isto ocorria, terminava o teste e era chamado o próximo aluno. 

 

3.5 Tratamento estatístico 

Para o tratamento estatístico dos dados foi utilizado o programa SPSS 20 

(Statistical Package for the Social Sciences). 

Inicialmente, realizou-se a análise exploratória dos dados: variáveis contínuas – 

cálculo da média, desvio padrão, valor máximo e mínimo; variáveis categóricas e 

discretas – frequência e percentagem. Posteriormente, para comparar o rácio crítico 

segundo o género, idade e prevalência de obesidade, fez-se o teste qui-quadrado. Viu-se 

também a existência de uma possível relação entre a variável dependente e as 
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independentes usando a correlação de Spearrman e a seguir testou-se a significância de 

cada uma das correlações encontradas. 

Por fim, usou-se a regressão linear para construir um modelo com as variáveis que 

melhor explicam a variável dependente. O nível de significância escolhido foi de 5%. 
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4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

A apresentação dos resultados será feita em três etapas: a primeira correspondente 

à análise descritiva, a segunda à análise comparativa e a terceira à construção do modelo 

da regressão linear. 

A análise descritiva irá abranger a caracterização das variáveis em estudo e dos 

dados. Na análise comparativa, será visto se existem diferenças no rácio crítico em 

função do género, grupo etário (a idade será categorizada para poder fazer essa 

comparação) e prevalência de obesidade.  

 

4.1 Análise Descritiva dos dados  

4.1.1 Prevalência de obesidade 

Para uma análise descritiva mais pormenorizada, a idade foi categorizada 

formando dois grupos: alunos com idades entre 6.5 e 8.5 anos (GE1) e alunos com 

idades entre 8.5 e 10.5 anos (GE2).  

O quadro abaixo contém a estatística descritiva relativa ao IMC para a amostra 

total e segundo o género e o grupo etário: 

 

Quadro 3 - Estatística descritiva de IMC 

IMC Média   DP Mínimo Máximo Percentagem 

Total 18.36   3.16 13.50 28.88 100% 

Rapazes 18.76   3.53 13.50 28.88 59.3% 

Raparigas 17.78   2.46 13.68 23.31 40.7% 

GE1 17.33   2.80 13.50 27.00 50.5% 

GE2 19.42   3.19 14.94 28.88 49.5% 

 

Analisando o quadro, pode verificar-se que o valor médio total de IMC é de 

18.36 3.16 e que o valor médio dos rapazes é superior ao das raparigas (18.76 3.53 e 

17.78 2.46, respetivamente). Tendo em conta o escalão etário, o género e os valores de 

referência propostos por Cole e colaboradores (2000) a amostra apresenta valores 

bastante elevados.  

Observando o IMC segundo os grupos etários, verifica-se que o valor médio de 

IMC no primeiro grupo etário (crianças entre 6.5 e 8.5 anos) é muito inferior ao valor 

médio de IMC no segundo grupo etário (crianças entre 8.5 e 10.5 anos), 17.33 2.80 e 
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19.42 3.19, respetivamente. Assim, é de esperar que a percentagem de crianças obesas 

seja superior no grupo etário GE2.  

A seguir tem-se o quadro da prevalência de obesidade total e em função do género. 

 

Quadro 4 - Tabela de contingência da prevalência de obesidade em função do género e na amostra total 

Prevalência de 

obesidade 

Género  

Masculino Feminino Total 

Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. 

Normoponderal 34 63.0% 26 70.3% 60 65.9% 

Obeso 20 37% 11 29.7% 31 34.1% 

Total 54 100% 37 100% 91 100% 

  

Observando o quadro, verifica-se que, de todas as raparigas que fizeram parte do 

estudo, 70% apresentaram peso normal contra os 63% de peso normal nos rapazes; 

aproximadamente 30% das raparigas foram consideradas obesas, contra os 37% dos 

rapazes.  

No quadro 5 analisamos a prevalência de obesidade em função do grupo etário. 

 

Quadro 5 - Tabela de contingência da prevalência de obesidade em função do grupo etário 

Prevalência de 

obesidade 

Idade (categorias)  

6.5 – 8.5 anos (GE1) 8.5 – 10.5 anos (GE2) Total 

Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. 

Normoponderal 35 76.1% 25 55.6% 60 65.9% 

Obeso 11 23.9% 20 44.4% 31 34.1% 

Total 46 100% 45 100% 91 100% 

 

Da análise do quadro anterior constata-se que no grupo etário dos 8.5 aos 10.5 

anos, 44.4% dos alunos foram classificados como obesos, enquanto no grupo dos mais 

jovens (de 6.5 a 8.5 anos) apenas 23.9% foram considerados como obesos.  

 

4.1.2 Largura de ombros 

De seguida avaliou-se a largura de ombros dos alunos e apresentou-se os 

resultados em função do género, do grupo etário e da prevalência de obesidade. 
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Quadro 6 - Estatística descritiva da largura de ombros 

Largura de ombros Média DP Mínimo Máximo Percentagem 

Total 33.23 3.46 27.4 43.5 100% 

Rapazes 33.92 3.68 27.8 43.5 59.3% 

Raparigas 32.22 2.87 27.4 38.5 40.7% 

GE1 31.36 2.93 27.4 40 50.5% 

GE2 35.15 2.88 30.6 43.5 49.5% 

Normoponderal 31.54 2.26 27.4 35.9 65.9% 

Obeso 36.50 3.02 30.5 43.5 34.1% 

  

Analisando o quadro, pode verificar-se que a média da largura dos ombros dos 

alunos é de 33.23   3.46, sendo que o valor médio da largura de ombros nos rapazes 

(33.92   3.68) é ligeiramente superior ao das raparigas (32.22   2.87).  

Observou-se ainda a largura de ombros em função do grupo etário e constatou-se 

que o valor médio no GE1 (crianças com idades entre os 6.5 e os 8.5 anos), 

31.36   2.93 é muito inferior ao valor médio da largura de ombros no GE2 (crianças 

com idades entre os 8.5 e os 10.5 anos) com 35.15   2.88. Em função da prevalência de 

obesidade, constatou-se que o grupo das crianças consideradas obesas apresenta uma 

média de largura de ombros superior ao grupo de crianças classificadas como 

normoponderais (36.5 3.02 e 31.54   2.26 respetivamente). 

 

4.1.3 Rácio crítico ombros/abertura 

Uma outra abordagem que se fez foi avaliar o rácio crítico em função do género, 

grupo etário (as duas categorias consideradas anteriormente) e da prevalência de 

obesidade. 

 

Quadro 7 - Estatística descritiva do rácio crítico o/a 

Rácio crítico o/a Média DP Mediana Mínimo Máximo Percentagem 

Total 1.19 0.16 1.10 0.9 1.7 100% 

Rapazes 1.19 0.15 1.10 0.9 1.5 59.3% 

Raparigas 1.19 0.18 1.10 0.9 1.7 40.7% 

GE1 1.24 0.18 1.30 0.9 1.7 50.5% 

GE2 1.14 0.13 1.10 0.9 1.5 49.5% 

Normoponderal 1.21 0.17 1.20 0.9 1.7 65.9% 

Obeso 1.15 0.14 1.10 0.9 1.5 34.1% 

 

A média do rácio crítico na amostra total é de 1.19. Da análise do quadro, 

relativamente ao género, verificou-se que a média do rácio crítico é igual tanto para os 

rapazes como para as raparigas (1.19  0.15 e 1.19  0.18, respetivamente.  
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Relativamente ao grupo etário, nota-se uma diferença bastante maior entre o rácio 

crítico observado nas crianças com idades entre 6.5 e 8.5 anos e crianças com idades 

entre 8.5 e 10.5 anos (1.24  0.18 e 1.14  0.13, respetivamente).  

Quanto à prevalência de obesidade, os alunos que foram considerados como 

obesos, em média, rodaram os ombros quando a passagem estava mais estreita, a média 

do rácio crítico é de 1.15     0.14), em comparação com os alunos cujo peso foi 

considerado como normoponderal, onde a média do rácio crítico foi de 1.21    0.17).  

 

4.2 Análise comparativa dos dados 

Nesta secção apresenta-se os resultados do estudo sobre as diferenças do rácio 

crítico em função do género, da idade e da prevalência de obesidade.  

 

Quadro 8 - Tabela de contingência entre as variáveis rácio crítico o/a e género 

Rácio crítico o/a 

Género 

Masculino Feminino 

Freq. Percent. Freq. Percent. 

0.9 5 9.3% 3 8.1% 

1.1 24 44.4% 19 51.4% 

1.3 21 38.9% 12 32.4% 

1.5 4 7.4% 1 2.7% 

1.7 0 0.0% 2 5.4% 

Total 54 100% 37 100% 

 

Averiguou-se se a média do rácio crítico na população era igual para as raparigas e 

rapazes usando o teste qui-quadrado e verificou-se que não existem diferenças 

significativas (  = 0.366), uma vez que tanto para rapazes como para raparigas o valor 

mais frequente foi de 1.1. 

Um outro ponto a verificar era se o rácio crítico na população era o mesmo para as 

crianças pertencentes aos dois grupos etários considerados (GE1: 6.5-8.5 anos e GE2: 

8.5-10.5 anos).  

Quadro 9 - Tabela de contingência entre as variáveis Rácio crítico o/a e a idade 

Rácio crítico o/a 

Idade (categorias) 

6.5 – 8.5 anos (GE1) 8.5 – 10.5 anos (GE2) 

Freq. Percent. Freq. Percent. 

0.9 4 8.7% 4 8.9% 

1.1 15 32.6% 28 62.2% 

1.3 21 45.7% 12 26.7% 

1.5 4 8.7% 1 2.2% 

1.7 2 4.3% 0 0.0% 

Total 46 100% 45 100% 
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Com 95% de confiança pode concluir-se que existem diferenças significativas (  = 

0.038) no valor de rácio crítico em função da idade. 

 Analisando o quadro, pode observar-se que aproximadamente 46% das crianças 

do GE1 (6.5 a 8.5 anos) tem um valor de rácio crítico associado de 1.3, enquanto que no 

GE2 (8.5 a 10.5 anos) cerca de 62% das crianças rodaram os ombros a um rácio de 1.1. 

Com estes resultados, pode afirmar-se que nas crianças desta faixa etária o rácio crítico 

é influenciado pela idade.      

Por último, no quadro abaixo podem observar-se as diferenças no rácio crítico em 

função da prevalência de obesidade. 

 

Quadro 10 - Tabela de contingência entre as variáveis rácio crítico o/a e a prevalência de obesidade 

Rácio crítico o/a 

Prevalência de obesidade 

Normoponderal Obeso 

Freq. Percent. Freq. Percent. 

0.9 5 8.3% 3 9.7% 

1.1 25 41.7% 18 58.1% 

1.3 24 40% 9 29% 

1.5 4 6.7% 1 3.2% 

1.7 2 3.3% 0 0% 

Total 60 100% 31 100% 

 

Analisando o quadro anterior e tendo em conta o valor   = 0.882 não se pode 

afirmar que haja diferenças significativas no rácio crítico segundo a prevalência de 

obesidade. A maior percentagem de alunos pertencentes a ambos os grupos 

(normoponderais: 41.7% e obesos: 58.1%) mudou de categoria de ação a um rácio de 

1.1. 

4.3 Análise de correlação e regressão 

Na tabela a seguir estão apresentados os coeficientes de correlação entre o rácio 

crítico e as variáveis explicativas: género, idade decimal, prevalência de obesidade, 

largura dos ombros e a sua significância. Usou-se a correlação de Spearman (  ). 

 

Quadro 11 - Correlação de Spearman entre o rácio crítico o/a e o género, idade decimal, prevalência de 

obesidade e largura dos ombros 

Género Idade 

decimal 

Prevalência  

obesidade 

Largura dos 

ombros 

Rácio crítico 

o/a 

   -0.032 -0.309 -0.165 -0.278 

Significância 0.764 0.003* 0.118 0.008* 

*correlação significativa a um nível de significância de 0.01 
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No teste de correlação testa-se a hipótese de a correlação entre duas variáveis ser 

nula, ou seja, as variáveis em causa não estarem relacionadas, contra a hipótese de 

existir alguma relação entre as variáveis. 

Pela análise da tabela verificaram-se 2 correlações significativas, ambas negativas, 

entre a variável rácio crítico e: idade decimal,    = -0.309 (  = 0.003); largura dos 

ombros,    = -0.278 (  = 0.008). Em termos práticos, o significado de correlação 

negativa é: à medida que a idade aumenta, o rácio crítico diminui, assim como à medida 

que a largura dos ombros aumenta o rácio crítico diminui. 

Como se constatou, há apenas duas variáveis (idade decimal e largura de ombros) 

correlacionadas com a variável rácio crítico. Assim, no modelo de regressão linear serão 

incluídas somente estas. Não foram incluídas as variáveis altura, peso e IMC pois a 

prevalência de obesidade foi calculada com base nas variáveis referidas. No quadro 

seguinte são apresentados os coeficientes de regressão de todas as variáveis 

independentes e a significância dos mesmos. 

 

Quadro 12 - Os coeficientes de regressão das variáveis e a sua significância 

Modelo 1   Significância –   

Constante 1.632 0.000 

Largura dos ombros -0.005 0.387 

Idade decimal -0.031 0.087 

   = 0.071 

  Nota: *    0.05 

 

Obteve-se um modelo estatisticamente significativo, pois o valor   da regressão 

foi de 0.015, que é inferior ao nível de significância assumido anteriormente.  

As variáveis largura de ombros e idade decimal explicam 7.1% da variância do 

rácio crítico ombros/aabertura.  

A variável largura dos ombros está correlacionada com a variável idade decimal 

(      ) portanto pode inferir na qualidade do modelo. Assim, teve que se retirar uma 

das duas variáveis. Como a largura dos ombros tem o maior valor  , esta foi retirada e 

avaliou-se o modelo constituído apenas pela variável idade decimal. 

 



AFFORDANCES EM CRIANÇAS DO 1º CEB 

 

 32       

Quadro 13 - Os coeficientes de regressão das variáveis e a sua significância 

Modelo 4   Significância –   

Constante 1.538 0.000 

Idade decimal -0.041 0.005* 

   = 0.073 

  Nota: *    0.05 

 

Analisando o quadro anterior, constata-se que a variável idade decimal é 

significativa (  =0.005) e explica 7.3% da variância do rácio crítico. 
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5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Neste capítulo será realizada a discussão das análises descritiva e comparativa 

tendo em conta as comparações e correlações das variáveis estudadas. 

 

5.1 Análise descritiva  

5.1.1 Prevalência de obesidade 

A prevalência de crianças com obesidade neste estudo é de cerca de 34% (excesso 

de peso/obesidade), similar aos resultados obtidos em estudos anteriores (Maia & 

Lopes, 2002, Padez et al., 2005, Carvalhal et al., 2006, Silva et al., 2008) com valores 

de excesso de peso e obesidade neste grupo etário na ordem dos 30%.   

Embora os fatores genéticos desempenhem um papel importante na determinação 

da suscetibilidade do indivíduo para o aumento de peso, os fatores ambientais e de estilo 

de vida, como os hábitos alimentares e o sedentarismo são os principais responsáveis 

pelo aumento da prevalência de obesidade nas crianças (Silva et al., 2008). A 

alimentação mediterrânica tradicional está a ser substituída por alimentos pré-

confecionados, de consumo rápido e com elevado teor calórico, ricos em ácidos gordos 

saturados e pobres em hidratos de carbono complexos (Amorim et al., 2000) e por outro 

lado, as crianças são cada vez mais sedentárias, particularmente em relação à atividade 

física espontânea. Hoje em dia por exemplo raramente vão a pé para a escola 

Relativamente ao género, das raparigas que fizeram parte do estudo, 70% 

apresentaram peso normal contra os 63% de peso normal nos rapazes; aproximadamente 

30% das raparigas foram consideradas obesas (excesso de peso/obesidade), contra os 

37% dos rapazes, contrariamente aos valores encontrados na maioria dos estudos 

recentes que indicam claramente valores mais elevados de excesso de peso e obesidade 

nas raparigas (Padez et al., 2005; Silva et al., 2008; Rodrigues et al., 2006). 

Por exemplo, de acordo com um estudo realizado em escolas do 1º Ciclo do 

Ensino Básico de Bragança compreendendo 226 alunos com idades entre os 6 e os 9 

anos, verifica-se uma prevalência de sobrepeso de 21.68% e obesidade 11.06%, e ainda 

uma tendência do IMC superior em crianças do sexo feminino, particularmente em 

faixas etárias dos 8 e 9 anos de idade (Campos et al., 2005).  
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 De acordo com a OMS, a maior prevalência no sexo feminino deve-se ao facto de 

que o excesso de energia é preferencialmente armazenado sob a forma de gordura e não 

de proteína como acontece no sexo masculino. Além disso, a avaliação da medida da 

prega cutânea sugere que o sexo feminino tem mais tecido adiposo que o sexo 

masculino (Oliveira, Cerqueira, Souza & Oliveira, 2003). 

No entanto, mais recentemente, um estudo realizado por Santos (2009) com 1110 

crianças com idades compreendidas entre os 6 e os 10 anos de idade do concelho de 

Albergaria-a-Velha, revelou uma prevalência total de excesso de peso de 27.6% para os 

rapazes e de 21.34% para as raparigas, apesar de os valores de obesidade naquele estudo 

terem sido inferiores para o sexo masculino (12.67%) em relação ao sexo feminino 

(13.95%). 

Resultados semelhantes foram encontrados no Centro de Saúde de Santarém 

(Unidade II) entre Julho e Dezembro de 2003 em 135 crianças com idades 

compreendidas entre os 11 e os 13 anos, tendo-se verificado que a prevalência da 

obesidade era de 5.2% e de 21.5% de excesso de peso, sendo que os rapazes 

apresentavam mais excesso de peso do que as raparigas (12.6% contra 7.4%) e quanto à 

obesidade foi de 3% nas raparigas e 2.2% nos rapazes (Marujo & Leitão, 2004).  

Em resumo, de todas as crianças desta escola do 1º Ciclo do Ensino Básico, 91 

alunos, que participaram neste estudo, 34% foram consideradas como obesas (excesso 

de peso/obesidade), ou seja, independentemente do sexo da criança, cada terceira é 

obesa (excesso de peso/obesidade).  

Na Europa, uma em cada cinco crianças evidencia excesso de peso e/ou obesidade 

(OMS, 2006) e em Portugal o valor aproximado é de uma para cada três crianças (Padez 

et al., 2004) com 31.5% de sobrepeso/obesidade. 

No grupo dos mais jovens (de 6.5 a 8.5 anos), cada quarta criança (24.9%) é obesa 

(excesso de peso/obesidade), enquanto 44.4% das crianças com idades entre 8.5 e 10.5 

anos apresentaram obesidade (excesso de peso/obesidade). 

Maia e Lopes (2002), no seu estudo com 3742 crianças do 1º Ciclo do Ensino 

Básico da Região Autónoma do Arquipélago dos Açores, verificaram que as frequências 

de excesso de peso têm uma tendência crescente até aos 10 anos de idade (10.6% aos 6 

anos e 18.2% aos 10 anos) corroborado por outros autores (Sousa, 2005; Pereira, 2008; 

Martins 2009) que também concluíram que nestes grupos etários os valores de IMC 

tendem a aumentar com a idade. 
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Portugal e outros países do Sul da Europa evidenciam valores de excesso de peso 

nas crianças entre os 7 e os 11 anos que já ultrapassam 30%, e em crianças portuguesas 

dos 3 aos 6 anos atinge 23.6%, mostrando que esta conjuntura começa cedo agravando-

se com a idade (Rito & Breda, 2006).  

Vários estudos estimam que cerca de 50% das crianças com obesidade aos 7 anos 

de idade serão adultos obesos e cerca de 80% dos adolescentes obesos tornar-se-ão 

adultos obesos (Oliveira, 2000).  

 

5.1.2 Rácio crítico ombros/abertura 

Pretendeu-se com esta investigação examinar os aspetos do comportamento 

locomotor de crianças ao passar por aberturas escaladas ao seu tamanho corporal e de 

que forma estas determinam os seus julgamentos de ação tendo em conta a idade, o 

género e a prevalência de obesidade. 

Relativamente ao grupo etário, verificou-se uma diferença significativa entre o 

rácio crítico observado nas crianças do grupo etário 1, com idades entre 6.5 e 8.5 anos 

(1.24 0.18) e as crianças do grupo etário 2, com idades entre 8.5 e 10.5 anos 

(1.14 0.13). Concluímos então que as crianças mais novas, executam a rotação dos 

ombros quando as aberturas são mais largas e que as crianças mais velhas o fazem 

quando as aberturas são mais estreitas.  

As crianças dos 6 aos 10 anos de idade apresentam um rácio crítico médio de 

1.19   0.16. Este é um valor muito baixo quando comparado com o rácio crítico de 1.3 

demonstrado por adultos (Warren & Whang, 1987; Wilmut & Barnett 2010) e mais 

baixo ainda quando comparado com os resultados encontrados noutro estudo com 

crianças dos 8 aos 10 anos realizado por Wilmut e Barnett (2011) em que o rácio crítico 

apresentado foi de 1.61, muito superior ao dos adultos.  

Contrariamente aos resultados encontrados por Wilmut e Barnett (2011), estes 

sugerem que as crianças deixam em média uma margem de segurança menor que os 

adultos quando decidem se devem ou não rodar os ombros para passar pela abertura, 

mas em ambos os estudos, as crianças não escalam os seus movimentos às suas 

dimensões corporais da mesma forma que os adultos, o que nos leva a pensar que as 

medidas antropométricas não são o único fator a decidir as capacidades de julgamentos 

de ação. 
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Resultados similares de que as crianças não têm um comportamento locomotor 

igual ao dos adultos foram encontrados em estudos de subida de degraus (Schmuckler, 

1996) em que crianças com idades entre os 8 e os 20 meses de idade inclusivamente 

obtiveram um rácio crítico inferior ao dos adultos. 

Quanto à prevalência de obesidade, a média do rácio crítico dos alunos 

considerados normoponderais foi de 1.21    0.17, um valor superior ao dos alunos 

considerados obesos (excesso de peso/obesidade) que foi de 1.15   0.14. Ao analisar-se 

estes valores pode cometer-se o erro de se pensar que as crianças obesas têm uma 

melhor perceção do seu corpo em relação ao ambiente uma vez que apresentam uma 

média de rácio crítico inferior aos normoponderais. Mas, como já foi visto 

anteriormente, a prevalência de obesidade aumenta com a idade, pelo que as crianças 

obesas são mais proficientes porque são mais velhas e consequentemente mais 

desenvolvidas. Além disso, as crianças obesas são também mais precoces ao nível da 

maturação, pelo que apresentam uma idade biológica superior. 

Quanto ao género, verificou-se que a média do rácio crítico é igual tanto para os 

rapazes como para as raparigas (1.19 0.15 e 1.19 0.18, respetivamente). 

 

5.2 Análise comparativa 

Nesta secção discute-se os resultados do estudo sobre as diferenças do rácio crítico 

em função do género, da idade e da prevalência de obesidade. 

No que diz respeito às diferenças em função do género, não se verificaram 

quaisquer diferenças no valor rácio crítico, uma vez que a média dos valores do rácio 

crítico nos rapazes foi de 1.19    0.15 e a das raparigas foi exatamente igual com 

1.19  0.18.  

Warren e Whang (1987) demonstraram que os indivíduos iniciam a rotação dos 

ombros quando a abertura se torna inferior a 1.3 vezes a largura dos ombros dos 

participantes, resultados similares aos obtidos neste estudo em que independentemente 

de ser rapaz ou rapariga, acima de 90% dos participantes rodaram os ombros abaixo de 

1.3 vezes a largura dos seus ombros. 

Relativamente às diferenças em função da prevalência de obesidade, a média dos 

valores do rácio crítico o/a no grupo de crianças consideradas normoponderais foi de 

1.21   0.17 com valores de mediana de 1.20 e no grupo de crianças consideradas obesas 



AFFORDANCES EM CRIANÇAS DO 1º CEB 

 

 38       

esse valor foi de 1.15   0.14 com valor de mediana de 1.10. Apesar de os valores dos 

dois grupos serem relativamente diferentes, não existem diferenças estatisticamente 

significativas entre os dois uma vez que   = 0.882. 

Observou-se que 90% dos alunos considerados normoponderais rodaram os 

ombros a um rácio inferior a 1.3 e que 96.8% dos alunos considerados obesos tiveram 

resultados semelhantes, indicando que ambos os grupos se comportam da mesma forma 

independentemente do seu tamanho corporal. 

Estes resultados sugerem que a perceção da passagem é baseada em informação à 

escala corporal em que independentemente das medidas antropométricas, os indivíduos 

fazem a transferência para uma nova categoria de ação a um rácio crítico inferior a 1.3, 

estando de acordo com Warren e Whang (1987) que já tinham concluído que o ponto 

crítico na passagem de aberturas era transversalmente constante (abaixo de 1.3) em 

indivíduos de tamanhos absolutos diferentes. 

Estes autores, ao analisarem dois grupos de indivíduos com tamanhos corporais 

diferentes, concluíram que tanto os sujeitos grandes como pequenos se comportam de 

forma similar relativamente ao seu tamanho corporal, com valores de rácio crítico de 

1.31 para o grupo de indivíduos considerados pequenos e 1.28 para o grupo de 

indivíduos considerados grandes, quando executaram a passagem a uma velocidade 

normal. 

No que diz respeito às diferenças em função da idade, a média dos valores do rácio 

crítico no grupo de crianças com idades compreendidas entre os 6.5 e os 8.5 anos (GE1) 

foi de 1.24   0.18, enquanto no grupo de crianças com idades compreendidas entre os 

8.5 e os 10.5 anos (GE2) foi de 1.14   0.13. 

Da análise dos resultados pode observar-se que a maioria (45.7%) dos alunos do 

GE1 ou seja os mais novos, rodaram os ombros a 1.3 e que no GE2, o grupo das 

crianças mais velhas, a maioria (62.2%) rodaram os ombros a um rácio crítico de 1.1. 

No GE1 13% das crianças rodaram os ombros acima de 1.3 e no GE2, apenas 2.2% o 

fizeram acima de 1.3. 

Conclui-se com estes resultados que as crianças mais novas exibem um padrão de 

comportamento locomotor mais imaturo do que as mais velhas quando confrontadas 

com tarefas locomotoras mais complexas como passar por aberturas estreitas e que as 

crianças mais velhas fazem uma melhor leitura do envolvimento, estando melhor 

preparadas em termos percetivos, uma vez que o nível de proficiência de movimentos 

alcançado pelo GE2 é superior. 
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Também se pode concluir que as crianças não escalam os seus movimentos às suas 

dimensões corporais da mesma forma que os adultos, ou seja, as crianças são diferentes 

dos adultos não apenas no aspeto físico como as medidas antropométricas, mas também 

na maneira como se percebem a elas próprias em relação ao ambiente. 

Portanto, a idade e consequentemente a maturidade e o desenvolvimento têm um 

papel fundamental nas affordances das crianças, isto é, o comportamento locomotor e 

os julgamentos de ação ficam mais refinados à medida que as crianças ficam mais 

velhas, sugerindo uma mudança na importância relativa da escala corporal na perceção 

e no controlo da ação ao longo do desenvolvimento da criança. Apesar de o corpo 

fornecer os padrões para a perceção, este não se mantém inalterado ao longo do tempo. 

O envelhecimento e o crescimento modificam o corpo, assim como outras variáveis, 

alterando-o ao longo da vida. 

Estes resultados enquadram-se na perspetiva da aprendizagem percetiva proposta 

por Gibson e Pick (2000) em que o desenvolvimento e a aprendizagem são vistos como 

processos de afinamento e de ganho de eficiência. À medida que os sistemas sensoriais 

se desenvolvem, as características do envolvimento são melhor percebidas e os limites 

corporais e as possibilidades de ação melhor identificados. Com a idade, as crianças 

passam a conhecer melhor o seu corpo e sobretudo, passam a conhecer melhor o que o 

seu corpo pode e não pode fazer.  

Ao considerarem como as crianças destas idades determinam as suas capacidades 

de ação, a maioria dos estudos (Pufall & Dunbar, 1992;  Cesari et al., 2003) analisou 

não a passagem por aberturas estreitas, mas sim a altura máxima de subida de um 

degrau, em que lhes é proposto determinarem se conseguem subir uma determinada 

altura, tendo os seus resultados corroborado a teoria de que tal como os adultos, também 

as crianças baseiam os seus julgamentos de ação em medidas antropométricas. 

No entanto, quando se efetuaram os mesmos tipos de estudo em crianças mais 

novas, os resultados foram muito diferentes. Ulrich et al., (1990) concluíram que 

crianças de 8, 15 e 20 meses demonstram um rácio crítico mais baixo nesta situação 

quando comparadas com os resultados de adultos. Já Schmuckler (1996) na mesma 

situação, com crianças de 1 e 2 anos, concluiu que as dimensões corporais são um fraco 

preditor do comportamento, considerando a experiência no caminhar mais importante. 

Além destas, também outras pesquisas indicaram que a experiência de movimento 

está relacionada com as sensibilidades das crianças às affordances como atravessar 

superfícies com diferentes padrões de rigidez (Gibson et al., 1987) e de declives 



AFFORDANCES EM CRIANÇAS DO 1º CEB 

 

 40       

diferentes (Adolph, 1995; Adolph et al., 1993). Especificamente, a experiência de 

movimento demonstrou ser o melhor preditor das habilidades das crianças em atravessar 

barreiras e fendas (Schmuckler, 1996; Zwart et al., 2005), isto é, as ações de crianças e 

bebés são experimentalmente escaladas. Portanto, nas crianças, não intervém apenas a 

escala corporal, mas também a confiança e eficácia da execução motora, que advém da 

experiência. É geralmente aceite que a exploração por parte das crianças, através da 

interação física com o ambiente, é muito importante no desenvolvimento das 

habilidades motoras e percetuais relacionadas com a locomoção (Adolph, Bertenthal, 

Boker, Goldfield, & Gibson, 1997).  

Da mesma opinião parece ser Barreiros (2002) ao afirmar que o problema do 

desenvolvimento e da aprendizagem interfere com a natureza da relação entre perceção 

e ação. Se se pode admitir a coexistência de modos percetivos mais simples ou mais 

elaborados de acordo com a tarefa, também se deve reconhecer que mesmo em ações 

fundamentais da nossa espécie existe um efeito de aprendizagem e de desenvolvimento 

que obriga a recorrer a conceções de tipo cognitivista ou centralista. 

Outros autores já tinham concluído que a escala corporal não é o único fator a 

influenciar o sistema perceção-ação, outras possibilidades incluem a proficiência ao 

nível motor/percetual (habilidade), fatores relacionados com a habilidade física (força, 

flexibilidade e equilíbrio) e a experiência ao nível percetual/motor (Schmuckler, 1996), 

mas uma vez que grande parte da investigação realizada neste âmbito utilizou adultos 

realizando tarefas com comportamentos locomotores básicos e há muito aprendidos, tais 

como subir, sentar, agarrar, etc, a experiência, a proficiência e a habilidade física não 

variaram significativamente tornando improvável que a variação na ação estivesse 

relacionada com tais fatores.  

Portanto, quando se trata de adultos, há um conhecimento de décadas sobre os 

limites do corpo e das ações em que qualquer decisão relativamente a julgamentos de 

ação está bem radicada num balanço de eficiência, sem ambiguidades, mas quando se 

trata de crianças, é necessário o desenvolvimento de tais competências uma vez que 

estas são mais ambíguas, mais indecisas, menos eficientes e menos estáveis (Barreiros 

& Neto, 1996).  

Por exemplo, num estudo sobre a ação de saltar em distância (Matos, Godinho & 

Barreiros 1996) concluíram que crianças de 7 e 10 anos, adolescentes de 15 anos e 

adultos, exibem uma fragilidade na estimativa percetiva da sua capacidade de salto, 
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mais visível nas idades mais novas, ou seja que há um afinamento percetivo com a 

idade. 

Segundo Gibson e Pick (2000) potenciais novas affordances nunca param de estar 

disponíveis, nem as pessoas de qualquer idade param de aprender a percebê-las, como 

se constata no estudo em que Hackney e Cinelli (2011) examinaram se adultos mais 

velhos usam estratégias de ação similares para determinar as affordances de aberturas, 

tendo concluído que os adultos mais velhos rodaram os ombros a um rácio crítico o/a 

maior que os mais jovens. Também neste caso, estão patentes as diferenças relacionadas 

com a idade nas affordances. 

Noutro exemplo, desta vez com adolescentes e adultos, Barreiros e Neto (1995) 

detetaram uma transição na ação de agarrar bolas em movimento de acordo com a 

relação entre a altura da bola no momento da interceção e a altura dos olhos. Duas 

categorias de ação distintas (mão em pronação e mão em supinação) foram selecionadas 

a partir de um determinado valor de referência, muito embora a proporção variasse com 

a idade. Este facto foi interpretado a partir da ideia de que, existindo pontos de transição 

identificáveis, eles são modificados ao longo do desenvolvimento, provando que a 

compatibilidade direta entre perceção e ação é mediada por um fator claro de 

aprendizagem.  

Os resultados destes estudos sugerem que as crianças baseiam os seus julgamentos 

de capacidades de ação não apenas em medidas antropométricas, mas também tendo em 

conta a maturidade, a experiência e o estado de desenvolvimento das crianças. Há 

portanto um refinamento percetivo à medida que as crianças se desenvolvem, ou seja 

com a idade. 

 

5.3 Análise correlacional e regressão 

Verificam-se correlações significativas entre a variável rácio crítico e a idade 

decimal,    = -0.309 (  = 0.003), e entre a variável rácio crítico e a largura de ombros, 

   = -0.278 (  = 0.008). Ambas as correlações são negativas.  

Da análise destes resultados, pode-se constatar que à medida que a idade aumenta, 

o rácio crítico diminui. Quer isto dizer que quando confrontadas com uma tarefa 

locomotora mais complexa como a passagem por uma abertura estreita, a perceção das 

affordances e consequentemente o comportamento locomotor das crianças tornam-se 

mais eficientes com o aumento da idade. 
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Também se pode constatar que à medida que a largura de ombros das crianças 

aumenta, o rácio crítico também diminui. Este facto está diretamente relacionado com a 

correlação anterior uma vez que à medida que a idade das crianças aumenta, também a 

largura dos seus ombros aumenta, consequência do seu crescimento e desenvolvimento 

natural.  

Pode portanto afirmar-se que os julgamentos das possibilidades de ação nas 

crianças desta faixa etária não são apenas influenciadas pelas medidas antropométricas 

como acontece com os adultos (Warren & whang, 1987) e que a maturidade e o 

desenvolvimento interferem com a eficiência percetiva das crianças quando passam por 

aberturas estreitas. 

Através do modelo de regressão linear, constata-se que a única variável 

significativa (  =0.005) que influencia o rácio crítico é a idade decimal que explica 

7.3% da variância do rácio crítico.  
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6. CONCLUSÕES 

Concluiu-se que a média do rácio crítico largura de ombros/largura da abertura em 

crianças com idades compreendidas entre os seis e os dez anos na passagem de 

aberturas estreitas se situa abaixo de 1.3 independentemente da idade, do género e da 

prevalência de obesidade. Quando se comparou o rácio crítico de acordo com género e a 

prevalência de obesidade constatou-se que não existem diferenças significativas, mas 

quando comparados em função da idade, os mais velhos apresentaram valores de rácio 

mais baixos e significativamente diferentes dos mais novos.  

A idade foi a variável que mais influência exerceu nos julgamentos de ação por 

passagens de aberturas estreitas em crianças do primeiro Ciclo do Ensino Básico.  

Estes resultados demonstram que nas crianças, o rácio crítico na transição para 

uma nova categoria de ação na passagem de aberturas estreitas não se baseia 

unicamente na escala corporal; outras variáveis, como a experiência e a aprendizagem 

também desempenham um papel decisivo nos seus julgamentos de ação. 
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7. PROPOSTAS FUTURAS 

Gibson (1986) não discutiu o conceito de affordances de um ponto de vista 

desenvolvimental, ele apenas mencionou que as affordances são aprendidas na infância 

uma vez que não estava particularmente interessado no desenvolvimento e “a sua 

preocupação era com a perceção” (Szokolszky, 2003).  

Tendo em conta a literatura científica sobre o tema, consideramos que o papel e a 

influência da idade e do desenvolvimento nas affordances ainda não foi devidamente 

explorado pelo que a melhor forma de o fazer será com crianças e adolescentes. Por este 

motivo e tendo em conta os resultados obtidos na presente investigação, propomos para 

futuros estudos: 

Determinar se a perceção das affordances de subida de degraus e de agarrar 

objetos, em crianças e adolescentes, varia em função da idade. 

Determinar se a perceção das affordances de crianças e adolescentes varia em 

função da idade quando o corpo é redimensionado pela utilização de implementos 

(segurando barras na horizontal, ou utilizando cadeiras de rodas, por exemplo).  

Determinar, em que idade a experiência deixa de ser determinante, para se passar a 

dar maior relevância ao modelo de escala corporal. 

Verificar se o rácio crítico largura de ombros/largura da abertura é influenciado 

pela variável idade decimal ao longo do tempo através de um estudo longitudinal com 

crianças e adolescentes. 
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9. ANEXOS 

Quadro  - Classificação da obesidade através do IMC, segundo valores de corte específicos, 

para idades compreendidas entre os 2 e os 18 anos (Cole, Bellizzi, Flegal & Dietz, 2000). 

Idade IMC 25 kg/m
2
 IMC 30 kg/m

2
 

(anos) Rapazes Raparigas Rapazes Raparigas 

2 18.41 18.02 20.09 19.81 

2.5 18.13 17.76 19.80 19.55 

3 17.89 17.56 19.57 19.34 

3.5 17.69 17.40 19.39 19.23 

4 17.55 17.28 19.29 19.15 

4.5 17.47 17.19 19.26 19.12 

5 17.42 17.15 19.30 19.17 

5.5 17.45 17.20 19.47 19.34 

6 17.55 17.34 19.78 19.65 

6.5 17.71 17.34 20.23 20.08 

7 17.92 17.75 20.63 20.51 

7.5 18.16 18.03 21.09 21.01 

8 18.44 18.35 21.60 21.57 

8.5 18.76 18.69 22.17 22.18 

9 19.10 19.07 22.77 22.81 

9.5 19.46 19.45 23.39 23.46 

10 19.84 19.86 24.00 24.11 

10.5 20.20 20.29 24.57 24.77 

11 20.55 20.74 25.10 25.42 

11.5 20.89 21.20 25.58 26.05 

12 21.22 21.68 26.02 26.67 

12.5 21.56 22.14 26.43 27.24 

13 21.91 22.58 26.84 27.76 

13.5 22.27 22.98 27.25 28.20 

14 22.62 23.34 27.63 28.57 

14.5 22.96 23.66 27.98 28.87 

15 23.29 23.94 28.30 29.11 

15.5 23.60 24.17 28.60 29.29 

16 23.90 24.37 28.88 29.43 

16.5 24.19 24.54 29.14 29.56 

17 24.46 24.70 29.41 29.69 

17.5 24.73 24.85 29.70 29.84 

18 25 25 30 30 
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Figura  – Rotação dos ombros (adaptado de Imanaka e Seya  2002) 

 

Figura – Percentagem de crianças em idade escolar (7 – 11 anos) obesas ou com excesso de peso na 

Europa (fonte: http://www.obesidade.online.pt). 
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AUTORIZAÇÕES 

Matosinhos, Abril de 2013 

Assunto: Solicitação para a realização do IMC aos alunos 

Exmo. Senhor Presidente do Agrupamento de escolas de  

Venho por este meio solicitar a colaboração das escolas a que Vossa Exa. Preside num projecto 

de investigação que estou a desenvolver no âmbito do Mestrado em Ensino de Educação Física 

nos ensinos básico e secundário, da Universidade de Trás-os Montes e Alto Douro.  

Mais informo que a solicitada colaboração consistiria numa primeira etapa na medição da 

largura de ombros, da altura e do peso de cada aluno, para que possa calcular o Índice de 

Massa Corporal dos alunos na S/ escola e/ou agrupamento, com a colaboração do respectivo 

professor titular. Numa segunda etapa, na realização de uma prova física de locomoção com a 

duração de aproximadamente 5 minutos por aluno. 

Esta investigação tem como objectivo comparar os julgamentos de ação e movimentos de 

adaptação de crianças dos 6 aos 10 anos de idade. 

Desde já agradecendo a atenção dispensada, apresento os melhores cumprimentos, 

Mestrando: Mário Rui Nunes Brito 
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AUTORIZAÇÕES 

Matosinhos, Abril de 2013 

Assunto: Solicitação para a realização do Índice de Massa Corporal (IMC) aos alunos. 

Exmo. Sr. Ou Srª Encarregado(a) de Educação: 

Venho por este meio solicitar a autorização de Vossa Exa. Para a medição da altura, largura de 

ombros e peso para que possa adquirir o índice de massa corporal (IMC) do seu educando, e 

realizar um teste de locomoção, com a colaboração do respetivo professor titular. 

Esta medida tem como objectivo contribuir para a comparação dos julgamentos de ação e 

movimentos de adaptação de crianças dos 6 aos 10 anos de idade, no âmbito do projecto que 

estou a desenvolver no Mestrado de ensino da educação física nos ensinos básico e secundário, 

da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. 

Desde já agradecendo a atenção dispensada, apresento os melhores cumprimentos, 

Autorizo           Não autorizo 

________         __________ 

Mestrando: Mário Rui Nunes Brito 

AUTORIZAÇÕES 

Matosinhos, Abril de 2013 

Assunto: Solicitação para a realização do Índice de Massa Corporal (IMC) aos alunos. 

Exmo. Sr. Ou Srª Encarregado(a) de Educação: 

Venho por este meio solicitar a autorização de Vossa Exa. Para a medição da altura, largura de 

ombros e peso para que possa adquirir o índice de massa corporal (IMC) do seu educando, e de 

um teste de locomoção, com a colaboração do respetivo professor titular. 

Esta medida tem como objectivo contribuir para a comparação dos julgamentos de ação e 

movimentos de adaptação de crianças dos 6 aos 10 anos de idade, no âmbito do projecto que 

estou a desenvolver no Mestrado de ensino da educação física nos ensinos básico e secundário, 

da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. 

Desde já agradecendo a atenção dispensada, apresento os melhores cumprimentos, 

Autorizo           Não autorizo 

________         __________ 

Mestrando: Mário Rui Nunes Brito 

 

 


