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Resumo 

Enquadramento: O desenvolvimento infantil está estabelecido como um 

processo multifacetado influenciado por diversos fatores, incluindo o fator 

ambiental (Zago et al., 2017). Deste modo, o ambiente em que a criança está 

inserida, bem como as oportunidades motoras oferecidas são tidas como 

essenciais para o desenvolvimento motor (Bhering, & Sarkis, 2009). Numa 

perspetiva de modelo bioecológico, em que o desenvolvimento da criança 

reporta para a combinação de múltiplas variáveis, nomeadamente, processo 

proximal, características individuais, contexto imediato em que vive, entre outras, 

Bronfenbrenner (2011) defende como principais microssistemas das crianças os 

ambientes familiares e escolares (Bhering, & Sarkis, 2009; Bronfenbrenner, 

2011). Neste sentido, a compreensão entre o ambiente familiar e as 

possibilidades de estimulação em crianças poderá ser pertinente como potencial 

contributo no que respeita o desenvolvimento infantil. Assim, o objetivo desta 

dissertação foi caracterizar as oportunidades de estimulação motora no 

ambiente familiar de crianças com idade entre os 18 e 42 meses e a sua relação 

com as condições sociodemográficas das famílias. 

Metodologia: O instrumento selecionado para o presente estudo, de 

acordo com a metodologia quantitativa e transversal foi o questionário. Para 

avaliar o ambiente de estimulação motora das casas e as oportunidades para o 

desenvolvimento motor das crianças foi utilizado o questionário “Affordances in 

the Home Enviroment for Motor Development (versão portuguesa) - AHEMD - 

18-42 meses” (Rodrigues et al., 2005). Participaram no estudo, Pais e 

encarregados de educação de sessenta e três crianças dos 18 aos 42 meses, 

(M=16.40 ± 7.7 meses). Como critérios de inclusão foram considerados: idade; 

concordância em participar do estudo; disponibilização de consentimento 

informado assinado. O estudo foi aprovado pela Comissão de Ética do Instituto 

Politécnico de Beja (IPBeja), Portugal. Para cumprir os procedimentos éticos da 

Declaração de Helsínquia, foi obtido consentimento informado assinado pelos 

respetivos pais/encarregados de educação. 



 

VII 

Todas as análises estatísticas foram obtidas através do software IBM 

SPSS 26.0, com o nível de significância definido para 0,05. Realizaram-se teste 

de Qui-quadrado, correlações de Pearson.  

Resultados: O presente estudo demonstrou que as habilitações 

académicas superiores da mãe estão associadas ao desenvolvimento de 

motricidade fina e motricidade grossa. Mais, tanto oportunidades do espaço 

exterior, bem como fracas oportunidades em desenvolver motricidade grossa 

estão associadas a rendimentos mensais mais baixos. Os dados revelam que as 

famílias com menor rendimento reportam maior percentagem (30,2%) de 

oportunidades de estimulação motora para o item espaço exterior do que as 

famílias com rendimentos mais elevados (23,8%) mas, também manifestam, 

talvez por não terem possibilidade de compra (p.e. de brinquedos e materiais), 

baixas oportunidades em desenvolver motricidade grossa (38.1%).  

Conclusões: O período dos 18 aos 42 meses é essencial no 

desenvolvimento motor e o contexto familiar interfere na variedade de 

estimulação oferecidas. O estudo sugere que as oportunidades de estimulação 

motora parecem estar relacionadas com o rendimento mensal da família bem 

como com as habilitações académicas da mãe; revelando que famílias com 

maior rendimento mensal e com habilitações superiores (mãe) não consideram 

tão positivas as oportunidades de estimulação do contexto exterior quando 

comparadas com as outras famílias. No futuro, com o intuito de identificar 

recomendações para o aumento da literacia física e de criarmos espaços 

desafiantes, com affordances diversificadas é fundamental a identificação de 

critérios-chave para ambientes exteriores (parques infantis, rotas seguras, entre 

outros) com elevado valor lúdico e amigos das crianças (child-friendliness) e das 

suas famílias. 

 

Palavras-chave: AHEMD; ambiente familiar; desenvolvimento; affordances.  
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Abstract 

 

Background: Motor development is established as a multifaceted process 

influenced by several factors, including the environmental (Zago et al., 2017). 

Thus, the environment that surrounds the child, as well motor opportunities at 

hand are considered essential for motor development (Bhering, & Sarkis, 2009). 

With the biological model in perspective, where children development reports to 

the combinations of multiple variables, namely, proximal process, individual 

characteristics, immediate habitational context, amongst others, Bronfenbrenner 

(2011) advocates family environment and schools as the main child 

microsystems (Bhering, & Sarkis, 2009; Bronfenbrenner, 2011). In this sense, the 

understanding between the family environment and the possibilities of stimulation 

in children may be relevant as a potential contribution with regard to child 

development. Thus, the objective of this dissertation was to characterize the 

opportunities for motor stimulation in the family environment of children aged 

between 18 and 42 months and their relationship with the sociodemographic 

conditions of the families. 

Methodology: The instrument selected for the present study, according 

to the quantitative and transversal methodology, was the questionnaire. The 

questionnaire “Affordances in the Home Environment for Motor Development 

(Portuguese version) - AHEMD - 18-42 months” (Rodrigues et al., 2005) was 

used to assess the motor stimulation environment of homes and the opportunities 

for motor development of children). Sixty-three children aged 18 to 42 months 

participated in the study (M=16.40 ± 7.7 months). The following inclusion criteria 

were considered: age; agreement to participate in the study; provision of signed 

informed consent. The study was approved by the Ethics Committee of the 

Polytechnic Institute of Beja (IPBeja), Portugal. To comply with the ethical 

procedures of the Declaration of Helsinki, informed consent signed by the 

respective parents/guardians was obtained. 

 

Results: The present study demonstrated that the mother's higher 

academic qualifications are associated with the development of fine and gross 
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motor skills. Furthermore, both outer space opportunities as well as poor 

opportunities to develop gross motor skills are associated with lower monthly 

incomes. The data reveal that families with lower incomes report a higher 

percentage (30.2%) of opportunities for motor stimulation for the item outdoors 

than families with higher incomes (23.8%), but they also manifest, perhaps 

because they do not have the possibility to buy (e.g. toys and materials), low 

opportunities to develop gross motor skills (38.1%). 

 

Conclusions: The period from 18 to 42 months is essential in motor 

development and the family context interferes with the variety of stimulation 

offered. This study suggests that opportunities for motor stimulation seem to be 

related to the family's monthly income as well as the mother's academic 

qualifications; revealing that families with higher monthly income and higher 

education (mother) do not consider the opportunities to stimulate the external 

context as positive when compared to other families. In the future, in order to 

identify recommendations for increasing physical literacy and to create 

challenging spaces, with diverse affordances, it is essential to identify key criteria 

for outdoor environments (playgrounds, safe routes, among others) with high 

recreational and children friendly (child-friendliness) and their families. 

Keywords: AHEMD; family environment; development; affordances 
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Capítulo I. Introdução 

A presente dissertação intitulada “Oportunidades de estimulação motora no 

ambiente familiar de crianças dos 18 aos 32 meses” insere-se no âmbito do Mestrado 

em Atividade Física e Saúde, da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico 

de Beja. A dissertação decorreu entre novembro de 2019 e novembro de 2021. Devido 

à pandemia COVID-19, o projeto de investigação inicialmente traçado foi alterado e 

adaptado.  

O desenvolvimento humano é multifacetado e, além das mudanças no 

movimento humano, ocorrem mudanças a nível intelectual, social e emocional. O 

Desenvolvimento Motor, apresentado como a transformação contínua no 

comportamento motor ao longo da vida, provocada pela interação entre as exigências 

da tarefa de movimento, a bilogia do individuo e as condições do meio ambiente 

(Gallahue, Ozmun and Goodway, 2012, p. 3). Gabbard afirma que no início da vida, 

as oportunidades (affordances) disponibilizadas pelo ambiente familiar, constituem-se 

como recursos essenciais à promoção de ações motoras (Gabbard, 2008) e 

Bronfenbrenner (2011) defende como principais microssistemas das crianças os 

ambientes familiares e escolares (Bhering, & Sarkis, 2009; Bronfenbrenner, 2011). 

Efetivamente, existem imensas evidências que fundamentam a relação das 

oportunidades de estimulação motora no contexto familiar e o desenvolvimento motor 

da população em estudo.  

Este trabalho, realizado com famílias e crianças de um jardim infantil público de 

Odemira, Portugal, teve como objetivo geral caracterizar as oportunidades, de 

estimulação motora no ambiente familiar de crianças, com idade entre os 18 e 42 

meses, e a sua relação com as condições sociodemográficas das famílias. 

O documento encontra-se dividido em seis capítulos, introdução, enquadramento 

teórico, metodologia de investigação, apresentação dos estudos, discussão geral e 

conclusões. Na introdução encontra-se a definição do problema e objetivos do estudo 

bem como a organização do documento. No capítulo do enquadramento teórico 

abordaram-se as temáticas relativas à Literacia Motora e Teoria Ecológica na qual 

fundamentámos o nosso trabalho. Espaço também para as variáveis estudadas, 

nomeadamente as affordances, a influencia da família, Jogo motor e outras temáticas 

que achámos relevantes de forma a contextualizar a investigação e auxiliar a definição 
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das variáveis em estudo. Neste capítulo encontram-se informações teóricas 

pertinentes que poderão não estar incluídas nos artigos dos estudos realizados. Na 

metodologia de investigação apresenta-se o desenho e procedimentos da 

investigação, é exposta uma descrição do contexto onde foi desenvolvido o estudo, a 

descrição da população envolvida, o instrumento utilizado e os processos associados 

à análise dos dados. No quinto capítulo incluem-se os artigos produzidos, organizados 

em Resumo, Introdução, Metodologia, Resultados e Discussão. Para facilitar a leitura, 

entendeu-se fazer uma Bibliografia Geral englobando todos os autores que foram 

mencionados ao longo do documento. Para concluir, no último capítulo encontra-se a 

discussão geral do trabalho, as propostas para futuras investigações, as limitações e 

as conclusões do estudo.  

 

1. Definição do problema e objetivos 

1.1. Problemática 

O desenvolvimento humano é multifacetado e, além das mudanças no 

movimento humano, ocorrem mudanças a nível intelectual, social e emocional. O 

Desenvolvimento Motor, apresentado como a transformação contínua no 

comportamento motor ao longo da vida, provocada pela interação entre as exigências 

da tarefa de movimento, a bilogia do individuo e as condições do meio ambiente 

(Gallahue et al., 2012). 

A Literacia Física (LF) é definida pela International Physical Literacy Association 

(IPLA) como a motivação, confiança, competência física, conhecimento e 

compreensão para valorizar e assumir a responsabilidade pelo envolvimento em 

atividades físicas ao longo da vida (Sports Australia, 2017). Esta perspetiva é também 

assumida no Canada Physical Literacy Consensus Statement (2015) e pela SportAus 

(2019), sendo que esta última destaca a aprendizagem holística da LF e a integração 

das capacidades físicas, psicológicas, sociais e cognitivas. A proposta de que a LF 

contribui para a atividade física ao longo da vida é relativamente nova e foi 

originalmente apresentada por Whitehead (2001) mas, recentemente, foram 

apresentadas evidencias positivas da relação entre a LF e a adesão á AF (Edwards, 

Bryant, Keegan, Morgan & Jones, 2017). Em Portugal, a Direção Geral de Saúde 
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(2016) assume como essencial o desenvolvimento de um conjunto de atividades 

orientadas para a diminuição do sedentarismo e para o incentivo à prática regular da 

AF (DGS, 2016) e o Plano Nacional de Promoção da Atividade Física (2017) menciona 

na sua visão a associação dos baixos níveis de inatividade física em todo o ciclo de 

vida, motivada por níveis elevados de literacia física. 

Mori et al. (2013) enunciam que o ambiente familiar multidimensional inclui não 

só fatores físicos (como a presença no lar de equipamento para trabalho do 

movimento ou a presença de um parque infantil nas redondezas), mas também fatores 

psicossociais (como o número de amigos, a composição da família e a quantidade de 

atenção parental). Bronfenbrenner (2000) diz-nos que afirmar que o desenvolvimento 

humano é um produto da interação entre o organismo humano em crescimento e seu 

ambiente é assumir aquilo que é quase uma afirmação quotidiana na ciência 

comportamental. A família, como principal microssistema da criança tem influência 

direta nas affrodabes e nas oportunidades de estimulação motora que esta 

experiência (Bronfenbrenner & Evans, 2000).  

A importância do ambiente familiar e affordances conduziu à criação de 

instrumentos avaliativos, tais como o HOME (Home Observation for Measurement of 

the Environment, Caldwell & Bradley, 1984) ou AHEMD-SR. Vários países validaram 

o AHEMD-SR de forma a investigar os efeitos das affordances do lar no 

desenvolvimento motor. 

O AHEMDSR - Affordances in the Home Environment for Motor Development-

Self Report – foi desenvolvido por Rodrigues e seus pares (2005), como um inventário 

de autoavaliação baseado no conceito das affordances. Um dos propósitos da sua 

criação foi relacionar o ambiente familiar multidimensional e o desenvolvimento motor. 

Os dados obtidos pelo inventário ajudaram a clarificar o papel do ambiente familiar 

multidimensional no desenvolvimento motor na primeira infância e é utilizado para 

avaliar e guiar na conceção de ambientes familiares e de ambientes de cuidado 

infantis de forma a beneficiar e promover o desenvolvimento motor da criança. As 

versões do AHEMD-SR têm sido traduzidas a partir da sua versão original (em inglês) 

para uso em vários países, incluindo Portugal, Brasil, China, França, Países Baixos, 

Japão e o Líbano. 

.  
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1.2. Objetivos da investigação 

 1.2.1. Objetivo Geral 

De acordo com as evidências científicas, procedeu-se à elaboração do seguinte 

objetivo geral, que orientou toda a produção do trabalho:  

 Caracterizar as oportunidades de estimulação motora no ambiente 

familiar de crianças com idade entre os 18 e 42 meses e a sua relação 

com as condições sociodemográficas das famílias. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

Considerando o objetivo geral e as evidências científicas, procedeu-se à 

elaboração dos objetivos específicos que se apresentam de seguida. 

 Analisar a relação entre as oportunidades de estimulação motora no 

ambiente familiar e o desenvolvimento motor de crianças entre os 18 e os 

42 meses (Artigo 1) 

 Caracterizar as oportunidades (affordances) de estimulação motora do 

ambiente de crianças dos 18 aos 42 meses de idade no ambiente familiar 

(Artigo 2 ). 

 Caracterizar as oportunidades (affordances) de estimulação motora em 

ambiente familiar, de crianças dos 18 aos 42 meses (Artigo 3). 

 

 1.3. Metodologia  

Para a caracterização das oportunidades de estimulação motora no ambiente 

familiar de crianças com idade entre os 18 e 42 meses, de um jardim infantil público 

de Odemira, Portugal, e verificação da sua relação com as condições 

sociodemográficas das famílias foi organizado o presente estudo transversal e 

quantitativo. O estudo foi aprovado pela Comissão de Ética do Instituto Politécnico de 

Beja (IPBeja), Portugal. A investigação baseou-se na aplicação de um questionário e 

para cumprir os procedimentos éticos da Declaração de Helsínquia, foi obtido 

consentimento informado assinado pelos respetivos pais/encarregados de educação 

e garantida a confidencialidade da informação solicitada. 
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A aplicação do questionário, via on-line, decorreu durante os meses de 

fevereiro e março de 2020. Foram incluídas no estudo um total de 63 crianças, com 

idades entre os 18 e 42 meses. O projeto de investigação inicial foi alterado devido à 

pandemia por COVID-19. 

 

1.3.1 Amostra 

Recorreu-se a amostragem por conveniência. Pais e encarregados de 

educação de sessenta e três crianças dos 18 aos 42 meses (16.40 ± 7.7 meses), a 

frequentar um jardim infantil público de Odemira – Portugal, foram convidados a 

participar no estudo. Após aceitação, os participantes responderam ao questionário 

(on-line). 

 

1.3.2 Critérios de Inclusão e Exclusão Utilizados 

Como critérios de inclusão foram considerados: idade; concordância em 

participar do estudo; disponibilização de consentimento informado assinado. O estudo 

foi aprovado pela Comissão de Ética do Instituto Politécnico de Beja (IPBeja), 

Portugal. Para cumprir os procedimentos éticos da Declaração de Helsínquia, foi 

obtido consentimento informado assinado pelos respetivos pais/encarregados de 

educação. 

 

1.3.3 Instrumento 

Para avaliar o ambiente de estimulação motora das casas e as oportunidades 

para o desenvolvimento motor das crianças foi utilizado o questionário “Affordances 

in the Home Enviroment for Motor Development (versão portuguesa) - AHEMD - 18-

42 meses” (Rodrigues et al., 2005). O questionário é composto por variáveis de 

caraterização da criança e família e 67 perguntas relacionadas com o ambiente 

familiar, divididas em 5 subescalas: espaço exterior, espaço interior, variedade de 

estimulação, materiais de motricidade fina e materiais de motricidade grossa. Após a 

aplicação do questionário, os dados recolhidos foram inseridos e classificados através 



 

6 

do calculador (AHEMD Calculador VPbeta1.6.xls), disponibilizado no Projeto AHEMD 

(http://www.ese.ipvc.pt/dmh/AHEMD/pt/ahemd_6pt.htm). 
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Capítulo II - Enquadramento Teórico 

 

O formato desta dissertação levou a que a literatura apresentada nos artigos 

fosse uma síntese da informação necessária para a abordagem ao tema. Desta forma, 

optou-se por realizar um enquadramento teórico mais aprofundado do tema em 

estudo, expondo algumas informações relevantes para melhor compreensão desta 

investigação.  

 

1. Literacia Motora 

A proposta de que a Literacia Física (LF) contribui para a atividade física (AF) 

ao longo da vida é relativamente nova e foi originalmente apresentada por Whitehead 

(2001). Whitehead (Whitehead, 2010, p.11) refere que a LF pode ser descrita como a 

motivação, confiança, competência física, conhecimento e compreensão de forma a 

manter a AF ao longo da vida. A LF é definida pela International Physical Literacy 

Association (IPLA) como a motivação, confiança, competência física, conhecimento e 

compreensão para valorizar e assumir a responsabilidade pelo envolvimento em 

atividades físicas ao longo da vida (Sports Australia, 2017). Esta perspetiva é também 

assumida no Canada Physical Literacy Consensus Statement (2015) e pela SportAus 

(2019), sendo que esta última destaca a aprendizagem holística da LF e a integração 

das capacidades físicas, psicológicas, sociais e cognitivas. O Enquadramento 

Australiano de LF (Sport Australia, 2019) define que a LF trata da aquisição de 

habilidades, conhecimento e comportamentos que nos conduzam a um quotidiano 

ativo. É a aprendizagem holística que ocorre através do movimento e da AF, 

integrando os domínios físico, psicológico, social e cognitivo.  

Recentemente, foram apresentadas evidencias positivas da relação entre a LF 

e a adesão á AF (Edwards, Bryant, Keegan, Morgan & Jones, 2017). Em Portugal, a 

Direção Geral de Saúde (2016) assume como essencial o desenvolvimento de um 

conjunto de atividades orientadas para a diminuição do sedentarismo e para o 

incentivo à prática regular da AF (DGS, 2016) e o Plano Nacional de Promoção da 

Atividade Física (2017) menciona na sua visão a associação dos baixos níveis de 

inatividade física em todo o ciclo de vida, motivada por níveis elevados de literacia 

física. 
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Com maior detalhe, a LF descreve os seguintes como atributos exibidos por um 

individuo fisicamente literado (Whitehead, 2010). 

Aa é um condutor para A e argumenta que a capacidade de ser fisicamente 

alfabetizado é relevante para todos os indivíduos ao longo de sua vida e qualquer que 

seja a cultura em que vivem: 

A. A alfabetização física pode ser descrita como uma disposição caracterizada 

pela motivação para capitalizar o potencial de movimento inato de forma a contribuir 

significativamente para a qualidade de vida. 

Aa. Todos os seres humanos exibem esse potencial. No entanto, a sua 

expressão específica dependerá da competência inata dos indivíduos em relação a 

todas as capacidades, mais significativamente o seu potencial de movimento, 

particular à cultura em que vivem. 

B. Indivíduos que são fisicamente literados mover-se-ão com postura, 

economia e confiança numa ampla variedade de situações fisicamente desafiadoras. 

C. Indivíduos fisicamente literados serão perspicazes na "leitura" de todos os 

aspetos relacionados com o ambiente físico, antecipando necessidades ou 

possibilidades de movimento e respondendo apropriadamente a estes com 

inteligência e imaginação. 

D. Estes indivíduos terão um senso de identidade bem definido e incorporado 

no mundo. Isto, em conjunto com uma interação articulada com o meio ambiente, irá 

gerar uma autoestima e autoconfiança positivas. 

E. A sensibilidade e consciência relativamente às capacidades inatas conduzirá 

a uma autoexpressão fluente através de comunicação não verbal e à preceptiva e 

empática interação com terceiros. 

F. Adicionalmente, indivíduos fisicamente literados terão capacidade para 

identificar e articular as qualidades essenciais que influenciam a eficácia da 

performance do seu próprio movimento, e terão uma compreensão dos princípios de 

saúde inatos com respeito a aspetos básicos como o exercício, sono e nutrição. 

 

A Sport Australia (2019) afirma que o contexto, incluindo fatores individuais, 

ambientais, sociais e culturais, afeta o como e o que é aprendido por uma pessoa. Por 

exemplo, uma pessoa sem acesso à água pode não ter a oportunidade para melhorar 

o seu movimento na mesma e a sua habilidade de nado. A natureza do movimento 

com o qual o individuo está envolvido e o contexto no qual ocorre, podem ambos 
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influenciar se o desenvolvimento resultante em literacia física é transversalmente 

integrado aos domínios. Todos os indivíduos aprendem de diferentes formas, e a 

ritmos diferentes, por entre diferentes conjuntos de habilidades, o que justifica que a 

progressão dentro de cada elemento pode ocorrer independentemente e pode, ou 

não, estar intimamente ligada à progressão noutro elemento. Aprender através do 

movimento é um processo não-linear, o que significa que o desenvolvimento não 

progride necessariamente em linha reta. Pode avançar, ou regredir, e pode pular uma 

etapa. Ao longo da vida, um indivíduo pode tanto progredir como regredir em 

diferentes aspetos da LF com base no seu contexto.  

 

Figura 1: Literacia Física e os fatores individuais, ambientais, sociais e culturais, adaptado de 

Sport Australia (2019) 

 

Relativamente às relações entre os atributos da literacia física, estas são mais 

descritas em duas fases. Motivação, confiança e competência física, e interação 

efetiva com o ambiente, são os três atributos que formam o núcleo do conceito e 

reforçam-se mutuamente. A Figura 2 mostra as inter-relações entre estes três 

atributos da literacia física. As suas relações recíprocas podem ser descritas da 

seguinte forma (Whitehead, 2010): 

 A motivação (A) pode encorajar a participação e este envolvimento pode 

reforçar a confiança e competência física (B). O desenvolvimento desta 

confiança e competência pode por sua vez aumentar ou manter a motivação. 
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 O desenvolvimento da confiança e competência física (B) pode facilitar a 

interação harmoniosa com um amplo leque de ambientes (C). Esta relação 

efetiva com o ambiente, com os novos desafios apresentados, pode por sua 

vez reforçar a confiança e competência física. 

 O sucesso gerado pelo desenvolvimento de relações efetivas com uma vasta 

gama de ambientes (C) pode aumentar à motivação. Esta motivação reforçada 

pode por sua vez encorajar a exploração e promover interação efetiva com o 

ambiente. 

 

 
 

Figura 2: Relação entre os principais atributos da LF, adaptado de Whitehead (2010). 

 
A Figura 3 mostra-nos as relações entre todos os atributos. Como podemos 

ver, os outros três atributos (D, E e F) desenvolvem-se caracteristicamente à medida 

que a fluente interação entre motivação, confiança e competência física aumenta. Por 

exemplo, à medida que os indivíduos têm experiências enriquecedoras em AF podem 

experienciar um positivo sentido de identidade e reforçar a autoconfiança geral (D). 

Adicionalmente, a consciencialização da dimensão inata em conjunto com uma sólida 

autoestima promovem a fácil autoexpressão e a interação percetiva e empática com 

terceiros (E). O conhecimento e compreensão (F) serão enriquecidos por todos os 

aspetos da participação.  

A figura também mostra como estes três atributos (D, E e F) podem ajudar na 

promoção dos principais atributos da motivação, confiança, competência física e 

interação com o ambiente.  

A. Motivação

B. Confiança e 
Competência Física

C. Interação com o 
ambiente 
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Figura 3: Relação entre todos os atributos da LF, adaptado de ( Whitehead, 2010). 

 

O conceito de LF destaca a importância fulcral da dimensão inata na vida 

humana e descreve a capacidade humana resultante da capitalização do potencial 

inato. As evidências decorrentes da investigação do potencial inato justificam os 

argumentos relativos à valorização do ser fisicamente literado. Ao nutrir este aspeto 

da personalidade, os indivíduos literados fisicamente estão numa posição que lhes 

permite beneficiar de uma variedade de circunstâncias significativas (Whitehead, 

2010). Os indivíduos criam-se à medida que interagem com o ambiente que os rodeia. 

Sem as capacidades que os humanos possuem para perceber e interagir com o 

mundo não haveria vida. Todas essas capacidades através das quais os humanos 

interagem com o mundo são, consequentemente, críticas e indispensáveis em realizar 

a vida como a conhecemos. Na tabela seguinte apresentamos a LF de acordo com a 

perspetiva de diversas entidades. 

(D) Sentido de identidade 

e Autoconfiança 

(E) Autoexpressão e 

Comunicação com terceiros 

(F) Conhecimento e 

compreensão 
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Tabela 1: A literacia física de acordo com a perspetiva de diversas organizações. 

Sport Australia Physical Literacy for Life Sport Wales Sport for Life 

Australia Physical Literacy 
Framework (2019) 

Physical Literacy for Life inspired by 
Internacional Physical LIteracy 

Association (2021) 
Sport Wales (2021) Sport For Life (2019) 

Austrália Dinamarca País de Gales Canada 
Domínio Físico Domínio Físico Habilidades Físicas Motivação e Confiança (Afetivo) 

As competências e aptidão 
física que o individuo adquire 
e aplica através do movimento 

Executar habilidades de movimento 
comedidas (incluindo Habilidades de 
Movimento Fundamentais) que envolvam 
controlo e adaptação para negociar 
diferentes problemas de movimento e 
ambientes com sucesso. 

Aplicar várias combinações de 
competências de movimento que uma 
situação ou ambiente exigem. 

Manipular o corpo e diferentes objetos 
através de vários ambientes de 
movimento (terra, água, ar). 

Adquirir componentes relacionadas com 
a saúde e com habilidades físicas para 
participar com sucesso numa vasta gama 
de atividades físicas. 

Quando uma criança aprende a ler, aprende 
primeiro palavras como gato, sentou, tapete (do 
inglês: cat, sat, mat). De forma similar, quando 
uma criança aprende habilidades físicas, 
aprendem habilidades tais como correr, saltar, 
atirar e equilibrar. 
As crianças acabam por ligar as palavras entre 
si, formar frases e lê-las. As habilidades físicas 
ligam-se do mesmo modo para gerar frases de 
movimento e executar atividades como andar de 
bicicleta, nadar ou executar o triplo salto. 
 
 

A motivação e confiança refere-se ao entusiasmo, apreço e 
autoconfiança do individuo para adotar a AF como parte 
integral da sua vida. 

Domínio Psicológico Domínio Cognitivo Confiança + Motivação Competência Física (Físico) 

As Atitudes e emoções que o 
individuo tem em relação ao 
movimento e o impacto que 
estas têm na sua confiança e 
motivação para o movimento 

Tomar decisões apropriadas e racionais 
ao saber como, quando e porque se 
devem executar certas habilidades de 
movimento. 

Aderir a regras e aplicar táticas incluídas 
num jogo. 

Elaborar estratégias para melhorar 
tarefas de movimento subsequentes. 

Interrogar o conhecimento relativo ao 
movimento e AF. 

Desenvolver as habilidades concretas para que 
consigam experienciar qualquer coisa num 
ambiente divertido e seguro significa que uma 
criança crescerá a desfrutar do desporto e AF. 
Estas experiências positivas permitirão à criança 
aumentar a sua motivação intrínseca, 
conjuntamente com uma confiança na sua 
capacidade, para querer sempre ser fisicamente 
ativo. 
Desenvolver-se-ão em adultos com as 
capacidades necessárias para participar e 
usufruir do desporto e AF ao longo da sua vida, 
independentemente do nível escolhido, 
recreacional ou competitivamente. 
A componente importante deste elemento é a 
exposição da criança a experiências divertidas e 
seguras, capturando a sua motivação natural 

A competência física refere-se à capacidade do individuo 
para desenvolver habilidades e padrões de movimento, e a 
capacidade para experienciar variadas intensidades e 
durações de movimento. Uma vasta competência física 
permite que o individuo participe numa vasta gama de 
contextos e ambientes físicos. 
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Utilizar esquemas mentais para alocar o 
conhecimento aprendido através do 
movimento à memória a longo prazo. 

 

enquanto se é jovem; onde irão tentar tudo, e de 
tudo! 

Domínio Social Domínio Social Conhecimento e Compreensão Conhecimento e Compreensão (Cognitivo) 

A interação de um individuo 
com terceiros e relação ao 
movimento 

Utilizar ambientes naturais e construídos 
para, através do movimento e da AF, 
criar uma ligação com terceiros e outros 
lugares. 

Liderar outros em comportamentos 
colaborativos, éticos e inclusivos na AF, 
incluindo na compreensão sobre quando 
ser um membro ou líder de equipa. 

Obter uma noção de compreensão e 
abertura aquando da participação em 
atividades físicas, que podem incluir a 
predisposição para partilhar e aprender 
através de experiências da própria, ou de 
outras culturas. 

Exibir fair-play e um comportamento ético 
em vários ambientes e atividades físicas 

É essencial haver o “conhecimento e 
compreensão” sobre como transferir habilidades 
e confiança para ambientes diferentes e em 
mutação e para situações quotidianas? 
Isto resultará num individuo mais equilibrado 
capaz de aproveitar uma vasta gama de 
desportos e atividades. 

O conhecimento e compreensão inclui a capacidade para 
identificar e expressar as qualidades essências que 
influenciam o movimento, perceber os benefícios para a 
saúde de um estilo de vida ativo e apreciar devidamente as 
características de segurança associadas à AF numa 
variedade de contextos e ambientes físicos.  

Domínio Cognitivo Domínio Emocional  Envolvimento em Atividades Físicas para a Vida 
(Comportamental) 

A compreensão do individuo 
sobre o como, porquê e 
quando se move 

Obter satisfação, autoestima, confiança, 
motivação e prazer através de várias 
experiências de movimento. 

Perceber respostas emocionais, tais 
como empatia e sensibilidade, em 
movimento e atividades físicas. 

Gerir respostas físicas, tais como fadiga 
ou dor, em movimento e atividades 
físicas. 

Persistir em movimento face à 
dificuldade, desafio e falha, crendo que 
haverá evolução através da persistente 
aprendizagem e esforço. 

 

 O envolvimento em atividades físicas para a vida refere-se à 
responsabilização pessoal de um individuo com a LF ao 
livremente escolher ser ativo com regularidade. Isto envolve, 
que a parte integral da vida de um individuo priorize manter-
se envolvido com um vasto leque de atividades 
pessoalmente desafiantes e significativas. 
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1.1. Atividade Física 

O movimento é a única forma para interagirmos com outros seres humanos, 

animais e o contexto ambiental (Wolpert et al 2003, citados por Sugden e Wade, 

2013). Nenhuma outra capacidade humana nos permite fazê-lo de tantas formas, seja 

através do diálogo, caminhar, escrever, escalar ou tocar.  

Segundo a OMS (2019) a inatividade física foi identificada como um dos 

principais fatores de risco para a mortalidade em todo o mundo e um contribuinte para 

o aumento de sobrepeso e obesidade. A primeira infância é um período de rápido 

desenvolvimento físico e cognitivo e uma fase durante a qual são formados os hábitos 

de uma criança e os hábitos de vida familiares estão abertos a mudanças e 

adaptações. Para fazer face às recomendações de tempo de atividade física diária, 

particularmente em crianças, temos de ter em consideração o padrão de atividade 

geral durante um período de 24 horas, uma vez que o dia é composto por tempo de 

sono, tempo de sedentarismo e atividade física de intensidade leve, moderada ou 

vigorosa. 

Um estilo de vida com comportamentos desenvolvidos precocemente pode 

influenciar níveis e padrões de atividade física ao longo da vida (Janz, Burns & Levy, 

2005, citados por WHO, 2019). As brincadeiras e jogos ativos assim como as 

oportunidades para atividade física estruturada e não estruturada podem contribuir 

para o desenvolvimento de habilidades motoras e exploração do ambiente físico. 

Atualmente existe um vasto corpo de evidências de que a quantidade de AF 

abaixo dos 5 anos influencie uma vasta gama de consequências, tanto a curto como 

a longo prazo, ao nível da saúde e desenvolvimento. Por exemplo, os baixos níveis 

de AF têm sido reconhecidos como contributo para o aumento das taxas de obesidade 

neste grupo de idades. Tem-se tornado claro que elevados níveis de AF promovem a 

saúde, e baixos níveis agravam, e que existem benefícios ao aumentar os níveis de 

AF transversalmente à repartição do nível inicial de AF (UK Chief Medical Officers' 

Physical Activity Guidelines, 2019). Apesar da preocupação com os níveis de AF em 

menores de 5 anos, tanto em rapazes como raparigas, o nível médio de atividade 

física atinge um pico por volta dos 5 anos e diminui posteriormente (17-19 anos). 

Alcançar níveis mais elevados de AF nos primeiros anos deve, portanto, ajudar a 

manter níveis mais elevados mais tarde, na infância e adolescência. 
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Na tabela seguinte apresentamos as recomendações de AF, movimento e 

comportamento sedentário para crianças, com menos de 5 anos, de acordo com as 

principais organizações mundiais. 

 

1.2. Aquisição das habilidades motoras 

Durante o século passado, vários teoristas do desenvolvimento estudaram o 

fenómeno do desenvolvimento humano. Sigmund Freud (1856–1939), Erik Erikson 

(1902–1994), Arnold Gesell (1880–1947), Robert Havighurst (1900–1991), e Jean 

Piaget (1896–1980), entre outros, ofereceram valiosos contributos ao nosso 

conhecimento do desenvolvimento humano (Gallahue, Ozmun and Goodway, 2012) 

As primeiras tentativas sérias para estudar o DM, a mais jovem das ciências do 

desenvolvimento, foram realizadas a partir de uma perspetiva maturacional, 

conduzidas por Arnold (1928) e Myrtle McGraw (1935). (Gallahue, Ozmun and 

Goodway, 2012) 

No passado, o estudo do desenvolvimento motor era ofuscado pelo interesse 

no desenvolvimento cognitivo e afetivo (Gallahue, Ozmun and Goodway, 2012). 

A teoria é tipicamente utilizada para explicar como ocorre o desenvolvimento, 

ou uma parte deste. Com respeito ao desenvolvimento humano existem teorias de 

cognição, desenvolvimento social, linguagem e desenvolvimento motor. Estes 

procuram explicar os fenómenos observáveis a partir de um determinado ponto de 

vista (Sugden & Wade, 2013). Por exemplo, Newman & Newman (2007, citado por 

Sugden & Wade, 2013), quando escrevem sobre desenvolvimento humano, agrupam 

as suas teorias em três categorias: aquelas que dão enfase aos aspetos biológicos; 

aquelas que enfatizam fatores ambientais; e aquelas que se focam na interação entre 

a pessoa e o ambiente.  
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Tabela 2: Recomendações de AF, movimento e comportamento sedentário para crianças, com menos de 5 anos, de acordo com as principais 

organizações mundiais. 

OMS 
WHO (2019) 

EUA 
U.S. Department of 
Health and Human 

Services (2018) 

Reino Unido 
UK Chief Medical Officers' 

PA Guidelines (2019) 

Austrália 
Australian 24-Hour 

Movement 
Guidelines for the 

Early Years (birth to 
5 years) (Australian 
Government, 2017) 

Canadá 
Canadian 24-Hour 

Movement 
Guidelines for the 

Early Years (0–
4 years) (Tremblay, 
M.S., Chaput, JP., 
Adamo, K.B. et al., 

2017) 

Chile 
Recomendaciones 
para la prática de 

AF según curso de 
vida – Chile (2017) 

Espanha 
Recomendaciones sobre 

AF, sedentarismo Y 
tiempo de pantalla. 

Estrategia de promoción 
de la salud y prevención 

en el SNS. (MSSSI, 
2015) 

África do Sul 
The South African 24-hour 
movement guidelines for 

birth to five years: an 
integration of PA, sitting 

behaviour, screen time and 
sleep (Draper et al., 2020) 

Crianças (menos 
de 1 ano): 
Devem ser 

fisicamente ativas 
várias xs ao dia, de 
variadas maneiras, 

particularmente 
através de 

brincadeiras 
interativas no solo; 

quanto mais 
melhor. Para 

aqueles ainda sem 
mobilidade, isto 

inclui pelo menos 
30 min. em posição 
pronada ao longo 

do dia quando 
acordados. 

Crianças (1 a 2 
anos de idade): 

devem despender 
pelo menos 180 

min. em atividades 
físicas variadas a 

qualquer 
intensidade, 

incluindo AF de 
intensidade 
moderada a 

vigorosa, dispersos 
ao longo do dia; 

quanto mais 
melhor. 

Crianças Pré-
Escolares (3-5 

Anos) 
AF todos os dias ao 

longo do dia. 
Recreio ativo 

através de uma 
variedade de 

atividades físicas 
agradáveis. 
Devem ser 

fisicamente ativas 
ao longo do dia 
para promover o 
crescimento e 

desenvolvimento. 
Os adultos 

responsáveis por 
estas crianças 

devem encorajar 
brincadeiras ativas 

variadas. 
 

Menos de 1 ano:  
Devem ser fisicamente 

ativas, de várias formas, 
ao longo do dia, incluindo 

atividade interativa no 
solo, i.e., gatinhar. Para 

crianças sem mobilidade, 
isto inclui pelo menos 30 

minutos em posição 
pronada ao longo do dia 

quando acordados (e 
outros movimentos como 

alcançar e agarrar, 
impulsionarem-se e 

arrastarem-se 
independentemente, ou 

rolar); quanto mais 
melhor.  

Recém-nascidos: 
primariamente, a posição 
pronada pode ser pouco 
familiar para os bebés, 

mas pode aumentar 
gradualmente, a começar 
com um ou dois minutos 
de cada vez, à medida 

que os bebés se 
habituam. Os bebés não 

devem dormir nesta 
posição. 

Crianças (1 a 2 anos): 
devem passar pelo 

menos 180 min. por dia 
em variadas atividades 

físicas de qualquer 

Bebés (crianças) 
com menos de 1 

ano:  
Ser fisicamente 

ativo ao longo do 
dia de várias 

formas, 
particularmente 

através de 
brincadeiras 
interativas 

supervisionadas no 
solo, incluindo 

gatinhar; quanto 
mais melhor. Para 
aqueles ainda sem 

mobilidade, isto 
inclui pelo menos 

30 minutos em 
posição pronada, 

que inclui alcançar 
e agarrar, 

impulsionarem-se e 
arrastarem-se, 

distribuído ao longo 
do dia. 

Crianças (1 a 2 
anos):  

Pelo menos 180 
minutos em 

atividades físicas 
variadas, incluindo 

brincadeiras 
energéticas, 

distribuídas ao 

Crianças (menos 
de 1 ano): 

Ser fisicamente 
ativo, de várias 

formas, ao longo 
do dia, 

particularmente 
através de 

brincadeiras 
interativas no solo 

– quanto mais 
melhor. Para 
aqueles ainda 

sem mobilidade, 
isto inclui pelo 

menos 30 min. em 
posição pronada 
ao longo do dia 

enquanto 
acordados. 

Crianças (1 a 2 
anos): Pelo 

menos 180 min. 
despendidos em 
variadas AF em 

qualquer 
intensidade, 

incluindo 
brincadeiras 
energéticas, 
dispersos ao 

longo do dia – 
quanto mais 

melhor. 

Recomendações 
orientadas para 

meninos e 
meninas de 0 a 

3 anos 
Tempo e 

Frequência: 
Realizar um 

mínimo de 60 a 
90 min. diários de 

AF infantil. 
Todos os dias da 

semana. 
Intensidade de 

moderada a 
vigorosa e de 

acordo à 
realidade de 

desenvolvimento 
psicomotor de 
cada menino e 

menina. 
 

Recomendações 
orientadas para 

meninos e 
meninas de 4 a 

6 anos 
Tempo e 

Frequência: 
Realizar um 

mínimo de 60 a 
90 min. diários de 

AF e desporto, 
todos os dias da 

Crianças que não 
caminham: Várias 
vezes ao dia. Qualquer 
intensidade. 

 

Crianças que 
caminham: Pelo 
menos 180 min. por 
dia. Qualquer 
intensidade. 

 

Que não caminham 

Incentivar a atividade 
física várias vezes ao 
dia em ambientes 
seguros, 
principalmente por 
meio de jogos no solo 
ou atividades 
supervisionadas na 
água (seja em piscinas 
ou na hora do banho 
em casa). 

Reduzir períodos 
sedentários 
prolongados: Minimize 
o tempo que passam 
sentados ou presos em 
cadeiras, carrinhos ou 
baloiços, quando estão 

Crianças (1 a 2 anos de 
idade) 

Mover-se 
Ótimas atividades para 
fazer com que a criança 

se mexa e brinque 3 
horas todos os dias. 
Podem incluir jogos e 

atividades como "jogo de 
esconder", dançar ao som 

de música, pular e 
escalar. Ensinar as 

crianças a 
movimentarem-se, brincar 
e realizar atividades que 
ocorrem acima, abaixo e 
ao redor de obstáculos 
(por exemplo, cadeiras, 

equipamento de escalar) 
é bom para o 

desenvolvimento físico e 
cerebral da criança. 

 
As crianças devem 

brincar com brinquedos 
(por exemplo, bolas, 
sacos com areia) à 

medida que começam a 
aprender habilidades 
como chutar, pegar e 

atirar. Comece com bolas 
maiores (por exemplo, 

bolas insufláveis de praia 
ou bolas de futebol), pois 
são mais fáceis de gerir e 
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Crianças (3 a 4 
anos de idade): 

devem despender 
pelo menos 180 

min. em AF 
variadas a 
qualquer 

intensidade, dos 
quais 60 devem 
ser moderados a 

vigorosos, 
dispersos ao longo 

do dia; quanto 
mais melhor. 

intensidade, incluindo 
brincadeiras ativas e no 
exterior, dispersos ao 

longo do dia; quanto mais 
melhor. 

Pré-escolares (3 a 4 
anos): os pré-escolares 

devem passar pelo 
menos 180 min. por da 

numa variedade de 
atividade físicas 

dispersas ao longo do 
dia, incluindo 

brincadeiras ativas e no 
exterior. Quanto mais 
melhor; os 180 min. 
devem incluir, pelo 

menos, 60 min. de AF 
moderada a vigorosa. 

longo do dia; 
quanto mais 

melhor. 
Pré-escolares (3 a 

5 anos): Pelo 
menos 180 minutos 

gastos numa 
variedade de 

atividades físicas, 
dos quais pelo 

menos 60 minutos 
devem ser 

brincadeiras ativas, 
distribuídos ao 
longo do dia; 
quanto mais 

melhor. 

Pré-escolares (3 
a 4 anos):  

Pelo menos 180 
min. despendidos 

em variadas 
atividades, 

dispersos ao 
longo do dia, dos 
quais pelo menos 

60 min. de 
brincadeiras 

energéticas – 
quanto mais 

melhor. 

semana. 
Intensidade de 

moderada a 
vigorosa e de 

acordo à 
realidade de 

desenvolvimento 
psicomotor de 
cada menino e 

menina. 

acordados, para menos 
de 1 hora de cada vez. 

Para crianças menores 
de dois anos, é 
recomendável evitar 
passar tempo em frente 
a telas de TV, 
computadores, 
telemóveis, etc. 

Que caminham: 

Incentive-os a serem 
fisicamente ativos por 
pelo menos 180 
minutos por dia (3 
horas), distribuídos ao 
longo do dia, incluindo 
todos os tipos de 
atividade física: 

Atividades estruturadas 
e brincadeiras livres. 
Tanto dentro como fora 
de casa. De qualquer 
grau de intensidade. À 
medida que as crianças 
crescem, é necessário 
aumentar 
gradualmente a 
intensidade da 
atividade. 

Reduzir períodos 
sedentários 
prolongados. 
Recomenda-se não 
passar mais de 1 hora 
de cada vez, quando 
acordado, em 
atividades sedentárias, 
como sentado ou preso 
a cadeiras, carros ou 
baloiços, ao ver TV, 
jogar no telemóvel, 
computadores, 
videojogos, etc. 

progredir desta forma 
para bolas menores (por 
exemplo, bolas de tênis). 

Jogar e praticar 
habilidades com irmãos 
mais velhos ou um dos 
pais ajuda as crianças a 
aprender e desenvolver 
habilidades, e ajuda no 

desenvolvimento de 
relacionamentos 

familiares saudáveis. 
 

Pré-Escolares (3, 4 e 5 
anos de idade) 

Estas crianças podem 
mover-se 3 horas todos 

os dias através de 
atividades divertidas 

como dançar, brincar com 
bolas de diferentes 

tamanhos e jogar jogos 
como “apanhada” ou “jogo 

de esconder”. 
Realizar tais atividades 
sozinhos, com irmãos 

mais velhos ou com um 
dos pais é bom para o 

desenvolvimento físico e 
das habilidades motoras 

grossas dos pré-
escolares. 

Os pré-escolares 
necessitam de 1 hora por 

dia de brincadeiras 
energéticas. 

Correr, pular e jogos 
enérgicos vão auxiliar o 
seu coração, ossos e 

músculos a tornarem-se 
mais fortes. 

Nota: xs, vezes; AF, atividade física; CDC, Centers for Desease Control and Prevention; ; Min., minutos; OMS, Organização Mundial de Saúde; PA, physical activity 
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O que é então o desenvolvimento motor? Sugden e Wade (2013), numa 

definição, dizem-nos que poderá ser uma modificação adaptativa rumo à 

competência. Inclui-se o termo modificação adaptativa já que chama a nossa atenção 

para a relação transacional entre o individuo e o ambiente e, como reconhecido, a 

mudança acontece de várias maneiras diferentes. Ao incluir o termo competência 

somos conduzidos a pensar no processo de mutação da criança em desenvolvimento, 

a tornar-se algo diferente daquilo que ele ou ela são de momento. A competência 

transmite a aceção de uma preocupação mais lata para se ser efetivo no nosso meio 

ambiente, ao invés de se focar na aquisição de habilidades específicas (Connolly and 

Bruner, 1974). Estas ideias não são dissimilares à psicologia ecológica proposta por 

James Gibson (1966, 1979, citado por Sugden & Wade, 2013G). Indivíduos e 

ambientes são observados numa relação transacional, na qual cada uma das partes 

se transforma em relação à outra. O desenvolvimento é diferente, e ainda assim inclui, 

do crescimento, sendo o desenvolvimento um conceito mais abrangente que incorpora 

múltiplas partes em interação, tanto intrínsecas como extrínsecas à criança.  

O desenvolvimento é um processo contínuo, com início na conceção, terminado 

apenas na morte. O desenvolvimento abrange todos os aspetos do comportamento 

humano e como resultado apenas pode ser separado artificialmente em “domínios”, 

“estádios” e “períodos de idade” (Gallahue, Ozmun and Goodway, 2012) 

Em termos de conceito chave, o desenvolvimento motor é então a 

transformação contínua no comportamento motor ao longo da vida, provocada pela 

interação entre as exigências da tarefa de movimento, a bilogia do individuo e as 

condições do meio ambiente (Gallahue, Ozmun and Goodway, 2012, (Goodway et al., 

2019)). 

O desenvolvimento motor é uma subdisciplina do comportamento motor que 

examina as sucessivas modificações ligadas à idade que ocorrem ao longo da vida e 

os processos e fatores que afetam tais mudanças. As modificações que ocorrem num 

curto período de tempo e não são associadas ao treino ou experiência, tais como uma 

criança entre dois e três anos atirar mais longe ou correr mais rápido, dever-se-ão 

certamente ao desenvolvimento motor (Haibach-Beach, Reid & Collier, 2018) 

Contudo, o DM não é simplesmente mudança. O desenvolvimento motor deve 

ser organizado e sistemático, tal como a progressão de bebé através etapas motoras 

para levantar a cabeça, rolar, gatinhas e posteriormente andar. Estas modificações 

necessitam também de ser sucessivas – ou seja, devem ocorrer de forma ininterrupta. 
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Desta forma, o DM é sistemático e caracterizado por sucessivas mudanças ao longo 

do tempo (Haibach-Beach, Reid & Collier, 2018; (Goodway et al., 2019)). 

 
Figura 4: Aquisição das habilidades motoras de acordo com o modelo de Ampulheta de 

Gallahue, Ozmun e Goodway (2021) 

 
O campo do desenvolvimento motor combina biologia, o estudo do crescimento 

e maturação de organismos vivos, e psicologia, o estudo do comportamento humano 

(Clark & Whitall, 1989, citados por Haibach-Beach, Reid & Collier, 2018, p. 59). Ainda 

assim, justificado pelo facto de que este estudo deve envolver humanos em vida, a 

pesquisa tende a focar-se mais nos aspetos comportamentais e como tal está mais 

alinhada com a psicologia do que com a biologia. A história do DM tem sido 

comumente dividida em quatro períodos: o período percursor, o período maturacional, 

o período normativo e o período orientado para o processo (Clark & Whitall, 1989, 

citados por Haibach-Beach, Reid & Collier, 2018, p. 59). 

Gallahue, Ozmun e Goodway (2012) afirmam que tudo o que fazemos no nosso 

trabalho e momento lúdicos envolve movimento. É fundamental perceber como 

adquirimos controlo motor e coordenação de movimentos para compreender como 

vivemos. Compreender o processo de desenvolvimento do individuo típico oferece 

diretrizes de importância critica para o ensino e aprendizagem efetivos.  
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O estudo do desenvolvimento motor é transversal aos campos da fisiologia do 

exercício, biomecânica, aprendizagem motora e controlo motor, assim como aos 

campos da psicologia do desenvolvimento e da psicologia social (Thomas & Thomas, 

1989, cit. por Gallahue, Ozmun and Goodway, 2012). 

 

 

Figura 5: Perspetiva transacional de causalidade no DM (adaptado de Gallahue, Ozmun & 
Goodway, 2012, p.4) 

 

Payne e Isaacs (2011) afirmam que desenvolvimento humano é uma área de 

estudo complexa na qual não nos podemos considerar completamente educados até 

percebermos todos os aspetos e mudanças que ocorrem ao longo da vida. O nosso 

conhecimento de todos os aspetos do desenvolvimento humano é valioso já que 

contribui para um amplo campo de conhecimento que nos permite conhecermo-nos, 

e ao mundo que nos rodeia, mais aprofundadamente.  

Seria de se esperar, portanto, que a psicologia, definida como a ciência do 

comportamento, para dar substancial, senão igual ênfase, a ambos os elementos do 

lado independente da equação, investigasse a pessoa e o ambiente, com atenção 

especial à interação entre ambos. No entanto, o que encontramos na prática, é uma 

marcada assimetria, uma hipertrofia da teoria e da pesquisa focada nas propriedades 

humanas e apenas a uma conceção e caracterização mais rudimentar do ambiente 

em que a pessoa se encontra (Bronfenbrenner, 1979; (Bronfenbrenner & Evans, 2000) 

INDIVIDUAL

Hereditariedade, 
Biologia, Natureza e 
valores intrinsecos

TAREFA

Fatores físicos e 
mecanícos

AMBIENTE

Experiência, 
Aprendizagem, 

Natureza e 
valors 

extrisnecos
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Então, a compreensão integral do DM requer conhecimento dos domínios 

cognitivo, afetivo e físico, já que estes afetam profundamente o comportamento motor. 

Em contrapartida, um conhecimento generalizado do desenvolvimento humano nos 

domínios cognitivo, afetivo e físico requer um conhecimento do desenvolvimento 

motor (Payne & Isaacs, 2011, p. 4). As razões por que devemos estudar o 

desenvolvimento motor sistematizam-se em três pontos (Payne & Isaacs, 2011, p. 5): 

1. O desenvolvimento humano é multifacetado. A somar às mudanças no 

movimento humano, ocorrem mudanças a nível intelectual, social e emocional. 

Já que estes domínios do desenvolvimento humano estão em constante 

interação, nunca nos conseguiremos compreender totalmente até 

compreendermos completamente estes domínios, incluindo o domínio motor. 

2. O conhecimento da forma como a maioria das pessoas desenvolvem o 

movimento permite-nos diagnosticar casos suficientemente anormais para 

garantir intervenção e remediação. 

3. O conhecimento do DM humano permite estabelecer atividades de 

desenvolvimento apropriadas que permitem o ensino/aprendizagem ideais das 

habilidades do movimento para pessoas de todas as idades e níveis de 

habilidade. 

 

2. Teoria Ecológica  

Quando falamos de abordagens conceptuais ao estudo do desenvolvimento 

humano, Gallahue, Ozmun e Goodway (2012) situam a teoria ecológica no ramo dos 

sistemas dinâmicos (estudo do desenvolvimento como um processo descontinuo, 

auto-organizado e transacional entre a tarefa, o individuo e o ambiente, ao longo da 

vida) e também no ramo do contexto comportamental (estudo do desenvolvimento 

como uma função da interpretação que o indivíduo faz de contextos ambientais 

específicos em transações com o meio sociocultural e histórico). É neste último que, 

entre outros (i.e. Roger Barker), encontramos Urie Bronfenbrenner.   

Bronfenbrenner (1979) diz-nos que afirmar que o desenvolvimento humano é 

um produto da interação entre o organismo humano em crescimento e seu ambiente 

é assumir aquilo que é quase uma afirmação quotidiana na ciência comportamental.  

Mais especificamente, este princípio assume que o comportamento evolui em 

função da interação entre a pessoa e o ambiente, expresso simbolicamente na 
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clássica equação de Kurt Lewis: B = f(PE) (Lewis, 1935, p. 73, citado por 

Bronfenbrenner, 1979, p. 16). 

O ambiente ecológico é concebido como um grupo hierárquico de estruturas, 

cada uma dentro da próxima, como um conjunto de bonecas russas. No nível mais 

íntimo encontra-se o ambiente imediato que contem a pessoa em desenvolvimento. 

Este pode ser a casa familiar, a sala de aula, ou, como muitas vezes acontece para 

fins de pesquisa, o laboratório ou sala de testes. O próximo patamar já nos conduz 

para fora do trilho anterior e requer um olhar para lá de cenários individuais, obrigando-

nos a olhar para as relações entre eles. Pode-se discutir que tais interligações podem 

ser tão decisivas para o desenvolvimento como os eventos que ocorrem em 

determinado ambiente. A capacidade de uma criança para aprender a ler nos níveis 

primários pode depender não só forma como é instruída como da existência e 

natureza das ligações entre a escola e o lar (Bronfenbrenner, 1979). 

Bronfenbrenner (1979) conclui que o terceiro nível do ambiente ecológico nos 

conduz ainda mais longe e evoca a hipótese de que o desenvolvimento da pessoa é 

afetado profundamente por acontecimentos em ambientes nos quais esta nem se 

encontra. O desenvolvimento das sociedades industrializadas e as condições de 

empregabilidade dos pais poderão ser hipóteses a estudar  

A ecologia do desenvolvimento humano envolve o estudo científico da 

acomodação mútua e progressiva entre um ser humano ativo e em crescimento e as 

propriedades mutantes dos ambientes imediatos nos quais esta habita, já que este 

processo é influenciado pelas relações entre os ambientes e pelos contextos mais 

latos quais esses ambientes estão inseridos (Bronfenbrenner, 1979; (Bronfenbrenner 

& Evans, 2000). Esta definição aporta três características de nota. Primeiro, o 

desenvolvimento da pessoa é visto não só como tábua rasa onde o ambiente tem o 

seu impacto, mas como uma entidade dinâmica e em crescimento que se move 

progressivamente e reestrutura o contexto no qual reside. Segundo, já que o ambiente 

também exerce a sua influência ao requerer um processo de acomodação mútua, a 

interação entre a pessoa e o ambiente é vista como bidirecional, ou seja, caracterizada 

pela reciprocidade. Terceiro, o ambiente, considerado como relevante aos processos 

de desenvolvimento, não está limitado a um cenário único e imediato, mas estende-

se para incorporar interligações entre tais ambientes, assim como a influencias 

externas emanadas por ambientes circundantes mais vastos (Bronfenbrenner, 1979) 
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Estudos psicológicos, precoces e influentes, desenvolveram o seu 

conhecimento através da pesquisa isolada do indivíduo e prestaram relativamente 

pouca atenção ao impacto dinâmico do contexto em que o desenvolvimento ocorreu. 

Ao criticar esta abordagem, Bronfenbrenner escreveu que "muito da psicologia do 

desenvolvimento é a ciência do entranho comportamento das crianças em situações 

estranhas com adultos estranhos pelo menor período de tempo possível” (1977). 

Esta abordagem de base laboratorial para estudar o desenvolvimento infantil 

modificou-se com o aumento de interesse na abordagem ecológica, que teve em 

consideração os ambientes reais e sistemas dentro dos quais os seres humanos 

vivem, as relações entre os indivíduos e esses sistemas e as relações entre os 

próprios sistemas (Hays, O´Toole e Halpenny, 2017). 

Gallahue, Ozman e Goodway (2012) referem que importa conhecer os produtos 

do desenvolvimento em termos daquilo que as pessoas, tipicamente, são, durante 

fases e períodos em particular, marcos de desenvolvimento e tarefas de 

desenvolvimento (descrição). Contudo, é igualmente importante perceber porque 

ocorrem estas mudanças (explicação). De forma a consegui-lo muitos especialistas 

do desenvolvimento procuram modelos explicativos tentando perceber com maior 

profundidade os processos subjacentes que realmente influenciam e controlam o 

desenvolvimento (Gallahue, Ozman & Goodway, 2012). A teoria ecológica tenta ter 

um benefício pratico ao ser tanto descritiva como explanatória. 

E afirmam que a teoria ecológica, ou “teoria contextual” como por vezes é 

chamada, vê o desenvolvimento ocorrer como uma função do “contexto” ambiental e 

período histórico em que se vive. O estudo da ecologia humana a partir de uma 

perspetiva de desenvolvimento diz respeito ao estudo das relações entre os indivíduos 

com o seu ambiente e entre si. Duas perspetivas ecológicas populares entre 

especialistas do DM são a teoria dos sistemas dinâmicos e teoria do contexto 

comportamental. 

O trabalho de U. Bronfenbrenner é uma extensão do de Barker. Impõe um forte 

enfase nos fatores anexos ao ambiente como sendo a chave para o desenvolvimento. 

Em 1979, Bronfenbrenner definiu o desenvolvimento humano como: 
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O estudo científico da acomodação mútua e progressiva entre um 

ser humano ativo e em crescimento e as propriedades mutacionais 

dos ambientes imediatos nos quais o individuo em 

desenvolvimento vive, já que este processo é afetado pelas 

relações entre estes ambientes e por contextos mais abrangentes 

nos quais estes ambientes estão alicerçados. 

Contudo, a teoria bioecológica de Bronfenbrenner é baseada na premissa de 

que não é o ambiente comportamental que prediz o comportamento, mas sim a 

interpretação individual do contexto tanto no espaço como tempo. Ou seja, o 

significado anexo ao ambiente, e não o ambiente em si, guia o comportamento. 

Bronfenbrenner argumenta que é absurdo tentar compreender o comportamento da 

realidade objetiva do ambiente sem conhecer também o significado que o ambiente 

tem para o individuo (Bronfenbrenner & Evans, 2000; Gallahue et al., 2012). 

O desenvolvimento ocorre inserido numa vasta gama de contextos ambientais, 

cunhados por Bronfenbrenner como microssistema (família, escola, bairro e pares), 

mesossistema (interação entre vários ambientes dentro dos microssistemas), o 

exossistema (contextos sociais nos quais o individuo não tem um papel ativo, mas é 

afetado pelas suas decisões) e o macrossistema (os eventos socio-históricos da vida 

de alguém). 

O microssistema mais próximo e familiar à criança é a própria família, mas 

existem outros microssistemas, incluindo ambientes próximos à criança tais como a 

creche, pré-escola e escola. Os mesossistemas referem-se à comunicação e 

interações entre os vários elementos dos microssistemas do individuo. Na educação 

infantil isto incluiria as relações entre os membros da família e os profissionais 

envolvidos nestes primeiros anos. O exosistema, o terceiro nível no modelo do 

sistema ecológico, refere-se a influencias mais distantes, fatores externos à criança e 

adultos, mas ainda assim impactantes, tais como a política educacional ou programas 

de ensino. O macrossistema representa a influência de fatores ainda mais distantes, 

como os valores sociais e posições culturais da criança. Finalmente, o cronossistema 

refere-se à influência do tempo em desenvolvimento. Este tem em conta o tempo a 

partir da perspetiva do individuo, mas também considera o tempo histórico; é relevante 
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para os profissionais de educação infantil quando, por exemplo, se consideram 

problemas de transições (Hays, O´Toole e Halpenny, 2017). 

 

 

Figura 6: Teoria Ecológica de Brofenbernner´s (Bronfenbrenner & Evans, 2000) 

 

A figura anterior ilustra os microssistemas da família, escola, vizinhança e grupo 

de colegas que influenciam um individuo com base na sua interpretação das 

atividades, papéis e relações interpessoais apropriados, inseridos no contexto de cada 

um. Neste exemplo, o mesossistema é composto pelos padrões de interação destes 

quatro microssistemas. Os exossistemas deste exemplo hipotético são ambientes que 

não envolvem o individuo diretamente, mas afetam, ou são afetados, pelo que 

acontece num padrão comportamental. O macrossistema é o meio cultural no qual o 

individuo vive e é composto por aspetos como as crenças, tradições, atitudes e 

práticas partilhados através da sua cultura imediata. Finalmente, o cronossistema 

resume-se ao padrão de eventos ao longo da vida (Gallahue, Ozman & Goodway, 

2012). 
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3. Affordances 

No campo de desenvolvimento infantil, as influências ambientais são 

consideradas fatores críticos para um crescimento e desenvolvimento ideais. O 

ambiente familiar, em particular, é o agente principal para a aprendizagem e 

desenvolvimento na criança (Son & Morrison, 2010, cit. por Mori et al., 2013). É 

interessante, que um dos maiores achados em estudos que avaliaram as 

características gerais do lar, e a sua relação com o comportamento posterior da 

criança, é que a disponibilidade de brinquedos é um forte indicador de 

comportamentos futuros (Bradley et al., 1989; Mundfrom, Bradley & Whiteside, 1993, 

cit. por Mori et al., 2013). 

Bronfenbrenner (1979) afirma que para além do lar, o único contexto que serve 

como um contexto compreensivo ao desenvolvimento humano, a partir dos primeiros 

anos, são as instituições de educação infantil. A partir de uma perspetiva ecológica, a 

existência de tal contexto revela-se importante já que oferece oportunidades para 

investigar o impacto de um ambiente primário contrastante no decurso do 

desenvolvimento pela infância, adolescência, e por vezes mais além, até à meia ou 

terceira idade. 

Mori et al. (2013) enunciam que o ambiente familiar multidimensional inclui não 

só fatores físicos (como a presença no lar de equipamento para trabalho do 

movimento ou a presença de um parque infantil nas redondezas), mas também fatores 

psicossociais (como o número de amigos, a composição da família e a quantidade de 

atenção parental). 

As habilidades motoras e o desenvolvimento são estabelecidos através do 

ambiente e tarefas nas quais o individuo deve explorar e selecionar a solução 

apropriada para uma determinada tarefa (Ammar et al., 2013). A importância do 

ambiente familiar e affordances conduziu à criação de instrumentos avaliativos, tais 

como o HOME (Home Observation for Measurement of the Environment, Caldwell & 

Bradley, 1984) ou AHEMD-SR. Vários países validaram o AHEMD-SR de forma a 

investigar os efeitos das affordances do lar no DM. 

O AHEMDSR - Affordances in the Home Environment for Motor Development-

Self Report – foi desenvolvido por Rodrigues e seus pares (2005), como um inventário 

de autoavaliação baseado no conceito das affordances. Um dos propósitos da sua 

criação foi relacionar o ambiente familiar multidimensional e o DM. Os dados obtidos 
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pelo inventário ajudaram a clarificar o papel do ambiente familiar multidimensional no 

DM na primeira infância e é utilizado para avaliar e guiar na conceção de ambientes 

familiares e de ambientes de cuidado infantis de forma a beneficiar e promover o DM 

da criança. As versões do AHEMD-SR têm sido traduzidas a partir da sua versão 

original (em inglês) para uso em vários países, incluindo Portugal, Brasil, China, 

França, Países Baixos, Japão e o Líbano. 

A premissa inicial do AHEMDSR tem por base teorias ecológicas (affordances) 

selecionadas que sugerem que o ambiente familiar oferece oportunidades que podem 

ser propícias ao estímulo do DM. As affordances são oportunidades que oferecem 

potencial ao individuo para a ação e consequentemente potencial para aprender e 

desenvolver habilidades. Adicionalmente ao conjunto mais óbvio de affordances tais 

como brinquedos, materiais, instrumentos e disponibilidade espacial, crê-se que pais 

e familiares estimuladores e acolhedores podem proporcionar componentes de 

situações adicionais.  

Em 1979, Gibson afirmava que as affordances são propriedades do meio 

ambiente com referência a um animal (ou no nosso caso, uma pessoa). São 

oportunidades para a ação pessoal que só são percebidas pelo próprio de forma a 

estabelecer um enquadramento pessoa-ambiente. Cada ambiente tem objetos, 

lugares, superfícies, eventos e outras pessoas que fornecem à criança diferentes 

oportunidades de ação, dependendo das suas próprias capacidades de ação (Flôres 

et al., 2019). 

O lar é o meio dominante durante a infância. Contem oportunidades para a 

interação da criança e oferece requisitos específicos ao seu comportamento de forma 

a estimular diferentes aspetos do seu desenvolvimento motor (Venetsanou & Kambas, 

2010, cit. por Florês et al., 2019). 

Elevados níveis de desenvolvimento e competência motora surgem em 

contextos ricos, plenos de suporte e oportunidades (Fischer & Rose, 1998; Gallahue, 

Ozmun, & Goodway, 2013). Vários estudos diferentes oferecem evidências 

convergentes que o DM menos favorável estava associado a limitações nas 

oportunidades de estimulação no lar (Abbott & Bartlett, 1999; Coley et al., 2013; 

Saccani, Valentini, Pereira, Muller, & Gabbard, 2013).  

Dos 4 objetivos do plano da OMS 2018-2030 criado para diminuir a Inatividade 

Física, um deles pretende Criar Pessoas Ativas, promover o acesso a oportunidades 
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e programas, em diversos contextos, para apoiar pessoas de todas as idades e 

capacidades a envolverem-se em atividade física regular, individualmente, em família 

e na comunidade.” Devemos então concluir que a família é chave em todo este 

processo.  Higgs et al. (2008), quando definem os agentes responsáveis pelo ensino 

de literacia motora no desenvolvimento de atletas a longo termo, os únicos agentes 

transversais aos 3 estágios apresentados são de facto os pais/guardiões.  

Estarão os nossos lares capacitados para maximizar as aprendizagens das 

crianças ao nível da literacia motora. Estarão criados instrumentos que nos permitam 

avaliá-lo? 

Segundo a Sport Australia (2019), as evidências mostram que o 

desenvolvimento das habilidades necessárias ao início da vida aumenta a 

probabilidade de participação desportiva e em atividade física ao longo desta. É 

fundamental que as nossas crianças aprendam a correr, arremessar, chutar, pegar e 

saltar, crescendo confiantes e motivados para colocar essas habilidades básicas em 

prática todos os dias. Procuramos uma grande mudança geracional. Precisamos 

aprimorar a colaboração ao nível dos setores desportivos, da educação e saúde para 

promover mudanças sustentáveis e aumentar a alfabetização física e a participação a 

longo prazo. A qualidade de vida das gerações futuras depende disso. A alfabetização 

física é sobre o desenvolvimento de habilidades, conhecimentos e comportamentos 

que nos auxiliem a levar uma vida ativa. É a aprendizagem holística que ocorre através 

do movimento e da atividade física e integra capacidades físicas, psicológicas, sociais 

e cognitivas. 

 

4. Educação para a Saúde  

A Educação para a Saúde teve como objetivo contribuir para a mudança de 

comportamento dos indivíduos com vista à aquisição de estilos de vida mais 

saudáveis. Poder-se-á dizer, por outras palavras, que se propunha às pessoas alterar 

o seu comportamento para melhor se encaixarem no ambiente existente. Desta forma, 

pouca importância se dava à promoção da mudança do ambiente para que este desse 

melhor qualidade de vida às pessoas. Esta a leitura que se pode fazer diretamente a 

partir da carta de Ottawa para a Promoção da Saúde (OMS, 1986): 
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"Para atingir um estado de completo bem-estar físico, mental 

e social, o indivíduo ou o grupo devem estar aptos a identificar e 

realizar as suas aspirações, a satisfazer as suas necessidades e a 

modificar ou adaptar-se ao meio"  

 
Nutbeam (1988), refere-se ao conceito de "Literacia em Saúde" como o 

conjunto de competências cognitivas e sociais e a capacidade dos indivíduos para 

ganharem acesso a compreenderem e a usarem informação de formas que promovam 

e mantenham boa saúde: é a capacidade para tomar decisões em saúde 

fundamentadas, no decurso da vida do dia a dia – em casa, na comunidade, no local 

de trabalho, no mercado, na utilização do sistema de saúde e no contexto político; 

possibilita o aumento do controlo das pessoas sobre a sua saúde, a sua capacidade 

para procurar informação e para assumir responsabilidades. 

 

 

5. Jogo motor  

O jogo é a base existencial da infância, “pois a atividade existente no jogo tem 

sempre características formativas, e a formação está sempre no jogo de uma maneira 

especial, peculiar” 31. Moreno e Rodríguez, citados por indicam que nesta etapa da 

educação infantil, o jogo serve de guia aos professores da Educação Infantil 17 e 

contribui para o desenvolvimento de quatro áreas evolutivas do ser humano: 

desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento social, desenvolvimento afetivo-

emocional e desenvolvimento motor. 

O jogo motor é um modelo pedagógico, pois é composto por diversos ingredientes 

que possibilitam uma aplicação educacional, pedagógica e didática do mesmo. Esses 

ingredientes do jogo de motor são: 

 Brincadeira livre: como modelo de resolução de problemas, onde o professor é 

um observador ativo da situação. 

 Brincadeira espontânea: como meio de consolidação e autonomia pessoal, pois 

a criança brinca expressando-se (ao mostrar o que sente). 



 

13 

 Jogo da descoberta: onde se respeita o processo de desenvolvimento 

individual da criança, além da aprendizagem significativa proporcionada pela 

exploração e autodescoberta. 

 Brincadeira criativa: envolve descoberta e espontaneidade. 

 Jogo integrado e integrador de realidades: é globalizador e integrador das 

múltiplas possibilidades que o jogo pode oferecer, dependendo das crianças e 

das suas possibilidades e limitações. 

 Brincar com terceiros: é um meio de socialização, é um jogo social que pode 

ser iniciado individualmente (devido ao egocentrismo da idade) mas depois é 

gerada uma participação coletiva diante do mesmo objetivo 

 
Os tipos de jogos motores propostos e extraídos de Moreno e Rodríguez (1996) 

com contribuições de Gil e Navarro (2005) são uma referência que pode fornecer ao 

professor orientações práticas de ação, dependendo das características e/ou 

necessidades das crianças. O importante nesta tipologia não é a classificação em si, 

mas sim as possibilidades motoras que representa.  

A) Jogos De Coordenação Psicomotora  

• Jogos motores grossos: coordenação dinâmica geral (todo o corpo está 

envolvido), equilíbrio, habilidades motoras básicas (movimentos, saltos, giros, 19 

lances e receções).  

• Jogos de motricidade fina: coordenação óculo-manual (olho-mão), 

coordenação-óculo-pedal (olho-pé).  

• Jogos envolvendo outros aspetos motores: jogos de força muscular, jogos de 

velocidade, jogos de resistência, jogos de precisão (são jogos mais aplicados ao 

Ensino Fundamental).  

B) Jogos De Estrutura Preceptivo  

• Jogos de desenvolvimento de esquemas corporais: conhecimento das partes 

do corpo e identificação de sua funcionalidade.  

• Jogos de lateralidade: devemos ter em mente que até 5-6 anos de idade 

meninos e meninas usam ambas as partes do corpo sem uma definição clara de 

lateralidade (que é definida em torno de 7-8 anos), mas eles têm uma dominância ou 

preferência para uma ou outra parte. Portanto, nessas idades, eles ficam livres para 

usar a parte direita ou esquerda do corpo de acordo com sua preferência ou gosto ou 

com a parte com a qual se sentem mais confortáveis.  
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• Jogos de perceção do espaço-tempo: refere-se ao reconhecimento do espaço 

e suas características (para cima, para baixo, para trás, para frente, para dentro, para 

fora, grande, pequeno, etc.) e reconhecimento do tempo, inseparável do espaço, e 

suas características (antes , então, agora, rápido, lento, etc.).  

• Jogos de ritmo corporal: perceção auditiva, ritmo, música e movimento, etc.  

• Jogos sensoriais ou sensoriomotores: perceção tátil, auditiva, gustativa, 

olfativa e visual, tonicidade, equilíbrio.  

• Jogos de relaxamento e respiração. 

 

C) Jogos De Expressão E Dramatização Do Corpo  

• Jogos simbólicos de representação: jogos espontâneos, jogos de imitação de 

colegas, objetos, animais, etc.  

• Jogos sociodramáticos: role playing, personagens cotidianos, imaginários 

pessoais, histórias, narrativas, teatro, etc. Outros tipos de jogos que podem ser 

encontrados na bibliografia são: D) JOGOS PRÉ-ESPORTES. Embora possam ser 

trabalhados na Educação Infantil, são jogos mais voltados para o Ensino 

Fundamental. E) JOGOS POPULARES E TRADICIONAIS. Podem ser aplicados na 

Educação Infantil, embora com uma infinidade de adaptações referentes a espaços, 

materiais e regras. F) JOGOS EM AMBIENTE AQUÁTICO. Para o desenvolvimento 

destes jogos são necessárias condições especiais (piscina) e sobretudo, domínio e 

especialização na matéria. 

 
O brincar/jogo, sozinho ou na presença de terceiros, é também uma enorme 

força socializadora durante a infância. A atividade prazerosa é considerada importante 

para o desenvolvimento de habilidades como resolver problemas, linguagem e muitos 

movimentos no geral (Payne & Isaacs, 2011). 

O termo jogar/brincar é associado comumente às crianças. Indivíduos de várias 

idades jogam e/ou brincam, mas normalmente o termo inspira imagens de crianças 

envolvidas em alguma atividade prazerosa, geralmente orientada para o movimento. 

Garvey (1990, cit. por Payne & Isaacs, 2011, p. 62) descreve o jogar/brincar como 

uma atividade que é sempre prazerosa e estimada pelo participante. Além disso, a 

motivação para jogar/brincar é intrínseca – o jogar/brincar não tem outro objetivo. De 

acordo com Garvey, jogar/brincar é inerentemente não produtivo, espontâneo e 

voluntário. Outro importante elemento é que envolve a participação ativa do jogador e 
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“tem relações sistemáticas com aquilo que não é jogo/brincadeira”. Por outras 

palavras, este ato aparentemente insignificante é efetivamente uma parte crucial para 

a aprendizagem das regras sociais assim como de várias habilidades críticas pra o 

funcionamento da sociedade. 

Os primeiros sinais acontecem durante a infância e o jogar/brincar é critico para 

o desenvolvimento já que, potencialmente, impacta todos os aspetos do bem-estar, 

especialmente as habilidades de comunicação, habilidade cognitiva e claro, o DM.  

Duas formas genéricas de categorizar o jogar/brincar são o jogar/brincar com objetos 

e jogar/brincar interpessoal. O primeiro inclui a interação com brinquedos ou objetos 

tangíveis, o segundo envolve a interação com outro(s) individuo(s).  

Embora as inter-relações sociais durante a infância sejam limitadas já que os 

bebés carecem de habilidades motoras, intelectuais e sociais, a influencia social 

expande-se ao longo deste período. Muitas forças especificas contribuem para o 

desenvolvimento social da criança e como tal para o seu DM. A família, por exemplo, 

é o agente socializador primário durante a infância. Apesar da magnitude do efeito da 

família poder estar a atenuar-se devido às tendências culturais atuais, a família ainda 

exerce mais influência na criança que qualquer outra força. O aumento no tempo de 

visionamento televisivo e o recurso a cuidadores e à pré-escola em idades cada vez 

mais precoces diminuiu o impacto da família mas não superaram esta instituição 

(Payne & Isaacs, 2011). 

 

Glassy e Romano (2003), pela American Academy of Pediatrics (AAP), 

afirmaram que jogar/brincar é um “elemento” essencial na aprendizagem da criança. 

Geralmente, os pais e guardiões são aqueles que criam ou moldam as experiências a 

este nível, a crianças essencialmente muito jovens. Normalmente, isto faz-se com o 

auxílio de brinquedos. De acordo com a AAP, os brinquedos devem ser 

cuidadosamente selecionados já que podem ser instrumentais no desenvolvimento 

das crianças. Apesar dos brinquedos poderem ser um ótimo suplemento para a 

interação pais-filhos, nunca devem ser substitutos para a afetuosa e aconchegante 

atenção dos pais e cuidadores. Ainda assim, brinquedo certo pode gerar uma ligação 

entre a criança e o cuidador ao criar meios para mais interação social. Estas relações 

são instrumentais no desenvolvimento precoce do cérebro, domínio de atividades de 

jogo/brincadeira, autoestima e o desenvolvimento de habilidades relacionadas com o 

jogo/brincadeira.  
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6. Família 

Como mencionado anteriormente, a família é a força socializadora mais 

importante na vida da maioria das crianças. A família é também a mais precoce, e na 

maioria dos casos, maior determinante das escolhas de movimento, e sucesso do 

mesmo, nas crianças já que influencia fortemente as atitudes e expetativas da criança 

em relação ao movimento. Alem disso, a família é vastamente responsável pelo papel 

que as crianças perspetivam para si próprias. Dependendo das ideias da família em 

relação à AF, uma criança pode, ou não, assumir um papel relacionado com o 

movimento. De facto, a criança pode inclusive assumir muitas características do 

movimento que são reminiscentes dos do pai. O pai do mesmo género que a criança 

tem a maior influencia nessa aquisição de movimento, embora ambos os pais 

prevaleçam impreterivelmente na formação das idiossincrasias de movimento da 

criança, ao envolver, por exemplo, gestos, marcha ou postura. A criança pode adquirir 

estes hábitos movimentais através da observação continuada do cuidador (Payne & 

Isaacs, 2011, p. 64). 

Como enunciado por Bronfenbrenner (1979), o desenvolvimento da criança, a 

um nível proximal, é facilitado por interações com as pessoas no seu microssistema, 

tais como pais e irmãos. Alguns estudos demonstraram que a presença de irmãos e 

pares está relacionada com uma estimulação enriquecedora para o desenvolvimento 

motor (Barnett et al., 2022; Gabbard et al., 2012; Lopes et al., 2018) o que indica que 

crianças num ambiente com irmão(s), além da sua idade ou género, apresentam uma 

clara disposição para desenvolver uma melhor competência motora (Rodrigues et al., 

2021). 
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Capítulo III. Metodologia de investigação 

Neste capítulo apresentamos a metodologia de investigação onde se inclui a 

descrição do desenho da investigação, apresentação da amostra de estudo, 

apresentação e descrição do instrumento e procedimentos adotados. 

 

1. Desenho e Procedimentos da Investigação 

O nosso estudo, de caráter transversal e quantitativo, procurou caracterizar as 

oportunidades de estimulação motora no ambiente familiar de crianças, com idade 

entre os 18 e 42 meses, e a sua relação com as condições sociodemográficas das 

famílias. 

 

1.1. Desenho do estudo 

O estudo foi desenhado considerando os seguintes passos: 

 Pesquisa de temática e definição da problemática 

 Enunciado preciso do problema e definição de temática 

 Formulação e fundamentação de hipóteses contrastantes 

 Definição da população, instrumentos de recolhas de dados e tipo de 

estudo 

 Apresentação de estudo ao IPBEJA 

 Contacto com a instituição e participantes 

 Recolha de dados 

 Análise de dados 

 Análise de resultados à luz das hipóteses propostas, do corpo teórico e 

de estudos anteriores 

 Elaboração de artigos 

 

De seguida apresentamos as fases fundamentais que procederam a realização 

da presente dissertação.  

Na primeira fase foi elaborada a pergunta de partida: “Quais as oportunidades 

(affordances) de estimulação motora presentes no ambiente familiar que influenciam 
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o desenvolvimento motor de crianças com idades entre os 18 e 42 meses?”. A partir 

desta seguiu-se a pesquisa da literatura existente sobre o tema em diversas bases de 

dados (PubMed, Scopus, Web of Science and Chocrane Library) com os termos 

Affordances AND “Motor development” (OR “Motor behavior” OR “Motor Skills” OR 

“Motor Abilities” OR “Motor Proficiency” OR motricity) AND Home (OR Environment 

OR family) AND Child* (OR Toddler* OR infant*).  

Posteriormente procedeu-se à seleção do instrumento para a recolha dos 

dados pertinentes ao tema em analise. Essa escolha recaiu sobre o questionário 

Affordances in the Home Enviroment for Motor Development (versão portuguesa) - 

AHEMD - 18-42 meses (Rodrigues et al., 2005) que se encontra descrito em detalhe 

mais à frente no documento.  

Quanto ao processo de recolha de dados foi primeiro apresentado o estudo à 

Direção do Jardim de Infância Nossa Senhora da Piedade em Odemira. Após 

concordância da mesma e abertura para que pudéssemos contactar os pais das 

crianças dentro do raio de idades abordado no estudo, foi entregue aos educadores 

das salas, em formato de papel, a Informação ao Participante, na qual se descrevia 

sucinta e explicitamente o estudo e objetivos do mesmo assim como o objeto utilizado 

para a recolha de dados e link para resposta ao questionário. Anexo seguia também 

a Declaração de Consentimento Informado (DCI) a qual deveria ser assinada e 

posteriormente entregue à Educadora de Infância de forma a demonstrar que o 

encarregado de educação aceitava de livre e espontânea vontade participar neste 

estudo. A informação ao participante e DCI podem ser consultados no Anexo A. 

O processo de recolha de dados ocorreu entre 6 de março e 10 de junho de 

2020. A situação pandémica, ainda no seu início, obrigatoriedade de trabalho a partir 

de casa e incerteza geral acabou por atrasar a recolha de dados, ao que se resolveu 

alargar o prazo inicialmente estabelecido (que seria de 30 dias). A informação 

disponibilizada pelos participantes teve carater voluntário e foi garantida a 

confidencialidade. 

A terceira, e última fase incluiu a análise dos dados recolhidos e por sua vez a 

elaboração dos artigos científicos: São eles:  
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 Artigo 1 – Revisão sistemática de literatura “Afffordances in the home 

environment and motor development of children between 18 and 42 months of 

age: a systematic review” 

 Artigo 2 – Estudo observacional transversal “Literacia Física e Oportunidades 

de Estimulação Motora em Contexto Familiar” 

 Artigo 3 - Estudo observacional transversal “” 

 

 

2. Sujeitos e Contexto de Investigação 

Neste ponto apresentamos uma breve descrição do contexto em que se realiza 

o estudo e descrevemos a amostra envolvida. 

 

2.1. Descrição do Contexto 

De acordo com os Censos realizados em 2021, o concelho de Odemira tem 

uma população de 26.066 (13.171M e 12.895 F) residentes, 7927 núcleos familiares, 

em que 3162 indivíduos tem idade compreendida entre os 0 e 14 anos. No presente 

estudo envolveram-se famílias e crianças de um jardim de infância público de 

Odemira, Portugal, constituído por três equipamentos: o próprio Jardim de Infância 

Nossa Senhora da Piedade em Odemira (casa mãe), e as Casas Beatriz Mello 

Gambôa e Maria Luísa Cordes da Ponte na Boavista dos Pinheiros. 

 

2.2. Amostra 

Recorreu-se a amostragem por conveniência. Pais e encarregados de 

educação de sessenta e três crianças dos 18 aos 42 meses (16.40 ± 7.7 meses) a 

frequentar um jardim infantil público de Odemira, Portugal, foram convidados a 

participar no estudo. Os critérios de inclusão foram: idade; concordância em participar 

do estudo; disponibilização de consentimento informado assinado. Na Tabela 1, 

apresentam-se as características do total da amostra. 
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Tabela 3. Características sociodemográficas da amostra (n= 63) 

Variável  n* % Média ( DP) 

Idade (𝒙) Meses 63  31,4 (7,7) 
Género n (%) Feminino 33 52,4  

Masculino 30 47,6  
Peso à nascença Gramas 63  3 104 (558,7) 
Frequência do JIn (%) < 6 meses 

6 a 12 meses 
> 12 meses 

5 
10 
48 

7,9 
15,9 
76,2 

 

Tipo de Habitação n (%) Apartamento 11 17,4  
Casa Individual 52 82,5  

Tempo que vive na hab. n (%) < 6 meses 10 15,8  
6 a 12 meses 7 11,1  
> 12 meses 47 84,6  

N.º de adultos na hab. familiar 1 4 6,3  
2 50 79,3  
3 4 6,3  
4 4 6,3  
5 ou + 1 1 1,6  

N.º crianças na hab. familiar 1 28 44,4  
2 27 42,9  
3 8 12,7  

N.º quartos na hab. familiar T1 3 4,8  
T2 23 36,5  
T3 27 42,9  
T4 8 12,7  
T5 ou + 1 2 3,2  

Habilitações Académicas 
Mãe n (%) 

 63   
1º Ciclo  0 0  
2º Ciclo  1 1,6  
3º Ciclo  1 1,6  
Secundário 23 36,5  
Curso Superior 30 47,6  

 Mestrado/Doutoramento 8 12,7  
Pai n (%) 1º Ciclo  1 1,6  

2º Ciclo  4 6,3  
3º Ciclo  10 15,9  
Secundário 25 39,7  
Curso Superior 10 15,9  
Mestrado/Doutoramento 13 20,6  

Rendimento mensal agregado 
familiar n (%) 
 

<1000 € 16 25,4  
1000€ a €1500 11 17,4  
1500€ a 2500€ 23 36,5  

2500€ a 3500€ 11 17,4  

5000€ ou + 2 3,2  
J.I., jardim de infância; n.º, número;  
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Das 63 crianças que participaram neste estudo, a média de idades situa-se nos 

31,4 meses de idade, sendo que 33 são do género feminino e 30 do masculino. Dos 

inquiridos, 28 são as únicas crianças na sua habitação, sendo que nas restantes 

existem 2 a 3 crianças, o que nos permite concluir que a maioria tem um ou mais 

irmãos. 

Os adultos na habitação familiar são em grande maioria somente dois, 

possivelmente os pais da(s) criança(s), normalmente em casa individual, T2 ou T3, há 

mais de doze meses. 

Em termos académicos são notórias as diferenças do pai para a mãe da 

criança, sendo que a maioria dos pais concluíram o ensino secundário, enquanto que 

as mães têm na sua maioria um curso superior. Em termos de rendimentos mensais, 

25% das famílias aufere menos de €1000, com a maioria a trazer para o lar entre 

€2500 e €3500. 

A participação das famílias foi voluntária e informada através do envio dos 

respetivos consentimentos informados, questionários AHEMD e onde constava o 

objetivo do estudo e se assumia o compromisso de sigilo através da preservação da 

do anonimato dos dados recolhidos. 

 

3. Instrumento de Investigação 

Nos seguintes pontos pretendemos apresentar a estrutura, conceitos e aspetos 

básicos do questionário e expor as características de sensibilidade, validade e 

fiabilidade do instrumento. 

 

3.2. Questionário  

O instrumento selecionado para o presente estudo, de acordo com a metodologia 

quantitativa, foi o questionário. O questionário “Affordances in the Home Enviroment 

for Motor Development (versão portuguesa) - AHEMD - 18-42 meses” (Rodrigues et 

al., 2005). O questionário é composto por variáveis de caraterização da criança e 

família e 67 perguntas, que caracterizam a criança, a sua família, o espaço físico da 

residência (interior e exterior), as atividades diárias e os brinquedos e materiais 

existentes na habitação relacionadas com o ambiente familiar, organizadas em 5 
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subescalas: espaço exterior, espaço interior, variedade de estimulação, materiais de 

motricidade fina e materiais de motricidade grossa. As questões são compostas por 

respostas em escala dicotómica, de Likert, e de descrição de materiais lúdicos. Foram 

introduzidas imagens ilustrativas dos materiais, para que fosse mais compreensível a 

classificação utilizada (Rodrigues et al., 2005).  

Considerado um instrumento de fácil aplicação, o projeto AHEMD-SR 

(Affordances in the Home Environment for Motor Development – Self Report) foi 

desenvolvido a partir da colaboração entre os laboratórios de Desenvolvimento Motor 

do Instituto Politécnico de Viana do Castelo e da Texas A&M University (EUA), com o 

objetivo de criar um instrumento adequado à idade das crianças, capaz de diligenciar 

uma avaliação simples, rápida, e eficaz das affordances (oportunidades) para o 

desenvolvimento motor, proporcionadas na casa de família.  

Após a aplicação do questionário, os dados recolhidos foram inseridos e 

classificados através do calculador (AHEMD Calculador VPbeta1.6.xls), 

disponibilizado no Projeto AHEMD 

(http://www.ese.ipvc.pt/dmh/AHEMD/pt/ahemd_6pt.htm). O AHEMD Calculador 

VPbeta1.5.xls (calculador desenvolvido pelos autores do instrumento para o software 

Excel), permite calcular o valor total para cada subescala, com indicação da 

classificação das oportunidades dos resultados para cada sujeito.  

Estes resultados fornecem aos pais/encarregados de educação informação 

resumida da oferta de oportunidades de desenvolvimento motor. Além das 

pontuações de cada subescala, esta ferramenta fornece também um indicador global 

denominado AHEMD total, constituído pela soma dos totais de cada subescala. 

Quanto maior a pontuação, maior são as oportunidades de desenvolvimento motor. A 

avaliação da pontuação total, resulta em três interpretações. 

 

3.3. Sensibilidade, Validade e Fiabilidade do instrumento 

A validação foi conduzida por Rodrigues, Saraiva e Gabbard (2005), após uma 

revisão de teoria relacionada com as affordances e estudos selecionados de 

desenvolvimento motor e ambiente familiar. O trabalho inicial resultou numa lista com 

112 itens de características ambientais e comportamentos familiares tidos como 

teoreticamente indicativos de potenciais oportunidades (i.e., affordances) de 
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promoção ao desenvolvimento motor no ambiente familiar. Após um conjunto de 

procedimentos e feedback de especialistas em desenvolvimento motor, que 

auxiliaram a estabelecer a validade do conteúdo, o trabalho inicial foi posteriormente 

adaptado a um formulário de autorrelato parental e testado de acordo, posteriormente 

estabelecido como o questionário que hoje conhecemos (Rodrigues et al., 2005). 

Assim, o instrumento reúne as qualidades psicométricas para ser aplicado na 

população em causa. 

 

4. Análise dos Dados 

4.2. Análise das Variáveis 

Nos seguintes pontos são apresentadas as variáveis envolvidas nos diferentes 

estudos elaborados. 

Estudo 1 

A revisão de literatura, foi sistematizada através  do protocolo PRISMA (Liberati 

et al., 2009). O trabalho não foi submetido, os dados foram utilizados para o 

enquadramento teórico dos estudos efetuados. 

Estudo 2 

Estudo quantitativo e transversal de caraterização. Caracterizar as 

oportunidades (affordances) de estimulação motora em crianças dos 18 aos 42 meses 

de idade no ambiente familiar. 

Estudo 3 

Estudo quantitativo e transversal com o objetivo de caracterizar as 

oportunidades (affordances) de estimulação motora em ambiente familiar, de crianças 

dos 18 aos 42 meses à luz dos rendimentos mensais familiares. 
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4.3. Análise Estatística 

Todas as análises estatísticas foram obtidas através do software IBM SPSS 

26.0. O tratamento dos dados, foi efetuado com recurso ao software SPSS tendo-se 

fixado um nível de significância p<.05.  
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Introduction 

The development process occurs through an evolutionary process, with 
reciprocal interactions between the child and the multidimensional levels of the 
environment, such as physical, material, emotional, symbolic, and cultural 
(Bronfenbrenner & Ceci, 1993), as well as situations that enhance learning. Child 
development, as well as the acquisition of motor skills, is established as a multifaceted 
process, influenced by several aspects, including the environmental factor (Zago et al., 
2017). The combination of environmental, organismic, physiological, and genetic 
factors shaped the motor behavior of the children (Miquelote et al., 2012; A. Zoghi et 
al., 2019). Some studies present as main microsystems of children the family and 
school environments (Bronfenbrenner, 2001; Campos-Gil et al., 2020). In this sense, 
the understanding between the family environment and the possibilities of acquiring 
motor skills is a potential contribution regarding child development. 

The home environment has been recognized as a critical component of 
children’s development (Gottfried, 2013a). It is well documented the influence of the 
home environment in the early ages and its influence on the development of the child 
(Miquelote et al., 2012; Yang et al., 2021). Acording Gabard, Caçola e Rodrigues 
(2008) affordances are chances for action that objects, events or places in the 
environment afford for the children. In this home environment, and mediated by 
affordances, we find opportunities to enhance the acquisition of motor skills that will 
serve as a possible influence on the child's development. Affordances depend on 
several factors, such as the typology of families and their socio-economic level, 
parents' academic qualification, the typology of the housing in which they live, quantity, 
quality and variety of toys they have, etc (Flôres et al., 2019; Rodrigues et al., 2005) 
The ecological theory emphasises the relationship between perception and action and 
the affordances describes the opportunities offered by the environment that influences 
motor development (Gabbard & Krebs, 2012; Gibson, 1979).  

It is well acknowledged that physical activity develops good health, and is an 
important means in  the prevention of various diseases (Direção-Geral da Saúde, 
2017). The WHO (WHO, 2020) provide that children and young people should be 
physically active at least  1hour a day,  and  with  moderate  to high intensity. Various 
recommendations regarding physical activity, for children are available in the literature 
(Tremblay et al., 2017)) 

Although there is some evidence that affordances in the home environment are 
related with motor development of children (Gottfried, 2013a), it is still under discussion 
what and how these factors interact and impact the motor development. Subsequently, 
some researchers have sought to understand the relationship between the affordances 
in home environment and motor development (), but most of the studies focus on older 
children. Therefore, the present systematic review aimed to look for the results of 
published studies that analyse the relationship between the affordances in the home 
environment and motor development of children between 18 and 42 months of age. 
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Methods 

The protocol developed follows the current standards for reporting systematic reviews 
and meta-analyses (Moher et al., 2015) and other systematic reviews. 

 

Eligibility criteria 

The population, types of interventions, comparisons, types of outcomes, and 
study design, with the acronym PICOS (Schardt et al., 2007) framework were used to 
identify the studies according the aim of the systematic review. 

Population 

For the research, the population of interest was children aged 18–42 months 
defined according to the common data- base search filters. 

Comparison 

In keeping with the aim of the systematic review, potential studies did not imply 
that they had to be experimental or case-control. For this reason, the comparator or 
control group was not required for inclusion.  

Outcomes 

Motor skills and motor competence were the primary outcomes 

Study design 

Studies would have to be observational or experimental to be included in the 
review.  

Search strategy 

Articles published until 31st December 2021 were located by the authors, using 
PubMed, Web of Science and Scopus databases. The terms were searched in title and 
abstract of the articles. Moreover, the cross-referencing search was performed in the 
full text read of potentially included articles. It was included cross-sectional and 
prospective studies. All types of statistical analysis were accepted. Searches were 
limited to articles published in English, Portuguese and Spanish. Case studies and 
grey literature were excluded. Only papers published in peer-reviewed journals were 
searched. 

Keywords included the combinations showed in table 1. 
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Table1. Search terms 

Scielo 
Affordances AND “Motor development” (OR “Motor behavior” OR “Motor Skills” 
OR “Motor Abilities” OR “Motor Proficiency” OR motricity) AND Home (OR 
Environment OR family) AND Child* (OR Toddler* OR infant*) 

EBSCO IPB 
Affordances AND “Motor development” (OR “Motor behavior” OR “Motor Skills” 
OR “Motor Abilities” OR “Motor Proficiency” OR motricity) AND Home (OR 
Environment OR family) AND Child* (OR Toddler* OR infant*) 

web of 
science 

Affordances  AND motor development  AND home  AND child* 

Scopus affordances  AND  motor  AND development  AND  home  AND  child* 

Sportdiscus Affordances  AND motor development  AND home  AND child* 

Science 
Direct 

affordances AND "motor development" AND home AND child NO disabilities 

PUBMED 
Affordances AND "Motor development" (OR "Motor behavior" OR "Motor Skills" 
OR "Motor Abilities" OR "Motor Proficiency" OR motricity) AND Home (OR 
Environment OR family) AND Child* (OR Toddler* OR infant*) 

B On  
Affordances AND "Motor development" (OR "Motor behavior" OR "Motor Skills" 
OR "Motor Abilities" OR "Motor Proficiency" OR motricity) AND Home (OR 
Environment OR family) AND Child* (OR Toddler* OR infant*) 

 

No restrictions on methodology were imposed. The inclusion criteria were that 
articles must: (a) report a scientific study; (b) be written in English, Portuguese, 
Spanish or French; (c) report the use of at least one psycho- metric instrument for 
assessment of child development.  

Study selection 

After searching each database, all studies were imported into Endnote 20. 
Exclusions of duplicates, as well as reference management, were performed using the 
software EndNote Web®. Two authors (VL, BM) analysed the titles and abstracts and 
selected the articles that would potentially enter the analysis. The same authors fully 
read all articles selected. There had to be a consensus for the articles to be included 
in the analysis. In case of disagreement, an analysis was made between the two 
authors, and a third author (NL) acted as moderator. For an article to be excluded, it 
was necessary to present the reason. 

Extraction 

After defining the articles that would enter the analysis, an Excel form was 
created for data extraction. From each article, information was extracted on authorship, 
publication year, the country where the study was carried out, the methodological 
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design, the sample characteristics, the instruments, and procedures for the 
assessment of affordances and the main conclusions.  

Risk of bias 

The methodological quality of the studies was assessed using the PEDro scale. 
The quality of each examined study was reported as excellent, good, fair, or poor. Two 
independent reviewers (BM and VL) completed the assessment list based on the 
PEDro score. The scale contains eleven items examining external validity, internal 
validity, and interpretability. The PEDro scale reveals potential bias with fair to good 
reliability (Maher, Sherrington, Herbert, Moseley, & Elkins, 2003), and it is a valid 
instrument of the methodological quality of scientific studies. A study with a PEDro 
score of 6 or more is considered level-1 evidence (6–8: good; 9–10: excellent) and a 
score of 5 or less is considered level-2 evidence (4–5: fair; <4: poor) (Foley, Bhogal, 
Teasell, Bureau, & Speechley, 2006). The methodological quality of the six studies was 
evaluated using this scale. Disagreements between authors were resolved in the first 
place by means of discussion, and then by consultation with a third reviewer (NL).  

 

Results 

Literature search 

A flow of citations summarising the systematic review process is displayed in 
figure 1. 
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Estudo 2: Caracterizar as oportunidades (affordances) de 

estimulação motora em crianças dos 18 aos 42 meses de idade no 

ambiente familiar. 

 

Capítulo publicado no livro “Estudos de Desenvolvimento Motor da Criança” 

Autores: 

Bernardo Matos1* (bernmatos80@hotmail.com) 

Nuno Loureiro1,2,3, (nloureiro@ipbeja.pt) 

Ana Alves1,2,4 (ana.alves@ipbeja.pt ) 

Vânia Loureiro1,2,3,5 (vloureiro@ipbeja.pt) 

 

1 Laboratório de Atividade Física e Saúde; Instituto Politécnico de Beja; ESE; Beja; Portugal 

2 Instituto Politécnico de Beja; ESE; Beja; Portugal 

3 Instituto de Saúde Ambiental (ISAMB); Lisboa; Portugal 

4 Centro de Investigação em Ciências do Desporto, Ciências da Saúde, e Desenvolvimento 
Humano (CIDESD); Vila Real; Portugal 

5 Grupo de Investigação em Atividade Física, Promoção de Valores e Educação; HUM-954; 
Huelva; Espanha 

 

* Autor correspondente: Bernardo Matos, Instituto Politécnico de Beja, Escola Superior de 

Educação, Rua Pedro Soares, Telefone: +351 284 315 000, Fax: +351 284 326824. Email: 

bernmatos80@hotmail.com 

 

Matos, B.;Loureiro, N.; Alves, A.; Loureiro, V. (2020) Literacia Física e oportunidades de 

estimulação motora em contexto familiar In Rui Mendes, Manuel João Coelho e Silva & 

Eduardo Sá (Eds) Estudos de Desenvolvimento Motor da Criança, ISBN 978-989-54639-5-4 

pp. 137 – 140 (Anexo ) 

 

Trabalho apresentado sob a forma de comunicação oral no XV Seminário de Desenvolvimento 

Motor da Criança, 13 a 14 Novembro, 2020, promovido pela Unidade de Investigação Aplicada em 

Ciências do Desporto-UNICID da Escola Superior de Educação - Instituto Politécnico de Coimbra, 

pelo Laboratório BabyLab da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação - Universidade de 

Coimbra e pelo Centro de Investigação do Desporto e da Atividade Física (uid/dtp/04213/2019) da 

Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física - Universidade de Coimbra. (Anexo D) 
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Resumo 
Objetivo: Caracterizar as oportunidades (affordances) de estimulação motora positiva em crianças dos 
18 aos 42 meses de idade no ambiente familiar. Metodologia: Aplicação do questionário Affordances in 
the Home Enviroment for Motor Development (Versão Portuguesa) – AHEMD – 18-42 meses 
(Rodrigues et al., 2005) a crianças de um Jardim de Infância. O questionário (Rodrigues et al., 2005) é 
composto por variáveis de caraterização da criança e família e 67 perguntas relacionadas com o 
ambiente familiar, divididas em cinco subescalas: espaço exterior, espaço interior, variedade de 
estimulação, materiais de motricidade fina e materiais de motricidade grossa. Resultados: Foram 
inquiridas 63 famílias de crianças que frequentam um Jardim de Infância e suas filiais, que responderam 
na totalidade ao questionário citado. Conclusão: Famílias com maior rendimento e habilitações não 
valorizam tanto o contexto exterior quando comparadas com as outras famílias. Ao tentar identificar 
recomendações para o desenvolvimento da literacia física, o estudo destaca o espaço exterior 
(enquanto item do contexto familiar) e, no que se refere ao acesso e às affordances diversificadas e 
desafiadoras, assume-se como fundamental a identificação de critérios-chave com valor lúdico e 
amigos das crianças e das famílias. 
 
 
Palavras Chave 
Literacia Física; família; contexto; oportunidades; crianças. 
 
Abstract 
Objective: To characterize the affordances of positive motor stimulation in children between the ages of 
18 and 42 months in the family home. Methodology: Apply the Affordances in the Home Enviroment for 
Motor Development (Portuguese Version) – AHEMD – 18-42 months (Rodrigues et al., 2005) 
questionnaire to children from a kindergarden. The questionnaire (Rodrigues et al., 2005) is composed 
of variables that characterize children and families and 67 questions related to the family environment, 
divided into five subscales: outer space, interior space, variety of stimulation, fine motor skills and gross 
motor skills. Results: 63 families of children who attend to a Kindergarten and its branches were inquired 
and responded in full to the quoted questionnaire. Conclusion: Families with higher incomes and 
qualifications do not value the outer space as much as compared to other families. When trying to 
identify recommendations for the development of physical literacy, the study highlights the outer space 
(as an item of the home environment) and, with regard to access and diversified and challenging 
affordances, it is assumed as fundamental the identification of key criteria with playful value and child-
friendliness. 
 
 
Key words 
Physical literacy; family; context; affordances; children. 
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INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento infantil está estabelecido como um processo multifacetado influenciado 

por diversos fatores, incluindo o fator ambiental (Zago et al., 2017). Deste modo, o ambiente em que 

a criança está inserida, bem como as oportunidades motoras oferecidas são tidas como essenciais 

para o desenvolvimento motor (Bhering, & Sarkis, 2009). Numa perspetiva de modelo bioecológico, 

em que o desenvolvimento da criança reporta para a combinação de múltiplas variáveis, 

nomeadamente, processo proximal, características individuais, contexto imediato em que vive, entre 

outras, Bronfenbrenner (2011) defende como principais microssistemas das crianças os ambientes 

familiares e escolares (Bhering, & Sarkis, 2009; Bronfenbrenner, 2011). Neste sentido, a compreensão 

entre o ambiente familiar e as possibilidades de estimulação em crianças poderá ser pertinente como 

potencial contributo no que respeita o desenvolvimento infantil. Assim, o objetivo do estudo é 

caracterizar as oportunidades (affordances) de estimulação motora positiva em crianças dos 18 aos 

42 meses de idade no ambiente familiar. 

 

METODOLOGIA 

Amostra 

Pais e encarregados de educação de sessenta e três crianças dos 18 aos 42 meses (16.40 ± 

7.7 meses) a frequentar um jardim infantil público de Odemira, Portugal, foram convidados a participar 

no estudo. Como critérios de inclusão foram considerados: idade; concordância em participar do 

estudo; disponibilização de consentimento informado assinado. O estudo foi aprovado pela Comissão 

de Ética do Instituto Politécnico de Beja (IPBeja), Portugal. Para cumprir os procedimentos éticos da 

Declaração de Helsínquia, foi obtido consentimento informado assinado pelos respetivos 

pais/encarregados de educação. 

 

Procedimentos 

Para avaliar o ambiente de estimulação motora das casas e as oportunidades para o 

desenvolvimento motor das crianças foi utilizado o questionário Affordances in the Home Enviroment 

for Motor Development (versão portuguesa) - AHEMD - 18-42 meses (Rodrigues et al., 2005). O 

questionário é composto por variáveis de caraterização da criança e família e 67 perguntas 

relacionadas com o ambiente familiar, divididas em 5 subescalas: espaço exterior, espaço interior, 

variedade de estimulação, materiais de motricidade fina e materiais de motricidade grossa. Após a 

aplicação do questionário, os dados recolhidos foram inseridos e classificados através do calculador 

(AHEMD Calculador VPbeta1.6.xls), disponibilizado no Projeto AHEMD 

(http://www.ese.ipvc.pt/dmh/AHEMD/pt/ahemd_6pt.htm). 

 

Análise estatística 
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Foram calculadas frequências e realizado teste de Qui-quadrado com recurso ao SPSS 26.0. 

A significância estatística foi de p≤0.05. 

RESULTADOS 

Os resultados do teste de qui-quadrado (χ2) demonstram que não foram encontradas 

diferenças significativas nas subescalas AHEMD espaço interior e variedade de estimulação em função 

das habilitações académicas da mãe e do rendimento mensal familiar. Verificaram-se diferenças 

significativas entre as subescalas de motricidade fina e motricidade grossa e as habilitações 

académicas da mãe. Foi ainda reportada diferença entre as subescalas oportunidades do espaço 

exterior, motricidade fina, materiais de motricidade grossa e AHEMD total e o rendimento mensal 

familiar. As muito boas ou boas oportunidades para o desenvolvimento da motricidade fina surgem 

associadas a mães com habilitações superiores (33.3%). Na motricidade grossa, verifica-se que as 

habilitações académicas superiores são significativas nas duas classificações (muito fraco a fraco, 

36.5%; bom a muito bom 23.8%). Mas, ainda neste item, destaca-se a grande diferença na classificação 

Bom a Muito Bom entre as habilitações académicas das mães (17.5%). As boas a muito boas 

oportunidades do espaço exterior (30.2%) e as muito fracas a fracas oportunidades da motricidade 

grossa (38.1%) surgiram associadas aos rendimentos mensais mais baixos (≤1500 euros; 30.2%). As 

muito boas ou boas oportunidades para o desenvolvimento da motricidade fina estão associadas aos 

rendimentos mensais mais elevados (>1500 euros; 36.5%) (tabela 1). 

Tabela 1. χ2 Análise Inferencial da classificação das subescalas e classificação total do AHEMD 
de acordo com as habilitações da mãe e rendimento mensal familiar (n=63).  

 Habilitações Académicas Mãe Rendimento Familiar Mensal 
(euros) 

Variável < Ensino Superior % 
(n) 

Ensino Superior  

% (n) 

≤ 1500€ 

% (n) 

> 1500€  

% (n) 

Espaço Exterior *     

Muito Fraco a Fraco  17.5 (11) 28.6 (18) 12.7 (8) 33.3 (21) 

Bom a Muito Bom 22.2 (14) 31.7 (20) 30.2 (19) 23.8 (15) 

Espaço Interior     

Muito Fraco a Fraco  1.6 (1) 0 (0) 1.6 (1) 0 (0) 

Bom a Muito Bom 38.1 (24) 60.3 (38) 41.3 (26) 57.1 (36) 

Variedade de estimulação     

Muito Fraco a Fraco  4,8 (3) 6.3 (4) 1.6 (1) 9.5 (6) 

Bom a Muito Bom 34.9 (22) 54 (34) 41.3 (26) 47.6 (30) 

Materiais Motricidade Fina *     

Muito Fraco a Fraco  28.6 (18) 27 (17) 34.9 (22) 20.6 (13) 

Bom a Muito Bom 11.1 (7) 33.3 (21) 7.9 (5) 36.5 (23) 

Materiais Motricidade Grossa*     

Muito Fraco a Fraco  33.3 (21) 36.5 (23) 38.1 (24) 31.7 (20) 

Bom a Muito Bom 6.3 (4) 23.8 (15) 4.8 (3) 25.4 (16) 

AHEMD Total *     

Baixo a Médio  31.7 (20) 31.7 (20) 34.9 (22) 28.6 (18) 

Alto 7.9 (5) 28.6 (18) 7.9 (5) 28.6 (18) 

* valores significativos p< .05. Valores residuais ajustados ≥ |1.9| considerados significativos a negrito. 
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DISCUSSÃO 

O objetivo do presente estudo foi caracterizar as oportunidades (affordances) de estimulação 

motora positiva em crianças dos 18 aos 42 meses de idade no ambiente familiar. Os principais resultados 

reportam que as habilitações académicas superiores da mãe estão associadas ao desenvolvimento de 

motricidade fina e motricidade grossa. Mais, tanto oportunidades do espaço exterior, bem como fracas 

oportunidades em desenvolver motricidade grossa estão associadas a rendimentos mensais mais baixos. 

Os dados revelam que as famílias com menor rendimento reportam maior percentagem (30,2%) de 

oportunidades de estimulação motora para o item espaço exterior do que as famílias com rendimentos 

mais elevados (23,8%) mas, também manifestam, talvez por não terem possibilidade de compra (p.e. de 

brinquedos e materiais), baixas oportunidades em desenvolver motricidade grossa (38.1%). Estes factos 

são sustentados, mostrando conformidade com estudos anteriores (Maria-Mengel & Linhares, 2007; 

Santos, 2014) onde é evidenciado que uma maior escolaridade dos pais ou encarregados de educação está 

associada a melhor oferta de brinquedos e materiais de desenvolvimento de motricidade fina. Além disso, 

é reforçado também que quanto maior for o rendimento familiar, maior a possibilidade de materiais de 

desenvolvimento ao nível da motricidade fina e grossa (Maria-Mengel & Linhares, 2007; Santos, 2014). 

Neste sentido, vigora a essência da teoria ecológica onde sustenta que fatores sociais como o nível de 

escolaridade e ocupação parental promovem contextos de suporte sustentáveis e estimulação apropriada, 

potenciando assim o desenvolvimento das crianças (Bronfenbrenner, 2011; Maria-Mengel & Linhares, 

2007).  

 

CONCLUSÃO 

O período dos 18 aos 42 meses é essencial no desenvolvimento motor e o contexto familiar interfere 

na variedade de estimulação oferecidas. O estudo sugere que as oportunidades de estimulação motora 

parecem estar relacionadas com o rendimento mensal da família bem como com as habilitações académicas 

da mãe; revelando que famílias com maior rendimento mensal e com habilitações superiores (mãe) não 

consideram tão positivas as oportunidades de estimulação do contexto exterior quando comparadas com 

as outras famílias. No futuro, com o intuito de identificar recomendações para o aumento da literacia física 

e de criarmos espaços desafiantes, com affordances diversificadas é fundamental a identificação de 

critérios-chave para ambientes exteriores (parques infantis, rotas seguras, entre outros) com elevado valor 

lúdico e amigos das crianças (child-friendliness) e das suas famílias. 
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Resumo  

Introdução: O desenvolvimento da criança ocorre em contextos socio ecológicos que 

vão do proximal ao distal, através de um processo evolutivo de interações recíprocas 

entre a criança e os níveis multidimensionais do ambiente, tais como o físico, material, 

emocional, simbólico e cultural (Bronfenbrenner & Ceci, 1993). Bronfenbrenner (2011) 

defende como principais microssistemas das crianças os ambientes familiares e 

escolares (Bhering, & Sarkis, 2009; Bronfenbrenner, 2011). Em muitos países 

afetados pela pandemia da COVID-19 as crianças foram parciais ou totalmente 

privadas de estímulos ao ar livre, da escola, e como tal os lares podem desempenhar 

um papel importante para fornecer o ambiente adequado para contornar essa situação 

(Lopes Bueno et al., 2021) e situações similares. Em crianças de idade pré-escolar, 

promover o desenvolvimento de habilidades motoras através de atividades no lar pode 

elevar a competência motora e sustentar um maior envolvimento com a atividade 

física (Adamo et al., 2016). O objetivo deste estudo é caracterizar as oportunidades 

(affordances) de estimulação motora em ambiente familiar, de crianças dos 18 aos 42 

meses.  

Metodologia: Pais e encarregados de educação de 63 crianças dos 18 aos 42 meses 

(16.40 ± 7.7 meses) de um jardim infantil público de Odemira, Portugal, participaram 

neste estudo de caráter transversal. O estudo foi aprovado pela Comissão de Ética do 

Instituto Politécnico de Beja (IPBeja), Portugal. Foi obtido consentimento informado 

assinado pelos respetivos pais/encarregados de educação. As oportunidades de 

estimulação, da casa familiar, para o desenvolvimento motor das crianças foram 

avaliadas através do questionário Affordances in the Home Enviroment for Motor 

Development (versão portuguesa) - AHEMD - 18-42 meses (Rodrigues, Saraiva & 
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Gabbard, 2005). O questionário é constituído por questões de caraterização da 

criança e família e 67 questões sobre o ambiente familiar, divididas em 5 subescalas: 

espaço exterior, espaço interior, variedade de estimulação, materiais de motricidade 

fina e materiais de motricidade grossa. Os dados recolhidos foram inseridos e 

classificados através do calculador (AHEMD Calculador VPbeta1.6.xls), 

disponibilizado no Projeto AHEMD 

(http://www.ese.ipvc.pt/dmh/AHEMD/pt/ahemd_6pt.htm ). Para o tratamento dos 

dados, frequências e o teste de Qui-quadrado foram calculadas com o software IBS 

SPSS 26.0 e considerou-se uma significância de 5%.  

Resultados: De destacar que as boas a muito boas oportunidades de contacto com 

o espaço exterior e as muito fracas a fracas oportunidades de desenvolvimento da 

motricidade grossa surgiram associadas aos rendimentos mensais mais baixos 

(≤1500 euros/mês). As muito boas ou boas oportunidades para o desenvolvimento da 

motricidade fina estão associadas aos rendimentos mais elevados (>1500 euros/mês). 

Conclusões: O ambiente familiar é reconhecido como variável fundamental para o 

desenvolvimento integral da criança. Com este trabalho, esperamos poder contribuir 

para o entendimento das possibilidades de desenvolvimento motor presente no 

ambiente familiar e deixar recomendações que ajudem os pais no desenvolvimento 

da literacia física dos seus filhos. 

 

Palavras-chave: competência motora, crianças, oportunidades motoras, casa.  
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Abstract  

Introduction: Children’s development occurs in socioecological contexts ranging from 

proximal to distal, through an evolving process of reciprocal interactions between the 

child and multidimensional levels of the environment, such as physical, material, social, 

emotional, symbolic, and cultural (Bronfenbrenner & Ceci, 1993). Bronfenbrenner 

(2011) advocates the family and school environments as the main microsystems of 

children (Bhering, & Sarkis, 2009; Bronfenbrenner, 2011). Since children have been 

partially or completely deprived of those outdoor stimuli in many countries affected by 

the COVID-19 pandemic, homes can play an important role to provide the adequate 

environment to circumvent this situation (Lopes Bueno et al., 2021) and similar 

situations. Promoting motor skill development through home-based activities can lead 

to higher motor competence and support higher engagement in physical activity in pre-

school aged children (Adamo et al., 2016). 

The objective of this study is to characterize the affordances of motor stimulation in the 

family environment, for children aged 18 to 42 months. 

Methodology: Parents and guardians of 63 children from 18 to 42 months (16.40 ± 

7.7 months) of a public kindergarten in Odemira, Portugal, participated in this cross-

sectional study. The study was approved by the Ethics Committee of the Polytechnic 

Institute of Beja (IPBeja), Portugal. Informed consent signed by their parents/guardians 

has been obtained. The affordances, in the home environment, were evaluated 

through the questionnaire Affordances in the Home Environment for Motor 

Development (Portuguese version) - AHEMD - 18-42 months (Rodrigues, Saraiva & 

Gabbard, 2005). The questionnaire is composed with questions that characterize 
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children and families and 67 questions related to the family environment, divided into 

five subscales: outer space, interior space, variety of stimulation, fine motor skills and 

gross motor skills. The collected data were classified through the calculator (AHEMD 

Calculator VPbeta1.6.xls), available in the AHEMD Project 

(http://www.ese.ipvc.pt/dmh/AHEMD/pt/ahemd_6pt.htm). For data analysis, 

frequencies and the Chi-square test were calculated using the IBS SPSS 26.0 software 

and a significance of 5% was considered 

Results: Highlight that good to very good opportunities for contact with outer space 

and very weak to weak opportunities for the development of gross motor skills were 

associated with lower monthly income (≤1500 euros / month). The very good or good 

opportunities for the development of fine motor skills are associated with higher 

incomes (> 1500 euros / month). 

Conclusions: The family environment is recognized as a fundamental variable for the 

integral development of children. With this work, we hope to be able to contribute to 

the understanding of the possibilities of motor development present in the family 

environment and leave recommendations that help parents in the development of their 

children's physical literacy. 

 

Keywords: motor competence, children, affordances, home. 
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Capítulo V - Discussão Geral 

 

1. Notas Introdutórias 

Em crianças de idade pré-escolar, promover o desenvolvimento de habilidades 

motoras através de atividades no lar pode elevar a competência motora e sustentar 

um maior envolvimento com a atividade física (Adamo et al., 2016). A presente 

dissertação teve como principal objetivo caracterizar as oportunidades de estimulação 

motora no ambiente familiar de crianças com idade entre os 18 e 42 meses e a sua 

relação com as condições sociodemográficas das famílias.  

As oportunidades de desenvolvimento neuropsicomotor que surgem na 

primeira infância, são influenciadas pelas affordances disponibilizadas no meio 

envolvente da criança, sendo o ambiente familiar reconhecido como uma componente 

crítica do desenvolvimento das crianças (Gottfried, 2013b; Rodrigues et al., 2005). 

Pessoas, objetos, brinquedos, livros, espaço físico, alimentação e outros constituem 

recursos físicos e socias determinantes (Costa et al., 2014; Asiye Zoghi et al., 2019). 

O ambiente familiar é apresentado como agente primário fundamental para a 

aprendizagem e desenvolvimento e para comportamentos positivos ao longo da vida 

(Caçola et al., 2011). A criança, enquanto explorador ativo, compreende a informação 

ambiental e atua sobre ela. As affordances familiares desafiam a perceção e ação da 

criança (Gabbard et al., 2012) e é conhecida a associação entre contexto familiar e o 

desenvolvimento motor da criança (Abbott & Bartlett, 2001).  

Os resultados desta investigação revelaram que não foram encontradas 

diferenças significativas nas subescalas AHEMD espaço interior e variedade de 

estimulação em função das habilitações académicas da mãe e do rendimento mensal 

familiar. Verificaram-se diferenças significativas entre as subescalas de motricidade 

fina e motricidade grossa e as habilitações académicas da mãe. Foi ainda reportada 

diferença entre as subescalas oportunidades do espaço exterior, motricidade fina, 

materiais de motricidade grossa e AHEMD total e o rendimento mensal familiar. As 

muito boas ou boas oportunidades para o desenvolvimento da motricidade fina 

surgem associadas a mães com habilitações superiores (33.3%). Na motricidade 
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grossa, verifica-se que as habilitações académicas superiores são significativas nas 

duas classificações (muito fraco a fraco, 36.5%; bom a muito bom 23.8%). Mas, ainda 

neste item, destaca-se a grande diferença na classificação Bom a Muito Bom entre as 

habilitações académicas das mães (17.5%). As boas a muito boas oportunidades do 

espaço exterior (30.2%) e as muito fracas a fracas oportunidades da motricidade 

grossa (38.1%) surgiram associadas aos rendimentos mensais mais baixos (≤1500 

euros; 30.2%). As muito boas ou boas oportunidades para o desenvolvimento da 

motricidade fina estão associadas aos rendimentos mensais mais elevados (>1500 

euros; 36.5%). 

Vários estudos atribuem ao ambiente familiar uma forte influência no 

desenvolvimento intelectual, obesidade infantil, realização académica e 

comportamentos sociais (Anthony et al., 2005; Bronfenbrenner & Evans, 2000; Dinkel 

et al., 2019; Gottfried, 2013b). Quando analisado o rendimento da família, verificou-se 

que as boas a muito boas oportunidades de contacto com o espaço exterior e as muito 

fracas a fracas oportunidades de desenvolvimento da motricidade grossa surgiram 

associadas aos rendimentos mensais mais baixos (≤1500 euros/mês). As muito boas 

ou boas oportunidades para o desenvolvimento da motricidade fina estão associadas 

aos rendimentos mais elevados (>1500 euros/mês). O rendimento familiar e as 

habilitações literárias estão associados ao desenvolvimento motor, o que vai ao 

encontro de outros estudos (Nobre et. al.,2009; Soares et al., 2015).  

O desenvolvimento neuropsicomotor é um processo de aquisição de funções 

motoras, comportamentais e cognitivas interligado ao estado de maturação do sistema 

nervoso central e à idade cronológica. As etapas de desenvolvimento são o resultado 

da interação entre o potencial biológico, genético, epigenético (variações não-

genéticas que são transmitidas de uma geração para outra) e meio ambiente 

envolvente (Araújo & Israel, 2017; Gallahue et al., 2012). A interatividade entre os 

processos de mudança e de continuidade ao longo da vida é uma das principais 

características do desenvolvimento humano (Diniz & Koller, 2010) e segundo 

Bronfenbrenner (1977) pode ser entendido como um processo recíproco que resulta 

da interação dos vários sistemas que o compõem.  
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2. Limitações Globais do Estudo 

É importante refletir acerca da pouca disponibilidade de materiais que 

promovam o desenvolvimento das habilidades motoras grossas e finas das crianças, 

visto que a literatura afirma que são fatores essenciais para o desenvolvimento motor.  

Este estudo apresenta limitações inerentes à natureza da pesquisa realizada, 

o facto de a amostra ser reduzida e por isso a análise estatística também ter sido 

limitada.  

 

3. Perspetivas Futuras de Estudo 

O ambiente familiar é reconhecido como variável fundamental para o 

desenvolvimento integral da criança. Com este trabalho, procurou-se poder contribuir 

para o entendimento das possibilidades de desenvolvimento motor presente no 

ambiente familiar e deixar recomendações que ajudem os pais no desenvolvimento 

da literacia física dos seus filhos. 

Identificou-se a necessidade de estudos futuros darem continuidade à 

avaliação das affordances em ambiente familiar por exemplo numa determinada 

região, correlacionar com as características da família e avaliar também os espaços 

envolventes às escolas e zonas habitacionais.  

Após o levantamento de affordances seria interessante avaliar o próprio 

desenvolvimento motor das crianças (previsto no esquema inicial de investigação) que 

participassem na amostra, de forma a fundamentar a necessidade de estratégias 

promotoras de um desenvolvimento saudável nesta faixa etária e outras, 

considerando que a infância é uma momento chave para adotar estilos de vida 

saudáveis.  
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Conclusões 

A presente dissertação teve como principal objetivo caracterizar as 

oportunidades de estimulação motora no ambiente familiar de crianças com idade 

entre os 18 e 42 meses e a sua relação com as condições sociodemográficas das 

famílias. 

Neste estudo as oportunidades de estimulação motora parecem estar 

relacionadas com o rendimento mensal da família bem como com as habilitações 

académicas da mãe; revelando que famílias com maior rendimento mensal e com 

habilitações superiores (mãe) não consideram tão positivas as oportunidades de 

estimulação do contexto exterior quando comparadas com as outras famílias.  

As boas a muito boas oportunidades de contacto com o espaço exterior e as 

muito fracas a fracas oportunidades de desenvolvimento da motricidade grossa 

surgiram associadas aos rendimentos mensais mais baixos (≤1500 euros/mês) e as 

muito boas ou boas oportunidades para o desenvolvimento da motricidade fina estão 

associadas aos rendimentos mais elevados (>1500 euros/mês). 

O ambiente familiar é reconhecido como variável fundamental para o 

desenvolvimento integral da criança.  

Identificou-se a necessidade de estudos futuros darem continuidade à 

avaliação das affordances em ambiente familiar por exemplo numa determinada 

região, correlacionar com as características da família e avaliar também os espaços 

envolventes às escolas e zonas habitacionais. Com o intuito de identificar 

recomendações para o aumento da literacia física e de criarmos espaços desafiantes, 

com affordances diversificadas é fundamental a identificação de critérios-chave para 

ambientes exteriores (parques infantis, rotas seguras, entre outros) com elevado valor 

lúdico e amigos das crianças (child-friendliness) e das suas famílias. 
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Anexo A – Informação ao Participante  

 

 
Instituto Politécnico de Beja 

Escola Superior de Educação de Beja 

 

INFORMAÇÃO AO PARTICIPANTE 

No âmbito do Mestrado em Atividade Física e Saúde, da Escola Superior de 

Educação de Beja, estamos a realizar um estudo com o tema “Desempenho motor e 

oportunidades de estimulação motora infantil”, sob a orientação da Dra. Vânia 

Loureiro. 

Este estudo tem por base o projeto AHEMD (Affordances in the Home 

Environment for Motor Development) o qual proporciona aos investigadores, 

educadores, e pais, uma ferramenta fiável de avaliação da qualidade e quantidade das 

oportunidades de estimulação motora infantil presente na casa familiar. A natureza e 

características deste instrumento fazem dele também um elemento valioso para 

educadores e pais preocupados com o bem-estar dos seus filhos e educandos. 

Como tal pedimos a todos vós, que através do preenchimento deste instrumento 

de colheita de dados (questionário) válido e prático, nos transmitam a experiência do 

vosso ambiente familiar. A participação neste estudo é voluntária e não envolve riscos 

e estão garantidos o anonimato e confidencialidade dos resultados. Não existem 

respostas certas nem erradas assim como não existe avaliação para as mesmas. Por 

favor respondam o mais honestamente e relatem cuidadosamente a vossa realidade. A 

vossa ponderação, sinceridade e cuidado estão intimamente ligados à validade desta 

investigação. 

Posteriormente poderá ocorrer uma observação com vista à caraterização das 

habilidades motoras das crianças cujos respetivos encarregados de educação 

responderam ao questionário. Esta visa somente reconhecer o estado de 
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desenvolvimento motor das crianças e posteriormente fazer a sua ligação e corelação 

com as oportunidades no ambiente da casa familiar. 

Para que possamos relacionar o questionário com a avaliação motora posterior, 

cada criança/família terá um código. Os dados fornecidos serão apenas utilizados no 

âmbito do referido estudo. Como já afirmámos, a confidencialidade dos mesmos está 

garantida. Nunca serão referidos nomes ou indivíduos específicos na apresentação do 

mesmo. 

Os resultados da avaliação poderão ser facultados a todos aqueles que o 

solicitem.  

A vossa colaboração neste projeto é de extrema importância uma vez que sem 

ela será impossível proceder ao desenvolvimento deste estudo que visa provar que a 

estimulação ambiental tem um papel critico nas fases mais precoces do 

desenvolvimento humano, área essa tão pouco desenvolvida no nosso país. 

Pedimos que tentem responder ao questionário através do link que vos 

disponibilizamos de seguida. Numa altura tão sensível, esta poupança ao nível de papel 

será um contributo ecológico da nossa parte. De qualquer forma, caso não consigam 

aceder a um computador/tablet/telemóvel e desse participar, solicitem uma versão em 

papel do mesmo à Educadora responsável pelo vosso educando. 

Caso tenham dificuldade em copiar o link, por favor enviem e-mail para 

bernmatos80@hotmail.com, ou SMS para o numero 966817077. Ser-lhes-á facultado o 

link com a maior brevidade. 

LINK: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfk3L86BOmLQQAbXlddmOnd0CpNOr35r

Tp76Z75pU-5e5CDCA/viewform?usp=sf_link 

Agradeço desde já a vossa disponibilidade e colaboração. 

 

 O investigador 

  

 

 

 (Bernardo Matos) 
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Anexo B – Consentimento Informado  

 

   

Instituto Politécnico de Beja 

Escola Superior de Educação de Beja 

 

Declaração de Consentimento Informado 

Eu, _______________________________________________, 

declaro ter sido informado(a) sobre esta investigação bem como das 

garantias de anonimato e confidencialidade da mesma. 

 

Assim, aceito de minha livre e espontânea vontade participar neste 

estudo intitulado “Desempenho motor e oportunidades de estimulação 

motora infantil” e responder ao questionário que me foi apresentado sob 

as condições mencionadas na informação ao participante. Aceito também 

que o meu educando seja, posterior e possivelmente, alvo de uma 

observação com vista à caraterização das suas habilidades motora, que 

como me foi informado não terá qualquer natureza invasiva e será também 

ela anónima e confidencial. 

Responderei a todas as questões propostas com honestidade e 

seriedade e permito que a informação recolhida seja utilizada em futuros 

estudos, podendo desistir a qualquer momento sem que daí resulte 

qualquer prejuízo para a minha pessoa ou do meu educando. 

DATA: ______/______/ 2020 

 O Encarregado de educação 
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Anexo C – Questionário AHEMD (18-42 meses)  
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Anexo D – Comunicação Oral “Literacia Física e oportunidades 

de estimulação motora em contexto familiar” 
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Anexo E – Póster “Estimulação Motora e Contexto Familiar”  
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Anexo E – Comunicação com as famílias vs Literacia Física  
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