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Resumo 

O presente estudo examinou a influência da idade, do sexo, de variáveis morfológicas, 

do local de observação e da competência motora na perceção e ação numa tarefa de 

salto de uma plataforma para o solo. Foi pedido a 91 crianças dos 5 aos 10 anos 

(M=8.23 anos; DP=1.44 anos), que estimassem a sua altura máxima de salto antes desta 

ser determinada. Os resultados indicaram que: (i) a altura máxima de salto foi 

sobrestimada a partir da base e subestimada a partir do topo; (ii) crianças com melhor 

competência motora revelaram maior percentagem de acertos na estimativa a partir da 

base; (iii) a magnitude do erro na base foi principalmente influenciada pela idade e pela 

competência motora, não se verificando influências significativas das variáveis testadas 

na magnitude do erro a partir do topo; (iv) a altura máxima de salto foi principalmente 

explicada pela idade; (v) a altura sentado e o sexo foram as principais preditoras da 

estimativa a partir da base e a idade foi a principal preditora na estimativa a partir do 

topo. Este estudo é enquadrado numa abordagem ecológica ao risco, pretendendo 

contribuir o melhor conhecimento sobre a perceção e ação das crianças em situações de 

risco. 

 

 

Palavras-chave: perceção, altura de salto para o solo, crianças, tendência de erro, 

magnitude de erro, idade, sexo, variáveis morfológicas, local de observação, 

competência motora. 
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Abstract 

The present study examined the influence of age, sex, morphologic variables, point of 

observation and motor competence in the perception and action of a drop jump task 

from a platform to the ground. Ninety one children between 5 and 10 years old (M= 

8.23 years; SD= 1.44 years) were asked to estimate their maximum jump height before 

it was actually measured. The results indicated that: (i) maximum jump height was 

overestimated when children were on the ground and underestimated when they were at 

the top; (ii) children with better motor skills were more accurate than their peers when 

predicting their maximum jump height from the ground; (iii) error magnitude from the 

ground was mainly influenced by age and motor competence, but none of tested 

variables influenced error magnitude from the top; (iv) maximum jump height was 

mainly explained by age; (v) sitting height and sex were the best predictors for the 

estimation from the ground and age was the best predictor for the estimation from the 

top. This study is framed in an ecological approach to risk and aims to enhance the 

knowledge regarding the perception and action of children in risk situations. 

 

 

Key words: perception, drop jump height, children, error tendency, error magnitude, 

age, sex, morphological variables, point of observation, motor competence. 
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I – Introdução 

A presente Dissertação de Mestrado surge no âmbito do VIII Mestrado em 

Desenvolvimento da Criança na variante de Desenvolvimento Motor, da Faculdade de 

Motricidade Humana (Universidade de Lisboa). 

Tendo em consideração que a correta perceção dos limites de ação das crianças é 

uma questão fundamental em termos de segurança infantil, o presente estudo visa 

investigar a capacidade das crianças percecionarem os seus limites de ação numa tarefa 

de salto. Para tal, procedeu-se à avaliação da altura máxima percebida e real de salto de 

uma plataforma para o solo, em crianças dos 5 anos aos 10 anos, correlacionando a 

influência da idade, do sexo, de variáveis morfológicas, do local de observação e da 

competência motora com as variáveis referidas. 

Segundo Mackay e Vincenten (2012), os acidentes são a principal causa de morte 

entre os 5 e os 19 anos, com uma maior incidência do que todas as outras causas 

combinadas. 

A queda faz parte do desenvolvimento infantil, e a sua maioria tem baixas 

consequências físicas, no entanto uma parte destas quedas assume um caráter mais 

grave, tornando os acidentes por queda na terceira principal causa de morte acidental na 

infância na União Europeia (Mackay & Vincenten, 2012). A queda é ainda a principal 

causa de admissão em departamentos de urgência médica entre crianças e adolescentes, 

representando 20-25% dos internamentos (Peden et al., 2008). 

A investigação indica que os acidentes infantis podem ter como causa variáveis 

ambientais, familiares e/ou características individuais como a idade, o sexo e o 

comportamento (Peden et al., 2008). 

A nível ambiental e familiar os estudos têm demonstrado uma forte relação entre a 

classe social e as quedas na infância, tendo sido identificados como fatores risco 
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variáveis como a maior exposição à sobrelotação, ambientes perigosos, paternidade 

única, desemprego, baixa idade materna, baixa escolaridade materna, stresse do 

cuidador e problemas de saúde mental, e desigualdades no acesso aos cuidados de saúde 

(Peden et al., 2008). No entanto, nos países mais desenvolvidos o acesso a produtos 

como carrinhos de bebé, andarilhos e berços que não correspondem às medidas padrão, 

também se tem mostrado um dos principais fatores de preocupação. 

Ao nível das características individuais tem-se verificado uma maior incidência de 

quedas no sexo masculino comparativamente ao feminino, da mesma forma têm-se 

verificado um maior número de quedas em crianças até um ano (Mackay & Vincenten, 

2012). Em crianças com menos de um ano de idade a maioria das quedas ocorre a partir 

de móveis e assentos de carros, entre um ano e os três anos de idade a maioria das 

quedas surge a partir de escadas, degraus, móveis, andarilhos ou equipamentos de jogo. 

Já as crianças mais velhas caiem maioritariamente de equipamentos em parques infantis 

ou na sequência de empurrões (Peden et al., 2008). 

No que respeita a parques infantis (um dos principais locais de acidentes na 

infância) entre os fatores de segurança a considerar estão a acessibilidade, a separação 

de atividades, a separação de equipamentos por idade, a organização de atividades por 

áreas não conflituais, a construção de equipamentos segundo diretrizes e regras de 

segurança, a adequada sinalização e rotulagem e uma adequada supervisão (U.S. 

Consumer Product Safety Commission, 2010). 

A qualidade da supervisão depende do conhecimento do supervisor sobre o 

comportamento seguro em relação ao contexto do parque infantil e aos próprios 

equipamentos. Os supervisores devem estar familiarizados com a verificação de 

equipamentos e alterações na segurança, com a identificação das superfícies de 
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proteção, e com a escolha adequada de roupa que promova a segurança da criança (U.S. 

Consumer Product Safety Commission, 2010). 

Segundo a U.S. Consumer Product Safety Commission (2010) as superfícies dos 

parques infantis são um dos fatores mais importantes para reduzir o impacto de lesões a 

partir de uma altura, pelo que devem ter características de amortização/absorção 

relacionadas com altura potencial de queda. 

Já entre os fatores de risco mais significativos estão as alturas inapropriadas, as 

superfícies dos parques em infantis e/ou uma inadequada supervisão das crianças, uma 

vez que estes fatores contribuem tanto para a potencialização da ocorrência de quedas 

de alturas como para a gravidade das mesmas (Peden et al., 2008). 

A maioria dos estudos indica a altura máxima de segurança como 1.5 metros, 

referindo que acima desta altura aumentam os acidentes quer em número quer em 

gravidade (Chalmers et al., 1996; Macarthur, 2000). No entanto, esta conclusão não é 

transversal em todos os estudos. Em 1997, Mott et al. referiram a altura de 2.5 metros 

como a altura máxima de segurança em parques infantis, já Laforest, Robitaille, Lesage 

e Dorval (2001) indicaram a altura de 2 metros. Enquanto a U.S. Consumer Product 

Safety Commission (2010) refere que a altura máxima dos equipamentos deve ser de 

1.83 metros (6 fts) devendo esta ser adaptada de acordo com o equipamento em causa. 

Assim, este estudo tem como principais objetivos perceber a capacidade das 

crianças percecionarem os seus limites de ação numa tarefa de salto de uma plataforma 

para o solo e compreender os fatores que se relacionam com esta perceção, de modo a 

potencializar a prevenção da ocorrência de acidentes derivados da queda ou salto a 

partir de uma altura. 
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Estado da arte 

Perceção de altura. Vários estudos que investigaram a perceção de altura 

verificaram que os participantes estimam uma maior altura vertical comparativamente 

ao seu real valor. Segundo Jackson e Cormack (2007) e Stefanucci e Proffitt (2009) esta 

diferença de perceção é maior a partir do topo do que da base. Nestes dois estudos, foi 

solicitado aos participantes que estimassem uma distância vertical a partir da base e do 

topo dessa altura. Tendo-se verificado que para a mesma altura real (14.39m e 8m, 

respetivamente), os participantes percecionam uma maior distância quando se 

encontram no topo comparativamente a quando se encontram na base (Jackson & 

Cormack, 2007; Stefanucci & Proffitt, 2009). Stefanucci e Proffitt (2009) constataram 

que quando estimativa é efetuada do topo, a altura real é sobrestimada em 60%, 

enquanto a partir da base a altura real é sobrestimada em 30%. As diferenças entre os 

dois pontos de observação podem ocorrer devido ao facto da observação a partir do topo 

ser uma situação de pistas reduzidas, já que as pistas normalmente utilizadas para 

perceber a escala de distância não estão disponíveis para os observadores quando não 

estão na posição vertical ao nível do solo (Stefanucci & Storbeck, 2009), ou pode 

ocorrer devido a um aumento da ansiedade e/ou medo experienciado no topo da altura 

em comparação com o solo (Teachman, Stefanucci, Clerkin, Cody, & Proffitt, 2008). 

No entanto, a perceção de altura a partir do topo é menor quando a altura é pequena, 

tendo-se verificado uma sobrestimação de 14% para uma altura real de 1.60m 

(Stefanucci & Proffitt, 2009). 

Stefanucci e Storbeck (2009) num estudo com jovens adultos com uma média de 

idade de 18.64 anos, investigaram a relação entre a excitação emocional e a perceção de 

altura. Neste estudo, verificaram que os participantes que observaram imagens 

potencializadoras de ansiedade sobrestimaram mais a altura real do que os que 
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observaram imagens neutras, o que sugere que a ansiedade pode influenciar a perceção. 

Stefanucci e Storbeck (2009)  no seguimento estudo anterior, efetuaram um estudo com 

jovens adultos com uma média de idade de 19 anos, onde os resultados sugerem que a 

excitação emocional não influencia a perceção de distâncias horizontais da mesma 

forma que influencia a vertical, assim como, a visualização de imagens promotoras do 

aumento de excitação emocional não provoca uma sobrestimação geral de todos os 

elementos no meio ambiente. 

Assim, compreende-se que as caraterísticas individuais são igualmente fatores a 

considerar na perceção de altura, pois sujeitos personalisticamente mais ansiosos são 

mais propensos a perceber alturas como mais altas (Stefanucci & Storbeck, 2009). Da 

mesma forma, sujeitos com menor autoestima tendem a exagerar a distância ao chão, 

mas apenas na ausência de um recurso físico (e.g. um corrimão de proteção) (Harber, 

Yeung, & Iacovelli, 2011). 

 

Perceção e competência motora. Gibson (1979) defende que o comportamento é 

condicionado ou proporcionado pela perceção das possibilidades de ação oferecidas 

pelo envolvimento, ao se estabelecer uma relação entre as propriedades do 

envolvimento e as propriedades do próprio. Desta forma, não só as características físicas 

dos sujeitos (como a sua altura ou peso), como as suas características funcionais (como 

a sua competência motora) podem condicionar a sua perceção das possibilidades de 

ação no envolvimento. Os erros de julgamento que decorrem de uma errada perceção da 

competência motora face à tarefa exigida podem ser um fator importante na segurança 

infantil (Lee, Young, & McLaughlin, 1984). 

São vários os estudos que têm demonstrado a adaptação do comportamento motor 

à tarefa de acordo com as competências percecionadas pelo próprio. E. J. Gibson e 
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colaboradores (1987) verificaram que os padrões de exploração variam com as 

informações apresentadas, neste caso crianças que já andam, passam a rastejar perante 

uma superfície não-rígida (e.g. colchão de água). Também Adolph, Eppler e Gibson 

(1993) constataram que crianças que já andam, mudam os seus meios de locomoção 

para trepar ou deslizar com o incremento da inclinação da superfície. Nestes estudos, a 

experiência e perceção da própria competência motora mostram-se importantes na 

adaptação do comportamento à atividade. Crianças mais velhas apresentam já alguma 

competência para estimar a sua competência motora em tarefas específicas. LeGear e 

colaboradores (2012) num estudo sobre a competência motora e a perceção da 

competência motora no jardim-de-infância (M=5.75 anos de idade) atestaram a 

existência de uma relação significativa entre a competência motora e a sua perceção. 

Este estudo concluiu ainda que no sexo masculino uma maior competência tende a 

refletir uma maior perceção dessa competência independentemente da tarefa, enquanto 

no sexo feminino esta relação manifesta-se nas tarefas locomotoras mas não se 

apresenta relacionada nas tarefas de controlo dos objetos. Alguns estudos indicam 

também que a alteração das capacidades de ação dos participantes influencia a sua 

perceção. Lessard, Linkenauger e Proffitt (2009) num estudo sobre a perceção de 

distância horizontal no salto verificaram que ao reduzir a capacidade de salto, através da 

colocação de pesos nos tornozelos, as distâncias eram percecionadas como maiores. 

Assim, estes autores, referem que a perceção de distância varia com a ação e a 

capacidade de a realizar. 

No entanto, quando se tenta compreender a relação entre a competência motora e 

a segurança infantil, verificam-se diferentes resultados. Na tentativa de compreender 

esta relação, Martin-diener, Wanner, Kriemler e Martin (2013) efetuaram um estudo 

com crianças dos 7 aos 9 anos de idade (M= 7.9 anos) onde pretenderam verificar a 
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influência da atividade física, do condicionamento aeróbico e da coordenação motora na 

ocorrência de acidentes. Neste estudo atestou-se que um maior risco de acidentes está 

relacionado com baixos níveis de capacidade aeróbica e níveis elevados de coordenação 

motora. Já o nível de atividade física não se apresentou correlacionado com a ocorrência 

de lesões. Por outro lado, Gofin, Donchin e Schulrof (2004) num estudo que pretendeu 

investigar a relação da competência motora com a ocorrência de acidentes na escola 

primária, concluíram que um melhor equilíbrio e agilidade estão relacionados com 

maior ocorrência de acidentes. Estes autores propõem que estes resultados podem ser 

reflexo de uma maior procura de situações de risco por crianças com melhor 

competência motora. Por fim, há ainda estudos que não encontraram correlação entre a 

competência motora e o risco de acidentes. Num estudo com crianças entre os 5 anos e 

10 meses e os 9 anos, onde se testou a relação entre estas variáveis, Schwebel, Binder, 

Sales e Plumert (2003) sugerem que competência motora não está relacionada com o 

risco de acidentes, tanto efetuando um controlo por sexo como por idade. 

Alguns estudos indicam que há diferentes fatores que podem influenciar a 

perceção da competência motora. Plumert e Schwebel (1997) realizaram um estudo em 

crianças dos 6 aos 9 anos, onde pretenderam verificar as influências temperamentais e 

sociais no julgamento sobre a sua competência motora e a relação entre sobrestimação 

da competência motora, as características personalísticas e a ocorrência de acidentes, 

através de tarefas de alcance vertical, alcance horizontal, stepping (passo máximo) e 

clearance (passagem por baixo de uma barreira). Neste estudo, verificou-se que tanto as 

características personalísticas como o contexto social influenciam a perceção sobre a 

sua competência motora. Atesta-se que quando as crianças observam os pares a falhar 

uma tarefa, ficam mais conservadoras em relação à sua própria competência motora do 

que quando observam o sucesso por parte dos pares. Pelo que se conclui que as crianças 
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desta faixa etária recorrem à experiência dos pares para perceberem a sua própria 

competência motora. No entanto, a comparação social influencia os julgamentos sobre 

tarefas bastantes afastadas da sua capacidade, mas não os julgamentos sobre tarefas 

próximas ou dentro de sua competência real (Plumert & Schwebel, 1997). Em crianças 

de 6 anos verifica-se uma correlação entre as características temperamentais e a precisão 

da perceção sobre a sua competência, no entanto essas características temperamentais 

não estão correlacionadas com o tempo necessário para esse julgamento. Nesta idade, 

apura-se que crianças mais ativas fazem julgamentos menos precisos sobre a sua 

competência. Já em crianças de 8 anos, as características temperamentais encontram-se 

correlacionadas com o tempo necessário para efetuar o julgamento sobre a sua 

competência motora, mas não com a precisão desse julgamento. Verificando-se que 

nesta idade as crianças mais ativas apresentam um menor tempo de julgamento sobre a 

sua competência motora (Plumert & Schwebel, 1997). Segundo Plumert e Schwebel 

(1997), as crianças de 8 anos fazem julgamentos significativamente mais precisos sobre 

sua competência comparativamente às crianças de 6 anos. Desta forma verifica-se que a 

sobrestimação da própria competência motora está relacionada com a gravidade dos 

acidentes em crianças de 6 anos do sexo masculino, no entanto em crianças de 8 anos a 

gravidade dos acidentes está correlacionada com as características temperamentais. Os 

resultados desta investigação permitem compreender que a influência das características 

temperamentais da criança e de seus julgamentos sobre a sua competência motora 

variam com o desenvolvimento. 

 

  Perceção e escala corporal. Como já referimos, de acordo com os pressupostos 

da psicologia ecológica (Gibson, 1979), o comportamento é condicionado ou 

proporcionado pela perceção das possibilidades de ação oferecidas pelo envolvimento, 
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estabelecendo-se uma relação entre as propriedades do envolvimento e as propriedades 

do próprio sistema de ação. Este pressuposto implica que as ações motoras possam ser 

corporalmente escaladas e que a perceção seja resultado das medidas corporais 

intrínsecas  

A influência da escala corporal na perceção das affordances foi inicialmente 

abordada no estudo clássico de Warren (1984). No referido estudo, foi pedido a sujeitos 

altos e baixos que estimassem a altura máxima de degrau subível de forma bípede, 

tendo-se verificado que existia uma relação proporcional entre a altura da perna e a 

perceção se o degrau era subível ou não (Warren, 1984).Tanto os sujeitos baixos como 

os sujeitos altos estimaram que a partir de cerca de 88% da altura da sua perna o degrau 

deixava de ser subível. Warren (1984) concluiu que este ponto de mudança deve refletir 

um ponto ótimo onde é gerado um gasto mínimo de energia por metro de trabalho 

vertical, o que promove o melhor ajuste entre o sujeito e a escada. Assim, atestou-se a 

existência um valor crítico de pi (rc = 0.88) adimensional, expresso pela relação entre a 

altura do degrau e a altura da perna para os dois grupos de diferentes alturas (altos e 

baixos). A partir deste ponto, os participantes deixam de considerar o degrau como 

subível sem apoio das mãos, e passam a considera-lo trepável. O estudo de Warren 

fomentou estudos posteriores com tarefas semelhantes. Cesari et al. (2003) efetuaram 

um estudo em degraus, no qual pretenderam investigar qual a altura crítica na qual o 

sujeito procurava a ajuda das mãos para subir o degrau. Neste estudo foi solicitado aos 

sujeitos que estimassem primeiramente a altura máxima que percecionavam como 

subível sem a ajuda das mãos, posteriormente foi solicitado que subissem o degrau, 

iniciando numa altura 10 cm abaixo da altura estimada e assumindo incrementos 

progressivos de 5 cm até recorrerem à ajuda das mãos para subir. Em crianças com uma 

média de idade de 6.7 anos (DP= 1.7), verificou-se que 30% da amostra acertou na 
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altura máxima subível sem apoios, enquanto 23% sobrestimou e 46% subestimou 

(Cesari et al., 2003). Este estudo veio corroborar os resultados encontrados por Warren 

(1984) ao constatar que o valor crítico a partir do qual o degrau deixa de ser subível 

ocorre a um rácio de 88% da altura da perna (Cesari et al., 2003). 

Num estudo sobre a influência das características morfológicas e variáveis 

funcionais na tarefa de ultrapassar uma barreira, Cordovil, Vieira e Barreiros (2012) 

verificaram que tanto características morfológicas (e.g., estatura, comprimento dos 

braços e pernas e altura) como características funcionais (e.g., força), influenciam a 

capacidade de transpor barreiras. No entanto, verificaram que o IMC não influencia esta 

capacidade, apresentando como possível explicação para este resultado o facto de a 

amostra ter IMCs dentro dos parâmetros normais para a idade e sexo, não sendo 

possível verificar a influência do IMC em casos extremos. Num outro estudo, também 

com a tarefa de transpor barreiras, Cordovil, Vieira e Barreiros (2012) pediram a 

crianças entre os 3 e os 6 anos que ultrapassassem 4 tipos de barreiras distintos num 

período máximo de 300 segundos. Neste estudo constatou-se que a influência das 

variáveis antropométricas depende das características da barreira. No entanto, crianças 

mais velhas, e consequentemente com maior força, maior estatura e maior comprimento 

dos membros, apresentam não só uma maior capacidade para atravessar barreiras como 

necessitam de um menor tempo para as atravessarem. Já o IMC e amplitude torácica 

anteroposterior não apresentaram qualquer influência sobre a capacidade de atravessar 

as barreiras em estudo. 

Num estudo sobre a relação da escala corporal com as dimensões do ambiente, 

Stefanucci e Geuss (2010) verificaram que a altura a partir da qual indivíduos mais altos 

se começavam a agachar para passar sob uma barreira era superior à altura a partir da 

qual os participantes mais baixos se começavam a agachar. No entanto, quando as 
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alturas das barreiras foram escaladas em função da altura dos participantes, não foram 

encontradas diferenças significativas entre os participantes mais altos e mais baixos, o 

que permitiu concluir que os participantes necessitam de uma barreira com pelo menos 

1,03 vezes a sua altura para que a possam atravessar na posição de pé. Uma variável que 

parece ser importante para a perceção das affordances do envolvimento é a altura dos 

olhos, havendo indicações que quando a altura do corpo e/ou posição dos olhos é 

alterada (e.g. capacetes ou blocos sob os pés) a perceção da altura da barreira também 

sofre alterações, o que consequentemente resulta em mudanças no julgamento da ação 

(Hirose & Nishio, 2001; Stefanucci & Geuss, 2010). 

 

Altura máxima de salto, sexo e idade. Alguns estudos defendem que rapazes e 

raparigas apresentam caraterísticas motoras e comportamentais diferentes perante 

situações desafiantes ou de risco (Eaton & Yu, 1989; Morrongiello & Matheis, 2004; 

Morrongiello & Rennie, 1998; Morrongiello, 1997) sugerindo-se que o sexo masculino 

é mais propenso à experimentação de diversão em situações de risco, apresentado, por 

isso, maior disponibilidade para participar em desafios (Morrongiello & Matheis, 2004). 

Noutros estudos foram igualmente verificadas diferenças entre sexos ao nível da 

intensidade de atividade física (Eaton & Yu, 1989) verificando-se que entre os 5 e os 9 

anos as raparigas são fisicamente mais maturas mas menos ativas a nível motor do que 

os rapazes da mesma idade.  

Num estudo sobre os preditores da tomada de decisão em situações de risco em 

crianças dos 6 aos 11 anos, constatou-se que a procura de risco está relacionada com 

fatores cognitivos, emocionais e situacionais (Morrongiello & Matheis, 2004). 

A nível cognitivo verificou-se a existência de uma forte correlação entre o número 

de riscos, a avaliação de risco e a gravidade da lesão para todas as idades, apesar de se 

atestar que geralmente as crianças mais novas identificam menos riscos do que as mais 
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velhas (Morrongiello & Matheis, 2004). A avaliação do risco tende a ser diferente no 

sexo masculino e no sexo feminino. Num estudo sobre as perspetivas das crianças 

relativas ao risco de lesão em função das diferenças entre sexos com idades 

compreendidas entre os 6 e os 10 anos, atestou-se que o sexo masculino tende a 

classificar as lesões como menos graves, o que promove uma maior tendência para a 

repetição de comportamentos de risco (Morrongiello, 1997). Hillier e Morrongiello 

(1998)  num estudo com crianças dos 6 aos 10 anos que pretendeu verificar as 

diferenças na perceção de risco entre sexos e idades diferentes, atestaram que os rapazes 

consideraram as mesmas tarefas como menos arriscadas do que as raparigas. Constatou-

se ainda que o melhor preditor de risco absoluto para o sexo feminino foram as 

avaliações de vulnerabilidade, enquanto para o sexo masculino foi a gravidade das 

lesões. Já no que respeita à idade, as crianças de 6 anos identificaram menos fatores de 

risco e fizeram-no num maior período de tempo (Hillier & Morrongiello, 1998). 

Os fatores emocionais têm um importante contributo na procura de risco 

nomeadamente em sentimentos de excitação antecipada, medo antecipado e a previsão 

de situações de risco a assumir ou a evitar (Morrongiello & Matheis, 2004). Também 

Morrongiello e Sedore (2005) verificaram que as crianças que sentem maior sensação 

de excitação do que de medo perante situações de risco tendem a procurar mais este tipo 

de situação, no entanto a procura de situações de risco é predita quer pelos atributos da 

criança (procura de sensações) quer por fatores emocionais (medo). Assim compreende-

se que crianças com maior influência de medo ou de excitação em situações de risco 

apresentam maior risco de lesão e podem necessitar de mais supervisão do que as 

restantes crianças (Cook, Peterson, & Dilillo, 1999). 

Ao nível dos fatores situacionais, o estudo de Morrongiello e Matheis (2004) 

permitiu verificar que as crianças nesta faixa etária tomam decisões baseadas na 
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conveniência (e.g. optar pelo caminho mais rápido embora mais perigoso). Esta tomada 

de decisão de risco é ainda potencializada quando influenciada pela existência da 

pressão de atingir determinado objetivo. O comportamento de risco perante situações de 

pressão para o alcance de um objetivo aumenta em qualquer sexo e faixa etária, no 

entanto verifica-se um maior aumento no sexo masculino em comparação ao feminino, 

assim como um maior aumento na faixa etária mais nova (para ambos os sexos) em 

comparação com a faixa etária mais velha (Morrongiello & Matheis, 2004). 

Alguns estudos realizados com crianças em situações de risco simulado não 

revelam a existência de diferentes comportamentos entre o sexo masculino e o sexo 

feminino. No estudo de Cordovil e colaboradores (2012) referido anteriormente, não se 

verificaram diferenças significativas entre sexos. Neste estudo, atestou-se ainda que a 

idade é o melhor preditor para compreender quais as crianças que transpõem ou não as 

barreiras de proteção, no entanto o tempo que demoram para o fazer apresenta outras 

variáveis com maior poder explicativo. Nalguns casos, embora o comportamento final 

entre rapazes e raparigas seja semelhante, os comportamentos exploratórios poderão ser 

diferentes. Por exemplo, Cordovil e colaboradores (2012) verificaram que numa 

amostra de crianças de 1 aos 4 anos, cuja tarefa era tentarem alcançar um brinquedo na 

água a partir da borda de uma piscina, os rapazes exploravam uma maior variedade de 

modos de ação para tentar alcançar o brinquedo, embora o número de rapazes e 

raparigas que acabaram por cair na água tenha sido semelhante. A maior predisposição 

das crianças do sexo masculino para explorarem de forma mais variada situações de 

risco e serem mais ativos a nível motor poderá ser um dos fatores que contribui para as 

suas maiores taxas de lesões comparativamente com as raparigas (Eaton & Yu, 1989; 

Peden et al., 2008). 
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Objetivos do estudo 

O presente estudo pretende conhecer a relação entre a perceção da altura máxima 

de salto e a altura máxima de salto real de uma plataforma para o solo, assim como 

verificar a influência da idade, do género, de variáveis morfológicas, do local de 

observação e da competência motora nas variáveis referidas. 

 

Hipóteses de pesquisa 

Desta forma, pretende-se verificar se:  

H1- As crianças sobrestimam a sua altura de salto de uma plataforma para o solo, 

tanto da base como do topo. 

H2- A tendência de estimativa relativa à altura máxima de salto de uma 

plataforma para o solo não é influenciada pelo sexo, pela idade, pela competência 

motora, pelo índice de massa corporal, pela altura e pela altura sentado. 

H3- A magnitude do erro relativo à altura máxima de salto de uma plataforma 

para o solo é influenciada pelo sexo, pela idade, pela competência motora, pelo índice 

de massa corporal, pela altura e pela altura sentado. 

H4- A altura máxima de salto de uma plataforma para o solo é influenciada pelo 

sexo, pela idade, pela competência motora, pelo índice de massa corporal, pela altura e 

pela altura sentado. 

H5- A estimativa da altura máxima de salto, a partir da base, é influenciada pelo 

sexo, pela idade, pela competência motora, pelo índice de massa corporal, pela altura e 

pela altura sentado. 

H6- A estimativa da altura máxima de salto, a partir do topo, é influenciada pelo 

sexo, pela idade, pela competência motora, pelo índice de massa corporal, pela altura e 

pela altura sentado. 
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II – Metodologia 

Tipo de estudo e objetivo  

Com o objetivo conhecer a relação entre a perceção da altura máxima de salto e a 

altura máxima de salto real de uma plataforma para o solo, foi realizado um estudo 

experimental com recorrência à inferência estatística. 

 

Participantes  

Participaram no estudo 91 crianças, 50 rapazes e 41 raparigas, entre os 5.71 e as 

10.42 anos (M= 8.23; DP= 1.44) a integrar o último ano pré-escolar ou o 1º ciclo do 

ensino básico no colégio da Torre (Lisboa). A amostra foi selecionada por conveniência 

de recolha de dados durante as aulas de educação física. Foram excluídas crianças que 

apresentassem lesões que pudessem ser agravadas com o impacto ao solo e foram ainda 

retiradas da amostra 2 crianças que não saltaram a altura mínima no espaldar (73 cm). 

Devido ao desfasamento temporal entre os dois momentos de recolha, das 91 

crianças apenas foi possível aplicar o Körperkoordinationstest für Kinder (KTK) a 75 

crianças, 41 rapazes e 34 raparigas, entre os 5.75 e os 10.42 anos (M=8.28; DP=1.41), 

sendo os restantes considerados como “missing values” ao nível da base de dados. 

 

 

Tabela 1. Caraterização da Amostra Total 

 

 N Mínimo Máximo  Média (M) DP 

Idade (anos) 91 5.71 10.42 8.23 1.44 

Altura (cm) 91 106 153 128.51 10.38 

Alt. Sentado (cm) 91 55 81 68.40 5.89 

Peso (Kg) 91 16.6 49.6 27.63 6.83 

IMC (Kg/m
2
) 91 13.47 23.59 16.46 1.98 

SQ_KTK (pontos) 75 98 148 123.59 12.49 
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Instrumentação 

Procedeu-se à medida da altura e altura sentada através de uma fita métrica 

aplicada verticalmente na parede, onde as crianças eram medidas na posição 

antropométrica, o peso foi recolhido numa balança digital. 

Para o salto e perceção foi utilizada uma estrutura (plataforma) adaptável a 

diferentes alturas e aplicável ao espaldar, sendo a altura mínima de 73 cm e a altura 

máxima de 233 cm, com 12 patamares distanciados entre si por 14.5 cm.  

De modo a recolher os dados sobre a competência motora das crianças, aplicou-se 

o teste Körperkoordinationstest Für Kinder (KTK), desenvolvido por Kiphard e 

Schilling (1974) destinado a crianças entre os 5 anos e os 14 anos e 11 meses, com um 

tempo de aplicação de aproximadamente 10 a 15 minutos por criança e com a aplicação 

de quatro tarefas:  

(i). Equilíbrio na barra, onde é solicitado à criança o deslocamento para trás, 

através do equilíbrio sobre três traves de madeira com 3 metros de comprimento cada, e 

6 cm, 4.5 cm e 3 cm de largura, respetivamente, apoiadas em suportes transversais de 

madeira que permitem que as traves estejam a 5 cm do solo. A prova tem início sobre 

uma pequena plataforma de madeira colocada encostada à trave no ponto de início, onde 

a criança inicia com os dois pés juntos sobre a plataforma seguindo-se posteriormente a 

Tabela 2. Caraterização da amostra por sexo. 

 

Sexo Variáveis N Mínimo Máximo M DP 

Masculino 

Idade (anos) 50 5.75 10.39 8.3 1.46 

Altura (cm) 50 106 153 129.35 11.15 

Alt. Sentado (cm) 50 55 81 69.07 6.24 

Peso (Kg) 50 17.7 46,0 28.2 6.86 

IMC (Kg/m
2
) 50 13.97 22.41 16.59 1.80 

SQ_KTK (pontos) 41 100 148 124.93 12.55 

Feminino 

Idade (anos) 41 5.71 10.42 8.15 1.42 

Altura (cm) 41 109 146 127.49 9.37 

Alt. Sentado (cm) 41 58 79 67.59 5.39 

Peso (Kg) 41 16.6 49.6 26.92 6.81 

IMC (Kg/m
2
) 41 13.47 23.59 16.30 2.19 

SQ_KTK (pontos) 34 98 145 121.97 12.41 
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deslocação à retaguarda alternada entre o movimento do pé direito e esquerdo. É 

permitido à criança um ensaio prévio antes da avaliação em cada trave, de seguida são 

avaliadas 3 tentativas em cada trave sendo a pontuação (passos) contabilizados até um 

máximo de 8 pontos por tentativa, sendo que o primeiro passo não é contabilizado. 

Cada tentativa tem término quando a criança atinge os 8 pontos ou coloca o pé no solo, 

sendo a pontuação final resultado no número de pontos alcançado em cada tentativa nas 

três traves (ou seja, no total das 9 tentativas e com o máximo de 72 pontos).  

(ii). Transferência lateral sobre plataformas, onde é solicitado aos participantes 

que efetuem um deslocamento lateral com transposição do corpo para a placa seguinte 

entre duas plataformas de madeira de 25 cm x 25 cm x 1.5 cm apoiadas sobre quatro pés 

de 3.5 cm de altura. As plataformas são colocadas uma ao lado da outra com uma 

distância aproximada de 5 cm, de seguida é solicitado à criança que se coloque sobre 

uma das plataformas à sua escolha e que ao sinal segure na plataforma ao seu lado com 

as duas mãos passando-a para o lado contrário da plataforma onde se encontra (e.g. está 

sobre a plataforma do lado direito, segura na do lado esquerdo com as duas mãos e 

passa-a para o seu lado direito), deslocando-se posteriormente para cima da plataforma 

que transferiu e repetindo este processo o máximo de vezes possível durante 20 

segundos. Inicialmente a prova é explicada e demonstrada à criança, que tem a 

possibilidade de experimentar de 3 a 5 transferências laterais de modo a decidir para 

qual dos lados pretende realizá-la. Se no decorrer da prova a criança tocar no solo com 

as mãos ou pés é dada a indicação para que a prova continue sem interrupções, sendo 

contabilizado um ponto quando a criança transpõe a plataforma, e um ponto quando se 

desloca para cima da mesma. A prova é realizada em duas tentativas sendo 

contabilizado o somatório de pontos de ambas. 
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(iii). Salto Lateral, onde é solicitado à criança que saltite com os dois pés em 

simultâneo de um lado para o outro de uma divisória, durante 15 segundos. Nesta prova 

a criança coloca-se num dos lados da divisória (4 cm de largura) com os pés juntos, ao 

sinal do avaliador salta lateralmente de um lado para o outro o mais rapidamente 

possível. Caso a criança toque no solo com os pés ou as mãos, ou não ultrapasse a 

divisória, a prova deve continuar sem interrupções, sendo considerado um ponto sempre 

que os pés transpõem corretamente a linha. Inicialmente, o avaliador demonstra a tarefa, 

seguindo um ensaio com 5 saltos laterais. Esta prova é composta por duas tentativas, 

onde é contabilizado o somatório de ambas. 

(iv). Salto unipedal, nesta tarefa solicita-se à criança que efetue um salto unipedal 

sobre um conjunto de esponjas sobrepostas com 5 cm de espessura por 50 cm de largura 

e 20 cm de comprimento cada, colocadas transversalmente à direção do salto e a uma 

distância de aproximadamente 150 cm para a tomada de balanço. Após o balanço, a 

chamada e a receção deverão ser efetuados sobre o mesmo pé, permitindo assim que 

ocorra um salto unipedal sobre as esponjas. O salto unipedal é efetuado com o pé direito 

e com o pé esquerdo para cada altura das esponjas, sendo a altura inicial de 5 cm (1 

esponja) para crianças de 5 e 6 anos, 15 cm (3 esponjas) para crianças de 7 e 8 anos e de 

25 cm (5 esponjas) para crianças de 9 e 10 anos, com um máximo de 12 esponjas. Caso 

a criança não seja bem-sucedida com a altura mínima indicada para a sua idade é 

solicitado o salto a partir da altura de 5 cm (1 esponja). Inicialmente a criança efetua 

dois ensaios para cada pé, que são efetuados sem esponjas para crianças de 5 anos e 

com uma altura de 5 cm (1 esponja) para crianças a partir dos 6 anos. Durante o 

decorrer da prova a criança tem três tentativas por pé e altura das esponjas, se o salto for 

corretamente efetuado à primeira tentativa são atribuídos 3 pontos, se for à segunda 

tentativa são atribuídos 2 pontos e se for à terceira tentativa é atribuído 1 ponto. Um 
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salto unipedal sobre as esponjas é considerado inválido quando a perna contrária toca no 

solo, quando os blocos de esponjas são derrubados, ou quando toca com os dois pés no 

chão após o salto sobre as esponjas. A prova termina quando a criança saltar o máximo 

de 12 esponjas ou quando falhar a terceira tentativa de salto para o mesmo pé e a mesma 

altura. Após falhar as três tentativas, se ainda não tiver executado o salto para a mesma 

altura com o outro pé, tem a possibilidade de efetuar as três tentativas no pé oposto, mas 

no caso de ser bem-sucedida a altura não será acrescida sendo a prova dada por 

terminada. A pontuação final é resultado do somatório dos pontos obtidos em ambos os 

pés para todas as alturas testadas com êxito.  

Foram ainda recolhidas imagens através de uma camara Casio Exilim HS EX-

ZR200, colocada a cerca de 3 metros da plataforma e 1.5 metros de altura, centralizada 

com o espaldar em largura e altura, de modo a recolher imagens sobre as estimativas e 

comportamento de salto. 

 

Procedimentos 

O estudo foi realizado no Ginásio A da Faculdade de Motricidade Humana 

durante as aulas de educação física dos alunos do Colégio da Torre (Lisboa). Por 

estarem limitadas à duração das aulas, as recolhas foram divididas em dois momentos: 

num primeiro momento foram recolhidos os dados na plataforma e as medidas 

antropométricas, e num segundo momento foi aplicado o KTK. 

A escola e encarregados de educação foram previamente informados sobre os 

objetivos do estudo, tendo sido autorizada a sua realização. Os professores de educação 

física planearam a aula de forma a permitir a recolha de dados, integrando no seu 

planeamento as tarefas de salto, medição dos alunos e assegurando, em conjunto com a 

investigadora, que a recolha de dados decorreria num cenário de risco controlado, não 



36 Salto de uma plataforma para o solo: perceção de altura máxima e altura real de salto em crianças  

existindo risco adicional em relação às atividades normalmente realizadas nas aulas de 

Educação Física. Assim, o estudo foi integrado no decorrer de uma aula, sendo todos os 

momentos de recolha considerados como uma estação integrada na própria aula, à qual 

as crianças eram chamadas individualmente, enquanto a restante aula era assegurada 

pelo professor de educação física. Os participantes encontravam-se descalços por ser 

essa a regra de utilização do Ginásio A e o procedimento habitual durante as aulas de 

educação física neste espaço. 

Antes do início das recolhas, tanto os investigadores como as tarefas foram 

apresentadas e explicadas às crianças por parte do professor de educação física. Foi 

ainda solicitado assentimento verbal às crianças que participam no estudo e explicado a 

cada uma que poderia desistir a qualquer momento sem qualquer tipo de prejuízo. 

Após o assentimento, individualmente, cada criança estimou a altura máxima da 

qual seria capaz de saltar (tendo como referência números assinalados nos degraus do 

espaldar), a partir de dois pontos de observação no solo (de pé e sentado, alternando a 

ordem destes entre participantes) a 2 metros da plataforma. De seguida, o participante 

subiu até à altura máxima que considerou ser saltável, não tendo como referência as 

alturas anteriormente estimadas. 

Posteriormente, a plataforma de salto foi colocada no patamar máximo indicado 

pelo participante a partir do topo e foi solicitado ao sujeito que realizasse o salto para o 

solo. Nos casos onde a criança não saltou, a plataforma foi progressivamente descida 

(de 14.5 cm em 14.5 cm) até ao patamar de onde o participante conseguiu efetuar o 

salto. Nos casos em que a criança efetuou o salto, foi questionado se pretendia efetuar 

um novo salto de um patamar mais elevado (incremento máximo de dois patamares, ou 

seja, 29 cm), tendo-se repetido este procedimento até ser atingida a altura máxima 
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efetiva de salto. De seguida foi medida a altura, a altura sentado e o respetivo peso de 

cada criança. 

Durante o primeiro momento, a recolha de dados foi assegurada por três adultos 

devidamente instruídos para o método de recolha: um elemento esteve junto à criança 

nos três momentos de estimativa e salto da plataforma, um segundo elemento esteve 

responsável pela gravação de imagens e colocação da plataforma, e um terceiro 

elemento efetuou a recolha dos dados antropométricos (altura, altura sentado e peso). 

 

Figura 1. Plataforma de salto adaptada ao espaldar. 

 

No segundo momento de recolha de dados, e por último, as crianças passaram 

individualmente por quatro estações inseridas no decorrer da aula de educação física, 

onde foram dadas as instruções e aplicadas as quatro provas do KTK (Kiphard & 

Schilling, 1974): equilíbrio na barra, transferência lateral sobre plataformas, salto lateral 

e salto unipedal. Esta fase da recolha foi igualmente assegurada por três adultos 

familiarizados com a aplicação do teste KTK: um elemento aplicou a prova de 
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equilíbrio na barra, um segundo elemento aplicou a tarefa de salto unipedal, e o terceiro 

elemento aplicou as tarefas de transferência lateral sobre plataformas e salto lateral. 

 

Opções metodológicas 

A metodologia do estudo pretendeu colocar as crianças num contexto que se 

aproximasse o máximo possível de uma situação real de perceção da sua altura máxima 

de salto. Neste sentido, enquadrou-se na aula de educação física, proporcionando um 

contexto e uma dinâmica familiar. 

 

Espaldar e plataforma. Com a adaptação da plataforma ao espaldar foi possível 

não só enquadrar a recolha de dados no decorrer da aula, como utilizar um equipamento 

que já era familiar às crianças e o qual estavam habituadas a explorar. A altura mínima 

de salto foi definida a 73 cm, por ser a altura mínima na qual a segurança da plataforma 

era assegurada. No entanto, apesar de não ser possível saltar de alturas inferiores, as 

crianças tiveram a possibilidade de estimar sem condicionantes. 

Como referido anteriormente a altura máxima de segurança não é unânime entre 

os diferentes estudos realizados, sendo que a sua maioria aponta para uma altura de 1.5 

metros a partir da qual aumenta a ocorrência e gravidade dos acidentes (Chalmers et al., 

1996; Macarthur, 2000). Entre outras alturas sugeridas em estudos, surgem os limites de 

segurança de 1.83 metros (6 fts) (U.S. Consumer Product Safety Commission, 2010), 2 

metros (Laforest et al., 2001) e 2.5 metros (Mott et al., 1997). 

Neste sentido a altura máxima definida para a estimativa foi de 232.5 cm, com 12 

patamares distanciados entre si 14.5 cm. No entanto, tendo em conta o tipo de piso, as 

atividades normalmente realizadas na aula de educação física e de modo a salvaguardar 

a segurança das crianças, a nível do salto a altura máxima foi limitada a 1.5 vezes a 
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altura da criança, o que resultou numa altura máxima de salto compreendida entre 160 

cm e 218 cm. 

 

Segurança. Ao nível da segurança optou-se pela utilização de um contexto 

realista, onde foi controlada altura máxima de salto e a receção ao solo. 

A receção ao solo foi assegurada por um praticável de ginástica, que garantiu a 

redução do impacto ao solo e impediu a ocorrência de lesões derivadas da posição de 

queda. 

No que respeita à altura máxima de salto, de acordo com o referido anteriormente, 

a mesma foi limitada a 1.5 vezes a altura criança, de modo a garantir a integridade física 

do participante. Nos casos em que 1.5 da altura da criança correspondeu a um valor 

intermédio entre os patamares, a altura de salto foi arredondada para cima (e.g. a criança 

mede 106 cm, o limite de salto correspondente é 159, logo a altura de salto será o 

patamar imediatamente a seguir, ou seja, 160 cm).  

Esta regra não foi aplicada em duas crianças nas quais se verificou dificuldades na 

receção ao solo em alturas inferiores, pelo que não foi permitido o salto da altura 

máxima de segurança de modo a evitar eventuais lesões (tabela 3). 

 

 

Instrução. No primeiro momento de recolha, foi inicialmente solicitado à criança 

que se sentasse e se colocasse de pé (ordem da instrução alternada entre crianças) atrás 

de uma linha fixa no chão, em posição frontal e a 2 metros do espaldar. O avaliador 

questionou qual o local mais alto do qual a criança achava que conseguiria saltar sem se 

Tabela 3. Crianças excluídas da altura máxima de segurança. 

 

Criança Sexo 
Idade 

(anos) 

Salto Máximo 

(cm) 

Altura Máxima de 

Segurança (cm) 

Patamares de 

diferença 

A Masculino 9.14 174.5 203 2 

B Masculino 9.03 174.5 203 2 
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magoar, foi ainda adicionalmente explicado que a altura que indicava correspondia à 

posição onde iria colocar os pés para efetuar o salto. 

A estimativa no solo (de pé e sentado) foi efetuada através da numeração das 

diferentes alturas, pelo que a criança indicava o número correspondente à altura que 

considerava a máxima de salto. Durante esta fase, a plataforma foi colocada no espaldar 

à altura mínima (73 cm) para que a criança pudesse efetuar a avaliação tendo em 

consideração a estrutura da qual iria efetuar o salto, mas sem que a sua colocação a uma 

altura diferente pudesse condicionar a avaliação da sua capacidade de salto. 

Após a estimativa no solo, foi pedido à criança que subisse pelo lado esquerdo do 

espaldar, a olhar para o seu lado esquerdo (local onde se encontrava o avaliador), de 

modo a não ter a numeração como ponto de referência. Foi indicado a todos os 

participantes que deveriam parar de subir quando achassem que estavam no ponto mais 

alto do qual conseguiam saltar sem se magoar. Quando as crianças pararam de subir, 

foi-lhes novamente questionado se aquele era o local mais alto do qual conseguiam 

saltar, dando a possibilidade à criança de efetuar os ajustes necessários. Após a 

confirmação da altura, a plataforma foi colocada no espaldar do lado direito da criança e 

foi-lhe solicitado que subisse para cima da mesma. 

Uma vez no topo da plataforma, foi questionado se conseguia saltar daquela altura 

sem se magoar. Perante uma resposta positiva, solicitou-se o salto, perante uma resposta 

negativa, a criança voltava para o lado esquerdo do espaldar e a plataforma era descida 

um patamar. 

Após o salto, a criança foi questionada se achava que conseguia saltar de mais 

alto, em caso positivo o procedimento repetia-se, em caso negativo a criança era 

acompanhada por um avaliador de modo a recolher as medidas de altura, altura sentada 

e peso. 
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No momento de recolha dos dados de KTK, os testes foram aplicados e 

explicados individualmente segundo as indicações do teste original (Kiphard & 

Schilling, 1974). Ao longo de toda a recolha as crianças foram instruídas a participar 

normalmente na aula de educação física e individualmente foram chamadas para efetuar 

as tarefas propostas. 

  

Recolha e análise de dados 

Definição das variáveis 

Idade: Idade cronológica expressa em anos e calculada desde a data de 

nascimento até ao dia da primeira recolha de dados.  

Altura: Distância vertical do solo até ao vértex em posição antropométrica 

(calculada em cm).  

Altura Sentado (AltSent): Distância vertical da superfície de sentar até ao vértex 

em posição sentado (calculada em cm). 

Sexo: Feminino ou masculino 

Índice de Massa Corporal (IMC): Calculado através da relação entre peso e o 

quadrado da altura (calculado em Kg /m
2
).  

Score de Körperkoordinationstest Für Kinder (SQ_KTK): Score relativo à escala 

de classificação do KTK de acordo com o resultado obtido em função da idade e do 

sexo nas quatro tarefas (calculado em pontos).  

Altura máxima de Salto (Smax): Altura máxima que a criança saltou (calculada 

em cm). 

Estimativa de Salto na Base (ESBase): Estimativa da altura de salto máxima a 

partir da posição de pé no solo (calculada em cm). 
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Estimativa de Salto no topo (ESTopo): Estimativa da altura de salto máxima a 

partir da posição de pé no espaldar (calculada em cm).  

Erro Constante Absoluto na Base (ECAB): Diferença entre a altura estimada em 

cm na base e a altura real de salto (registado para a posição sentado e para a posição em 

pé) em módulo (calculado em cm). 

Erro Constante Absoluto no Topo (ECAT): Diferença entre a altura estimada em 

cm no topo e a altura real de salto (registado para a posição sentado e para a posição em 

pé) em módulo (calculada em cm). 

Erro Percentual Absoluto na Base (EPAB): Percentagem absoluta de erro em 

função da relação entre a altura estimada na base e a altura real de salto ( | 1 − 
𝐸𝑆𝐵𝑎𝑠𝑒

𝑆𝑚𝑎𝑥
| x 

100 ) (calculado em %). 

Erro Percentual Absoluto no Topo (EPAT): Percentagem absoluta de erro em 

função da relação entre a altura estimada no topo e a altura real de salto ( | 1 − 

𝐸𝑆𝑇𝑜𝑝𝑜

𝑆𝑚𝑎𝑥
| x 100 ) (calculado em %).  

Tendência de estimativa na Base (TEB): Indicador de subestimação (-1), acerto 

(0) ou sobrestimação (1) na estimativa na base em relação ao salto real. 

Tendência de estimativa no Topo (TET): Indicador de subestimação (-1), acerto 

(0) ou sobrestimação (1) na estimativa no topo em relação ao salto real.  

Caraterização das variáveis 

 

Tabela 4. Caraterização das variáveis. 

 

Hipóteses Variáveis Dependentes Variáveis Independentes 

H1 Tendência de estimativa na base e no topo Estimativa de salto na base e no topo 

H2 Tendência de estimativa na base e no topo 

Sexo, idade, score de KTK, índice de 

massa corporal, altura e altura sentado 

H3 
Erro constante absoluto e erro percentual 

absoluto na base e no topo 

H4 Altura máxima de salto 

H5 Estimativa de salto na base 

H6 Estimativa de salto no topo 
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Procedimentos estatísticos. Para o tratamento estatístico foi utilizado o programa 

SPSS 21 onde foi efetuada a análise da normalidade dos dados e aplicados: (i) testes t 

para amostras independentes para a comparação entre sexos do erro constante absoluto, 

do erro percentual absoluto na base e no topo, da altura máxima de salto, da estimativa 

da altura máxima de salto na base e no topo, (ii) correlação de Pearson para verificar a 

relação entre o erro constante absoluto na base e no topo, o erro percentual absoluto na 

base e no topo, o sexo, a idade, o score de KTK, o índice de massa corporal, a altura e 

altura sentado. Efetuou-se também correlação de Pearson para verificar as correlações 

entre a altura máxima de salto e estimativa de altura máxima de salto na base e no topo 

com as variáveis anteriormente referidas. Efetuou-se uma regressão múltipla stepwise 

com as variáveis que apresentaram uma correlação significativa, de modo a verificar as 

variáveis com maior poder explicativo no erro constante absoluto na base, no erro 

percentual absoluto na base, na altura máxima de salto e na estimativa da altura máxima 

de salto a partir da base e do topo. 

Para avaliar a evolução da tendência de estimativa ao longo das idades, assim 

como as diferenças na tendência de estimativa consoante o sexo ou o ponto de 

observação, foi feita análise de frequências e realizados testes de Chi Quadrado. 

Recorreu-se à análise de frequências e testes de chi quadrado para avaliar a estimativa 

consoante o ponto de observação e no salto real, assim como para avaliar a tendência de 

estimativa em função do ponto de observação, do sexo, da idade, do score de KTK, do 

IMC, da altura e da altura sentado.  

.
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III – Resultados e discussão 

Influência do ponto de observação na perceção da altura máxima de salto 

Num teste preliminar analisou-se se existem diferenças significativas entre as duas 

estimativas efetuadas na base do espaldar (tabela 5). 

 

 

Através da tabela 5 verificou-se que não existem diferenças significativas entre as 

estimativas na posição sentado e em pé, a partir da base (t(90)= 0.00, p= 1.00). Pelo que 

se considerou apenas a posição de pé para estimar a altura de salto, visto que é a posição 

mais frequente em contexto real. Os valores descritivos relativos à análise da altura 

máxima de salto percecionada na base e no topo e à altura do salto real são apresentados 

na tabela 6. 

 

 

Como se pode verificar, os valores médios de estimativa feita a partir da base 

são superiores aos valores médios do salto real, enquanto os valores médios de 

estimativa feita a partir do topo são inferiores aos valores médios do salto real. Na 

figura 2 é possível confirmar estes resultados ao observar uma tendência de 

sobrestimação a partir da base e uma tendência de subestimação a partir do topo, em 

comparação à altura real de salto máximo, e para as diferentes alturas do espaldar. 

 

Tabela 5.  Resultados do test t para amostras emparelhadas para verificar a existência de diferenças 

significativas entre a estimativa de pé e sentado. 

 

 t P 

ESPé –ESSent 0.00 1.00 

Tabela 6. Análise da altura máxima de salto percecionada nos dois pontos de observação e do salto real 

 

 N Mínimo (cm) Máximo (cm) Média (M) (cm) Desvio Padrão (DP) (cm) 

ESBase 

91 

116.5 232.5 178.8 29.52 

ESTopo 73 218 127.02 33.42 

Smáx 73 218 148.21 35.11 
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Figura 2. Relação entre a percentagem de crianças que estimam ou saltam e a altura do espaldar. 

 

Através da tabela 7 confirma-se a existência de uma maior percentagem de 

crianças a sobrestimar a altura real de salto a partir da observação na base (81.3%) do 

que no topo (4.4%). Em consonância, verifica-se que existe uma maior percentagem a 

subestimar a partir do topo (69.2%) do que a partir da base (7.7%).  

Quando a estimativa é efetuada no topo, verifica-se ainda que a percentagem de 

crianças que acerta (26.4%) é maior do que quando é efetuada na base (11%).  

 

 

Podemos também verificar que a maioria das crianças (52.7%) sobrestimou a sua 

capacidade de salto máximo quando efetuou a estimativa na base, mas subestimou-a 

quando a efetuou do topo. De acordo com o teste de McNemar-Bowker, estes resultados 

são estatisticamente significativos (
2
(3)= 78.00, p< 0.001). É ainda possível 
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Tabela 7. Percentagem de crianças que subestimou, acertou e sobrestimou a altura real de salto a partir 

da base e do topo, para a amostra total. 

 

Comportamento 
Subestimou na 

Base 

Acertou na 

Base 

Sobrestimou na 

Base 
TOTAL 

Subestimou no Topo 7.7% 8.8% 52.7% 69.2% 

Acertou no Topo 0% 2.2% 24.2% 26.4% 

Sobrestimou no Topo 0% 0% 4.4% 4.4% 

TOTAL 7.7% 11% 81.3% 100% 
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compreender que a estimativa é mais exata a partir do topo do que a partir da base, visto 

existir um menor desfasamento entre a perceção e altura real (ver Tabela 6) e uma maior 

percentagem de acertos (ver Tabela 7). 

As diferenças verificadas nos dois pontos de observação poderão ser explicadas 

pelo aumento da ansiedade e/ou medo experienciado no topo da altura em comparação 

com o solo, de acordo com o estudo de Teachman e colaboradores (2008). 

De acordo com os resultados encontrados por Jackson e Cormack (2007) e 

Stefanucci e Proffitt (2009) é possível ainda perceber que uma subestimação da 

capacidade de salto pode ser resultado da perceção de uma maior distância entre o solo 

e a plataforma quando a observação é efetuada do topo. 

Desta forma, rejeita-se parcialmente a hipótese 1 que refere que as crianças 

sobrestimam a sua altura de salto de uma plataforma para o solo, tanto da base como do 

topo, uma vez que essa sobrestimativa só se verificou quando feita no solo. 

 

Fatores que influenciam a tendência de estimativa 

A tendência de estimativa (subestimativa, acerto, ou sobrestimativa) pode estar 

relacionada com diferentes variáveis morfológicas e funcionais. A análise de 

frequências da tendência de estimativa de acordo com o sexo e diferentes grupos de 

idade, score de KTK, IMC, altura e altura sentada, é apresentada nas tabelas 8 e 9. 

As percentagens apresentadas na tabela 8 não são significativamente diferentes 

entre sexos (
2
(2)= 1.087, p= 0.57), diferentes idades (

2
(2)= 0.814, p= 0.668), 

diferentes índices de massa corporal (
2
(2)= 4.162, p= 0.129), diferentes alturas (

2
(2)= 

1.934, p= 0.385) e diferentes alturas sentadas (
2
(2)= 2.32, p= 0.342). 
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No entanto existem diferenças significativas entre diferentes scores de KTK 

quando a estimativa é efetuada a partir da base (
2
(2)= 8.76 , p= 0,01), uma vez que as 

crianças com menos competência motora têm uma menor frequência de acertos (0%) 

comparativamente às crianças com maior competência motora (20%). 

 

As percentagens apresentadas na tabela 9 não são significativamente diferentes 

entre sexos (
2
(2)= 1.345, p= 0.592), diferentes idades (

2
(2)= 3.508, p= 0.213), 

Tabela 8. Percentagem do comportamento de tendência de estimativa a partir da base para ambos os 

sexos, diferentes idades, scores de KTK, IMC, altura e altura sentada. 

 

Variável 
Base 

Subestimou Acertou Sobrestimou 

Sexo Masculino 8% 8% 84% 

Sexo Feminino 7.3% 14.6% 78% 

Idade ≤ 8,43 6.5% 8.7% 84.8% 

Idade ≥ 8,44 8.9% 13.3% 77.8% 

SQ_KTK ≤ 123 5.7% 0% 94.3% 

SQ_KTK ≥ 124 7.5% 20% 72.5% 

IMC ≤ 15,86 6.7% 4.4% 88.9% 

IMC ≥ 15,87 8.7% 17.4% 73.9% 

Altura ≤ 130 6.7% 6.7% 86.7% 

Altura ≥ 131 8.7% 15.2% 76.1% 

AltSent. ≤ 69 8.3% 6.3% 85.4% 

AltSent. ≥ 70 7% 16.3% 76.7% 

Tabela 9. Percentagem do comportamento de tendência de estimativa a partir do topo para ambos os 

sexos, diferentes idades, scores de KTK, IMC, altura e altura sentada. 

 

Variável 
Topo 

Subestimou Acertou Sobrestimou 

Sexo Masculino 74% 22% 4% 

Sexo Feminino 63.4% 31.7% 4.9% 

Idade ≤ 8,43 60.9% 34.8% 4.3% 

Idade ≥ 8,44 77.8% 17.8% 4.4% 

Sq_KTK≤123 65.7% 22.9% 11.4% 

Sq_KTK≥124 70% 30% 0% 

IMC ≤ 15,86 73.3% 24.4% 2.2% 

IMC ≥ 15,87 65.2% 28.3% 6.5% 

Altura ≤ 130 66.7% 28.9% 4.4% 

Altura ≥ 131 71.7% 23.9% 4.3% 

AltSent ≤ 69 68.8% 27.1% 4.2% 

AltSent ≥ 70 69.8% 25.6% 4.7% 
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diferentes scores de KTK (
2
(2)= 4.663, p= 0.092), diferentes índices de massa corporal 

(
2
(2)=1.248, p= 0.523), diferentes alturas (

2
(2)= 0.437, p= 0.861) e diferentes alturas 

sentado (
2
(2)= 0.182, p= 1.000). 

Desta forma, constata-se que a tendência de estimativa é influenciada pela 

competência motora na estimativa a partir da base, no entanto esta variável não tem uma 

influência significativa quando a estimativa é efetuada a partir do topo. 

A influência significativa da competência motora na tendência de estimativa na 

base é corroborada pelo estudo de Lessard e colaboradores (2009) onde se verifica que a 

perceção varia com a competência motora. Também LeGear e colaboradores (2012) 

apoiam estes resultados ao verificar a existência de uma relação significativa entre a 

competência motora e a sua perceção. 

Já o sexo, a idade, o IMC, a altura e a altura sentado não têm uma influência 

significativa sobre a tendência de estimativa independentemente do ponto de 

observação. A influência não significativa das variáveis morfológicas (IMC, da altura e 

da altura sentado) na tendência erro é apoiada por vários estudos onde se verifica que 

quando os resultados são rateados à altura dos sujeitos, não apresentam diferenças entre 

grupos com diferentes características morfológicas (Cesari et al., 2003; Stefanucci & 

Geuss, 2010; Warren, 1984).  

Desta forma, confirma-se a hipótese 2 que refere que a tendência de estimativa 

relativa à altura máxima de salto de uma plataforma para o solo não é influenciada pelo 

sexo, pela idade, pela competência motora, pela altura e pela altura sentado, à exceção 

do nível de competência motora na estimativa a partir da base, verificando-se que as 

crianças mais coordenadas apresentam uma maior percentagem de acertos. 
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Fatores que influenciam a magnitude do erro (erro constante absoluto e erro 

percentual absoluto) 

Na tabela 10 verifica-se que o sexo não tem influência quer no erro constante 

absoluto na base e no topo (base: t(89)= 0.32, p= 0.75; topo: t(89)= 0.24, p= 0.811) quer 

no erro percentual absoluto na base e no topo (base: t(89)= 0.24, p= 0.809; topo: t(89)= 

-0.24, p= 0.808). 

 

 

Na tabela 11 atesta-se que o erro constante absoluto na base é inversamente 

correlacionado com a idade (r= -0.341, p= 0.001), a competência motora (r= -0.262, p= 

0.023), a altura (r=-0.234, p=0.026), e a altura sentado (r= -0.21, p= 0.045). Assim 

como o erro percentual absoluto na base é inversamente correlacionado com a idade (r= 

-0.431, p= 0.000), a altura (r= -0.32, p= 0.002) e a altura sentado (r= -0.308, p= 0.003). 

A tabela de correlações indica que a idade, a altura e a altura sentado se 

encontram correlacionadas negativamente com o erro constante absoluto e o erro 

percentual absoluto. A competência motora tem também uma correlação com o erro 

constante absoluto na base, embora esta correlação não seja significativa quando 

considerados os valores de erro percentual absoluto. Nenhuma das variáveis analisadas 

se encontra correlacionada com a magnitude de erro no topo.  

 

Tabela 10. Influência do sexo na magnitude do erro (erro constante e erro constante percentual) 

 

Variável 
Estimativa da Base Estimativa do Topo 

M (SD) t(89) M(SD) t(89) 

Erro Constante 

Absoluto 

Feminino 32.18 (27.03) 
0.32 

22.28 (19.21) 
0.24 

Masculino 33.93 (24.96) 23.2 (19.21) 

Erro Percentual 

Absoluto 

Feminino 26.25 (25.64) 
0.24 

15.4 (12.63) 
-0.24 

Masculino 27.68 (29.7) 14.79 (11.06) 

*p<0.05 

**p<0.01 

***p<0.001 
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A regressão múltipla stepwise realizada com as variáveis correlacionadas com a 

erro constante absoluto na base indica que a idade (β= -0.426, p< 0.001) e a 

competência motora (β= -0.419, p< 0.001) explicam 22.5% do erro constante absoluto 

na base (F(2, 72)=10.46, p< 0.001, R
2
= 0.225). 

Já em termos percentuais, a regressão múltipla stepwise indica que a idade (β= -

0.431, p< 0.001) explica 18.6% do erro percentual absoluto na base (F(1, 89)= 20.33, 

p< 0.001, R
2
= 0.186). 

Desta forma, compreende-se que a idade e a competência motora são os fatores 

mais explicativos no erro constante absoluto na base, estabelecendo entre si uma relação 

inversa, ou seja, crianças com menor idade e/ou menor competência motora tendem a 

apresentar uma maior magnitude de erro. Já no que refere ao erro percentual absoluto na 

base a idade apresenta-se como a variável predominantemente explicativa para a 

magnitude do erro. 

Segundo estudos anteriores seria esperado verificar-se a existência de diferenças 

significativas entre sexos no erro constante absoluto e no erro percentual absoluto, uma 

vez que as investigações apontam para uma diferenciação de caraterísticas motoras e 

comportamentais em situações desafiantes ou de risco, onde o sexo masculino aparenta 

Tabela 11. Correlação entre o erro constante absoluto e percentual e a idade, score de KTK, IMC, altura 

e altura sentado 

 

Variável 
Idade SQ_KTK IMC Altura Altura Sentado 

R 

Erro Constante 

Absoluto na Base 
- 0.341*** -0.262* 0.061 -0.234* -0.21* 

Erro Constante 

Absoluto no Topo 
0.107 0.116 0.38 0.106 0.111 

Erro Percentual 

Absoluto na Base 
-0.431*** -0.176 0.02 -0.32** -0.308** 

Erro Percentual 

Absoluto no Topo 
-0.061 0.067 0.054 -0.033 -0.024 

*p≤0.05 

**p≤0.01 

***p≤0.001 
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ter mais propensão à experimentação (Eaton & Yu, 1989; Morrongiello & Matheis, 

2004; Morrongiello & Rennie, 1998; Morrongiello, 1997). No entanto, à semelhança do 

que se verifica no estudo de Cordovil e colaboradores (2012), no presente estudo o sexo 

não se manifestou uma variável significativa na magnitude do erro, surgindo a idade 

como a variável com maior influência quando a estimativa é efetuada da base. A 

influência significativa da idade é ainda corroborada pelos estudos de Hillier e 

Morrongiello (1998) e Morrongiello e Matheis (2004) que verificam que a faixa etária 

mais nova tende a assumir maiores riscos e a identificar menor fatores de risco. 

A influência significativa da competência motora no erro constante absoluto e no 

erro percentual absoluto a partir da base é corroborada por Plumert e Schwebel (1997) 

que atestaram que esta variável se encontra altamente correlacionada com a idade, 

sendo que na faixa etária mais nova (6 anos) a gravidade dos acidentes encontra-se 

correlacionada com a sobrestimação da sua competência motora.  

O facto de uma maior competência motora surgir relacionada com uma menor 

magnitude de erro, não vem contrariar os estudos anteriores onde se verificou uma 

relação positiva entre a competência motora e a ocorrência de acidentes, uma vez que 

existem fatores por analisar, nomeadamente se a procura de situações de risco aumenta 

em crianças com um maior competência motora (Gofin et al., 2004; Martin-diener et al., 

2013). 

 No erro percentual absoluto e no erro constante absoluto a partir do topo não se 

verificou uma relação significativa com as variáveis analisadas, pelo que se pode 

considerar que o sexo, a idade, a competência motora, a índice de massa corporal, a 

altura e altura sentado não têm poder explicativo no erro quando a estimativa é efetuada 

no topo. 
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Assim confirma-se parcialmente a hipótese 3, que refere que a magnitude do erro 

relativa à altura máxima de salto de uma plataforma para o solo é influenciada pelo 

sexo, pela idade, pela competência motora, pelo índice de massa corporal, pela altura e 

pela altura sentado. A confirmação da hipótese é parcial, uma vez que esta influência 

apenas se faz sentir quando a estimativa é feita na base e para algumas variáveis, 

nomeadamente a idade, a altura e a altura sentado encontram-se negativamente 

correlacionadas com os erros na base (em cm ou em %), estando o nível de coordenação 

motora também correlacionado negativamente com o erro percentual absoluto na base. 

Apesar destas correlações, as influências predominantemente significativas são da idade 

e da competência motora no erro constante absoluto na base e da idade no erro 

percentual absoluto na base.  

 

Fatores que influenciam a altura máxima de salto. 

Os resultados do teste t para amostras independentes indicam que o sexo não tem 

influência na altura máxima de salto. Já ao analisar a tabela 12 verifica-se uma 

correlação positiva da altura de salto com a idade (r= 0.636, p< 0.001), a altura (r= 

0.555, p< 0.001) e a altura sentado (r= 0.561, p< 0.001). 

Assim, compreende-se que quando maior for a idade e/ou a altura e/ou a altura 

sentado, maior será a tendência para uma maior altura de salto máximo. 

 

Tabela 12. Correlação entre a altura máxima de salto e a idade, score de KTK, IMC, altura e altura 

sentado 

 

Variável 
Idade SQ_KTK IMC Altura Altura Sentado 

R 

Altura máxima de 

salto 
0.636*** 0.053 -0.005 0.555*** 0.561*** 

*p≤0.05 

**p≤0.01 

***p≤0.001 
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A tabela de correlações indica que a idade, a altura e a altura sentado se 

encontram correlacionadas positivamente com a altura máxima de salto. A regressão 

múltipla stepwise realizada com as variáveis correlacionadas com a altura máxima de 

salto indica que a idade (β= 0.636, p< 0.001), explica 40.5% da altura máxima de salto 

(F(1, 89)= 60.46, p< 0.001, R
2
= 0.405). 

Estes resultados são corroborados por Cordovil e colaboradores (2012), onde se 

verificou que a idade é o principal preditor do sucesso na capacidade de ação avaliada 

(transpor a barreira), à semelhança do presente estudo onde as crianças mais velhas 

saltaram de alturas mais elevadas. 

A altura máxima de salto parece então ser explicada principalmente pela idade da 

criança. No entanto, variáveis antropométricas como a altura da criança (fortemente 

correlacionada com a idade) parecem ser também um bom indicador para prever qual a 

altura máxima de salto. As figuras 3 e 4 ilustram bem este facto. 

 

 

Figura 3. Relação entre a percentagem de crianças que saltou e a altura do espaldar para dois grupos de 

diferentes alturas. 
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Figura 4. Relação entre percentagem de crianças que saltaram e o rácio da altura da plataforma com a 

altura média de cada grupo (baixos e altos). 

 

De acordo com a figura 3, quando se efetua uma análise da altura máxima de salto 

(cm) em função da percentagem de crianças que saltou, verificam-se diferenças entre o 

grupo das crianças mais altas e o grupo das crianças mais baixas (tabela 13), sendo que 

os mais altos saltam alturas do espaldar superiores. 

 

No entanto, quando é considerada uma medida intrínseca (figura 4) (cf., Warren, 

1984), neste caso o rácio da altura da plataforma em função da altura média de cada 

grupo, verifica-se uma diminuição das diferenças entre os dois grupos de diferentes 

alturas. 

Através da análise da figura 4, verifica-se que a maioria (aproximadamente 50%) 

das crianças mais baixas não saltou de uma altura que ultrapassasse em 21% a sua altura 
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Tabela 13. Caraterização de dois grupos (mais altos e mais baixos) em altura e idade. 

 

 N 
Mínimo 

(cm) 

Máximo 

(cm) 

Média 

(cm) 
DP (cm) 

Mínimo 

(anos) 

Máximo 

(anos) 

Média 

(anos) 
DP (anos) 

Mais Baixos 45 106 130 119.84 6.22 5.71 9.77 7.19 1.16 

Mais Altos 46 131 153 136.99 5.37 6.79 10.42 9.25 0.82 
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(ratio=1,21), e a maioria das crianças mais altas não saltou de uma altura que 

ultrapassasse em 27% a sua altura (ratio=1.27). 

Esta aproximação dos valores intrínsecos em comparação com a análise efetuada 

com os valores extrínsecos é apoiada por vários estudos onde se encontrou um valor de 

rácio para a execução de determinada ação (Cesari et al., 2003; Stefanucci & Geuss, 

2010; Warren, 1984). Estes mesmos estudos corroboram a influência de variáveis 

antropométricas na perceção e ação, sendo que diferentes dimensões corporais implicam 

adaptações posturais para a realização da tarefa e definem os limites de ação do sujeito. 

Desta forma, confirma-se parcialmente a hipótese 4 que considerava que a altura 

máxima de salto de uma plataforma para o solo seria influenciada pelo sexo, pela idade, 

pela competência motora, pelo índice de massa corporal, pela altura e pela altura 

sentado. A confirmação da H4 é parcial, uma vez que a altura máxima de salto está 

positivamente correlacionada com a idade, a altura e a altura sentado, no entanto quando 

estas variáveis são analisadas em conjunto, a idade é a única variável que apresenta uma 

influência significativa sobre a altura de salto máximo, com um poder explicativo de 

40.5%. 

 

Fatores que influenciam a estimativa da altura de salto máximo a partir da base 

Os resultados do teste t para amostras independentes indicam que o sexo tem 

influência na estimativa da altura máxima de salto a partir da base (t(89)= 2.239, p= 

0.028), sendo que o sexo masculino tende a estimar alturas máximas de salto superiores 

ao sexo feminino (tabela 14). 
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Segundo a tabela 15 a idade (r= 0.417, p< 0.001), a altura (r= 0.431, p< 0.001) e a 

altura sentado (r= 0.464, p< 0.001) estão positivamente correlacionadas com a altura 

máxima de salto estimada a partir da base. 

 

 

A tabela de correlações indica que a idade, a altura e a altura sentado se 

encontram positivamente correlacionadas com a altura máxima de salto estimada a 

partir da base. A regressão múltipla stepwise realizada com as variáveis que se 

revelaram correlacionadas com a altura máxima de salto estimada a partir da base, 

indica que a altura sentado (β= 0.505, p< 0.001) e o sexo (β= 0.302, p= 0.002) explicam 

37.3% da estimativa da altura máxima de salto a partir da base (F(2, 72)= 21.43, p< 

0.001, R
2
= 0.373). 

As diferenças significativas entre sexos na estimativa a partir da base são 

atestadas por vários estudos que apontam o sexo masculino como o mais propenso à 

experimentação de situações de risco, o mais disponível para a participação em desafios 

Tabela 14. Influência do sexo na estimativa da altura de salto máximo a partir da base 

 

Variável 
Estimativa da Base 

M (SD) t(89) 

Estimativa da altura 

máxima de salto a partir 

da base 

Feminino 121.10 (31.68) 

2.239** 

Masculino 131.87 (34.34) 

*p≤ 0.05 

**p≤ 0.01 

***p≤ 0.001 

Tabela 15. Correlação entre a altura máxima de salto estimada a partir da base e a idade, score de 

KTK, IMC, altura e altura sentado 

 

Variável 
Idade SQ_KTK IMC Altura Altura Sentado 

R 

Altura máxima de 

salto estimada a 

partir da base 

0.417*** -0.172 0.067 0.431*** 0.464*** 

*p≤ 0.05 

**p≤ 0.01 

***p≤ 0.001 
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e o mais ativo a nível motor (Eaton & Yu, 1989; Morrongiello & Matheis, 2004; 

Morrongiello & Rennie, 1998; Morrongiello, 1997). 

As variáveis antropométricas parecem ser fundamentais na estimativa da altura de 

salto a partir da base. Embora neste caso a altura sentado tenha um poder explicativo 

superior ao da altura, a altura é uma variável frequentemente mais utilizada para a 

determinação de standards em termos, por exemplo de segurança. Deste modo as figuras 

5 e 6 ilustram a percentagem de crianças que estima conseguir saltar as diferentes 

alturas do espaldar a partir da base em função de 2 grupos de altura. 

Na figura 5, onde é efetuada uma análise da altura máxima de salto estimada a 

partir da base (cm) em função da percentagem de crianças que estimou, verificam-se 

diferenças entre o grupo das crianças mais altas e o grupo das crianças mais baixas, 

sendo que os mais altos estimam alturas de salto do espaldar superiores. 

 

 

Figura 5. Relação entre a percentagem de crianças que estimaram e a altura do espaldar partir da base 

para dois grupos de diferentes alturas. 
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Figura 6. Relação entre a percentagem de crianças que estimaram a partir da base e o rácio da altura da 

plataforma com a altura média de cada grupo (baixos e altos). 

 

No entanto, quando é considerado o rácio da altura da plataforma em função da 

altura média de cada grupo (figura 6), deixa de se verificar diferenças entre os dois 

grupos. Através da análise do gráfico 4, verifica-se que maioria das crianças deixou de 

considerar “saltáveis” alturas que ultrapassassem em 49% a sua altura quando estimou a 

partir da base (ratio=1.49), independentemente da sua altura em cm. A existência de um 

valor que permite compreender a ação em função da escala corporal, já foi testada 

anteriormente em Cesari e colaboradores (2003) e Warren (1984) na tarefa de subir 

degraus e em Stefanucci e Geuss (2010) numa tarefa de passar sob uma barreira, onde 

se verificou uma relação entre o comprimento dos membros e/ou altura do sujeito e a 

ação desempenhada. 

Desta forma, confirma-se parcialmente a hipótese 5 referente à estimativa da 

altura máxima de salto, a partir da base, ser influenciada pelo sexo, pela idade, pela 

competência motora, pelo índice de massa corporal, pela altura e pela altura sentado. 

Uma vez que a estimativa a partir da base é influenciada pela idade, sexo, altura e altura 
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sentado, apesar da altura sentado e do sexo serem as variáveis mais explicativas com 

37.3% de poder explicativo sobre a estimativa a partir da base. 

 

Fatores que influenciam a estimativa da altura de salto máximo a partir do topo 

Os resultados do teste t para amostras independentes indicam que o sexo não tem 

influência na estimativa da altura máxima de salto a partir do topo (t (89)= 1.542, p= 

0.127).  

Já na tabela 16 verifica-se uma correlação positiva entre a altura máxima estimada 

a partir do topo e a idade (R= 0.621, p< 0.001), altura (R= 0.539, p< 0.001) e a altura 

sentado (r=0,539, p<0,001). 

 

 

A tabela de correlações indica que a idade, a altura e a altura sentado se 

encontram correlacionadas positivamente com a altura máxima de salto estimada a 

partir do topo. A regressão múltipla stepwise realizada com as variáveis que se 

revelaram correlacionadas com a altura máxima de salto estimada a partir do topo, 

indica que a idade (β= 0.621, p< 0.001), explica 38,6% da estimativa da altura máxima 

de salto a partir do topo (F(1, 89)= 55.97, p< 0.001, R
2
= 0.386). 

O facto da idade ser a variável com maior influência sobre a estimativa do topo é 

apoiado por Cordovil e colaboradores (2012), Hillier e Morrongiello (1998) e Plumert e 

Tabela 16. Correlação entre a altura máxima de salto estimada a partir do topo e a idade, score de 

KTK, IMC, altura e altura sentado. 

 

Variável 
Idade SQ_KTK IMC Altura Altura Sentado 

R 

Altura máxima de 

salto estimada a 

partir do topo 

0.621*** -0.073 -0.019 0.539*** 0.539*** 

*p≤ 0.05 

**p≤ 0.01 

***p≤ 0.001  
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Schwebel (1997) que referem diferenças significativas entre dois grupos de diferentes 

faixas etárias ao nível da perceção da sua competência motora. 

Sendo a idade novamente a variável com maior poder explicativo é de esperar que 

as variáveis antropométricas como a altura da criança (fortemente correlacionada com a 

idade) sejam também boas indicadoras para prever qual a altura máxima de salto. As 

figuras 7 e 8 ilustram este facto. 

Quando é efetuada uma análise da altura máxima de salto estimada a partir da 

base (cm) em função da percentagem de crianças que estimou (figura 7), verificam-se 

diferenças entre o grupo das crianças mais altas e o grupo das crianças mais baixas, 

sendo que os mais altos estimam alturas de salto do espaldar superiores. 

Já ao considerar-se as medidas intrínsecas (figura 8), deixa de se verificar 

diferenças entre os dois grupos. Verificando-se que maioria das crianças deixa de 

estimar como “saltáveis” alturas que ultrapassassem em 6% a sua (ratio=1.06). 

 

 

Figura 7. Relação entre a percentagem de crianças que estimaram e a altura do espaldar partir do topo 

para dois grupos de diferentes alturas. 
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Figura 8. Relação entre a percentagem de crianças que estimaram a partir do topo e o rácio da altura da 

plataforma com a altura média de cada grupo (baixos e altos). 

 

Em concordância com o encontrado para a estimativa a partir da base, também a 

estimativa a partir do topo apresenta um valor corporalmente escalado (ratio=1.06) a 

partir do qual a maioria das crianças deixa de considerar como saltável, em 

concordância com o testado em estudos anteriores (Cesari et al., 2003; Stefanucci & 

Geuss, 2010; Warren, 1984).  

Deste modo, confirma-se parcialmente a hipótese 6, de que a estimativa da altura 

máxima de salto, a partir do topo, é influenciada pelo sexo, pela idade, pela competência 

motora, pelo índice de massa corporal, pela altura e pela altura sentado. Esta 

confirmação é parcial, uma vez que a estimativa a partir do topo é influenciada pela 

idade, pela altura e pela altura sentada, apesar de a idade ser a variável mais 

significativa com 38.6% de poder explicativo na estimativa a partir do topo. 
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IV - Conclusões e considerações futuras  

A perceção de altura e a perceção de competência motora já têm sido estudadas 

em investigações anteriores, no entanto no presente estudo procurou-se investigar a 

perceção da competência de salto de uma altura em função da sua competência real, 

tendo para tal sido consideradas variáveis que poderiam estar relacionadas quer com a 

perceção quer com a tomada de decisão para a ação (idade, sexo, competência motora, 

IMC, altura e altura sentado). 

Com os resultados obtidos nesta investigação procura-se potencializar a 

prevenção da ocorrência de acidentes derivados da queda ou salto a partir de uma altura, 

através da compreensão da capacidade das crianças percecionarem os seus limites de 

ação numa tarefa de salto de uma plataforma para o solo e dos fatores que se relacionam 

com esta perceção. 

Neste estudo é possível compreender que a perceção de altura varia de acordo 

com o ponto de observação e é influenciada pela idade, altura e altura sentado. Sendo 

que a estimativa a partir da base é significativamente influenciada pelo sexo do 

participante. 

Além destes, o presente estudo vem atestar que as crianças tendem a sobrestimar a 

sua competência motora quando estimam a partir da base e tendem a subestima-la 

quando estimam a partir do topo, sendo a competência motora a principal influência na 

estimativa a partir da base. 

No que respeita à magnitude do erro na base, esta é principalmente influenciada 

pela idade, no entanto a competência motora assume também uma influência 

significativa quando a análise é efetuada em termos absolutos e não percentuais. 

Já ao nível da magnitude de erro e da tendência de estimativa no topo não se 

verificam diferenças significativas em nenhuma das variáveis testadas, pelo que se 
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conclui que o sexo, a idade, a competência motora, o índice de massa corporal, a 

altura e altura sentado não apresentam uma influência significativa nesta variável, 

podendo estar relacionada com outros fatores como pistas visuais ou fatores emocionais 

(e.g. medo, ansiedade). 

Por último, é ainda possível concluir que apesar da altura não ser a principal 

variável de influencia na estimativa de salto, esta encontra-se altamente correlacionada 

com as variáveis preditoras pelo que é possível identificar um rácio de altura no qual a 

maioria dos participantes deixa de considerar a altura como saltável. No caso da 

estimativa a partir da base, mais de 50% das crianças deixam de considerar como 

saltável alturas que ultrapassassem em 49% a sua, enquanto na estimativa a partir do 

topo deixa de ser considerada saltável alturas a partir de 6% acima da sua. 

De futuro, será pertinente investigar os fatores que influenciam a tendência de 

estimativa e a magnitude do erro a partir do topo, procurando alargar a investigação a 

variáveis emocionais e à manipulação ambiental (e.g. corrimão).  

Considerando que este estudo teve lugar num ambiente de aula de educação física, 

poderá ser pertinente aplica-lo noutros contextos, nomeadamente ao nível de parques 

infantis, de modo a compreender se o contexto modifica a perceção e a procura de risco. 

Desta forma, o presente estudo permite contribuir para uma otimização do 

conhecimento sobre a perceção e ação no comportamento de salto de uma altura, assim 

como a nível prático permite a otimização das atividades e equipamentos às 

características das crianças, nomeadamente no que respeita à idade e à altura, 

permitindo assim antecipar e prevenir os erros de julgamento que decorrem de uma 

errada perceção da competência motora face à tarefa exigida e que podem ser um fator 

fundamental na segurança infantil. 
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Anexo A - Folha de registo de sexo, data de nascimento e medidas morfológicas 
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Ano ___             Data da Recolha:  ___/___/______ 

Sujeito Sexo 
Data de 

Nascimento 
Altura 
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Sentado 
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Anexo B - Folha de registo de estimativa e salto na plataforma 
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Anexo C - Folhas de registo do KTK 
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Equilíbrio na barra 
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