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Resumo 

O presente estudo pretende analisar a velocidade de reacção entre indivíduos Deficientes 

Visuais praticantes de Goalball e de Futebol de 5 e em função do grau de deficiência visual, do 

tempo de prática desportiva e da idade dos atletas. A amostra é constituída por vinte e três (23) 

atletas, treze (13) são praticantes de Goalball e dez (10) são atletas de Futebol de 5, com idades 

compreendidas entre os vinte e três (23) e os cinquenta e dois (52) anos de idade (36,04±9,17). 

Todos os elementos são do sexo masculino e competem nos campeonatos nacionais há pelo menos 

três anos. 30% dos atletas possui uma experiência competitiva inferior a dez (10) anos, 22% têm 

entre onze (11) e vinte (20) anos de prática competitiva, enquanto 48% da amostra, compete há mais 

de vinte e um (21) anos. Entre os atletas deficientes visuais, 74% apresentam cegueira total 

enquanto os restantes 26% são amblíopes. Os resultados da velocidade de reacção nas vertentes 

do tempo de reacção simples, tempo de reacção de escolha e tempo de decisão para a componente 

manual e pedal, assim como o número de respostas erradas no teste de velocidade de reacção de 

escolha manual e pedal, foram obtidos através da utilização do Polireacciómetro Eletrónico. Os 

procedimentos estatísticos utilizados compreenderam a estatística descritiva (média e desvio-

padrão) e a estatística inferencial (Teste de Mann-Whitney e Kruskal-Wallis Test); o nível de 

significância foi estabelecido em p≤0,05. Os principais resultados demonstraram que: (i) No que se 

refere à modalidade praticada, os atletas de Goalball apresentaram resultados significativamente 

melhores na vertente do tempo de reacção de escolha manual (p=0,009). (ii) Os atletas com maior 

experiência competitiva apresentaram piores resultados nas vertentes de tempo de reacção simples 

manual e tempo de reacção de escolha pedal, em relação aos atletas mais jovens, sendo essas 

diferenças estatisticamente significativas (p=0,02 e p=0,009) respectivamente). (iii) Os atletas de 

idade superior foram também os que reagiram mais lentamente ao estímulo do teste de reacção de 

escolha pedal quando comparados com atletas mais jovens, com resultados estatisticamente 

significativos (p=0,039). Os resultados do presente trabalho sugerem uma vantagem de desempenho 

dos atletas de Goalball face aos atletas de Futebol de 5, no que diz respeito à velocidade de 

reacção. No que se refere ao grau de deficiência, os resultados obtidos não nos permitem identificar 

nenhuma tendência ou vantagem clara entre os dois grupos de atletas. Em relação à experiência 

competitiva, os resultados identificam uma relação linear positiva com a idade dos atletas, 

aumentando o tempo de reacção à medida que aumentam os anos de prática dos atletas, parecendo 

ser também os atleta mais experientes, aqueles que elaboram mais rapidamente, a resposta mental 

ao estímulo apresentado. Por último, a análise relativa à idade dos atletas, os resultados da nossa 

amostra, sugerem uma vantagem de desempenho dos atletas mais jovens em relação aos atletas de 

idade superior no tempo de reacção. 

 

Palavras-Chave: DEFICIÊNCIA VISUAL; GOALBALL; FUTEBOL DE 5; TEMPO 

DE REACÇÃO SIMPLES; TEMPO DE REACÇÃO DE ESCOLHA; TEMPO DE DECISÃO.  
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1. Introdução 

A interacção constante do ser humano com o meio envolvente propicia a 

captação de inúmeros estímulos, em relação aos quais é necessário 

seleccionar e tratar a informação pertinente, de forma a dar uma resposta 

adequada.  

O ”tempo que decorre desde o início de uma excitação até ao 

desencadear da respectiva resposta” é designado por tempo de reacção (Alves, 

1982 p. 34) e é uma componente importante de inúmeras actividades do ser 

humano. Representa a velocidade de processamento de informação, da tomada 

de decisão e do início da acção (Duarte et al., 2003). 

No campo desportivo, o tempo de reacção constitui-se como factor 

essencial para o êxito desportivo, principalmente no que se refere aos 

desportos colectivos (Alves & Costa, 1990), sendo inclusivamente identificado 

como um bom indicador do índice de rendimento dos atletas (Tavares, 1991). 

São vários os estudos que apontam para uma melhoria significativa de 

centésimos ou mesmo décimos de segundo, no tempo de reacção, por 

influência do treino desportivo. Este facto é extremamente importante para os 

indivíduos portadores de deficiência visual, na medida em que o tempo de 

reacção é crucial para a orientação e mobilidade da pessoa cega, pelo que a 

sua melhoria promove a sua segurança e autonomia, melhorando a sua 

qualidade de vida (Duarte et al., 2003). 

Entre as diversas modalidades desportivas colectivas praticadas por 

deficientes visuais, o Goalball caracteriza-se como uma modalidade 

especificamente orientada para esta população, respeitando as suas 

particularidades, ao contrário de outros desportos, que sofreram algumas 

adaptações, para permitir a sua prática, como é o caso do Futebol de 5. 

Desta forma consideramos pertinente verificar a diferença no tempo de 

reacção em atletas deficientes visuais praticantes de Goalball e Futebol de 5.  
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2. Revisão da literatura 

2.1. Tempo de reacção 

A cronometria mental é o estudo do tempo dispendido nas 

transformações pelas quais a informação passa, desde a sua captação até à 

execução da resposta, designando-se por tempo de reacção, o intervalo de 

tempo que decorre desde a apresentação do estímulo até ao início da resposta 

motora apropriada (Posner, 1978, cit. in Pereira, 1998). Também conhecida, 

segundo a perspectiva de outros autores, como reacciometria, esta é definida 

como “…o método de medida da velocidade de reacção, entendida como a 

resposta motora a um estímulo” (Alves, 1982, p.34). Traduz-se por um 

movimento voluntário, que pode ser modificado em função das condições de 

realização, apelando aos centros de decisão do sistema nervoso central, 

diferenciando-o do acto reflexo, enquanto resposta imutável a uma excitação 

onde os centros de decisão não são solicitados em relação à resposta a dar 

(Alves, 1982). 

O mesmo autor (1982, 1995) refere que o método do tempo de reacção é 

o que mais tem sido utilizado na investigação do processamento da informação 

humana. Esta tem sido conduzida de duas formas (Pachella, 1974; Jensen, 

1985, cit. in Alves, 1995). A primeira assenta no estudo do Tempo de Reacção 

per se, nas suas características e propriedades, analisando a influência de 

diversos factores que possam influenciar a performance no tempo de reacção. 

A segunda e de maior interesse à psicologia cognitiva, assenta sobre as fases 

que se desenrolam ao nível do sistema nervoso central e na explicação dos 

fenómenos que aí ocorrem a fim de definir e compreender os processos 

cognitivos de base no processamento da informação. 

 

2.1.1. Perspectiva histórica 

O interesse no processamento da informação remonta ao séc. XIX. 

Segundo Meyer et al. (1989, cit. in Alves, 1995) baseado em registos de vários 

autores, a história da Cronometria Mental/Reacciometria e do estudo do 
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processamento da informação pode ser dividida em quatro períodos 

fundamentais, definidos pela introdução de ideias marcantes, que promoveram 

a sua evolução ou estagnação ao longo do tempo, representados no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Períodos históricos da cronometria mental/reacciometria, ideias despoletadoras e 

respectivos autores (adaptado de Alves 1995). 

Período Ideias Autor Ciência 

Pré Histórico 

Antes de 
1850 

Equação Pessoal 

Velocidade elevada da 
condução nervosa (maior 
que a luz) 

1º Cronógrafo 

Bessel (1823) 

Muller 1838) 

 

Respolld (1828) 

Astronomia 

Fisiologia 

 

Astronomia 

Idade do Ouro 

1850-1900 

Velocidade da condução 
nervosa (100pés/s) 

Método subtractivo 

Tempo de reacção e 
inteligência 

Designação de “Tempo de 
Reacção” 

Helmotz (1850) 

 

Donders (1868) 

Galton (1862) 

Exner (1873) 

Fisiologia 

 

Fisiologia 

Psicologia 

Fisiologia 

Idade Negra 

1900-1950 

Tempo de reacção não 
correlacionado com 
inteligência 

Crítica ao Método 
Subtractivo 

Behaviorismo 

Psicometria 

Wissler (1901) 

 

Külpe (1891) 

Watson (1915) 

Binet (1905) 

Spearman (1904-
1927) 

Psicologia 

 

Psicologia 

Psicologia 

Psicologia 

Psicologia 

Renascimento 

A partir de 
1950 

Teoria da Informação 

Lei de Hyck-Hyman 

 

Método Aditivo 

Compromisso Velocidade-
Exactidão 

Shannon e Weaner 
(1949) 

Hyck (1952) 

Hyman (1953) 

Sternberg (1969) 

Pew (1969) 

Matemática 

Psicologia 

Psicologia 

Psicologia 

Psicologia 
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Embora tenham sido os astrólogos, os primeiros a interessarem-se pela 

medida do tempo de reacção, com a equação de Bessel em 1823 (Boring, 

1950, cit. in Alves, 1995), parece ter sido Helmholtz, em 1950, o primeiro a 

conceber verdadeiramente as medidas de velocidade de condução das fibras 

nervosas, introduzindo deste modo, o método do tempo de reacção na 

investigação experimental (Alves, 1982; Meyer et al., 1989; Alves, 1995).  

Donders, em 1868, desenvolveu o estudo do tempo de reacção através 

da criação do seu método subtractivo, considerado por Alves (1990) como 

percursor das modernas técnicas de investigação. Este método consistia na 

subtracção do tempo de reacção simples ao tempo de reacção de escolha, 

medindo assim a duração dos processos mentais, que designou por tempo 

fisiológico, tendo o termo “tempo de reacção” sido adoptado por Exner somente 

em 1873 (Alves 1995, Pereira 1998). 

Após um período de desinteresse da investigação psicológica pela 

problemática do tempo de reacção, a teoria da informação criada por Shannon 

e Weaner em 1949, pressupondo que no processo comunicativo existe a 

intervenção de um emissor, um receptor e um canal de transmissão da 

informação e mais tarde, a criação da lei de Hick (1952) e Hyman (1953) 

postulando que o tempo de reacção aumentava linearmente com o aumento da 

quantidade de informação transmitida, trouxeram um novo alento ao estudo dos 

processos mentais, promovendo a utilização sistemática do tempo de reacção 

como variável dependente (Alves, 1990).  

Em 1969, Sternberg faz uma revisão ao método subtractivo de Donders 

apresentando o método de factores aditivos, impulsionando ainda mais o 

estudo dos processos mentais e sua duração (Pereira, 1998). 

 

2.1.2. Definição de tempo de reacção 

Como já foi referido, foi Exner em 1973 que pela primeira vez referiu o 

termo “tempo de reacção” para classificar o intervalo de tempo que separa uma 

estimulação de uma reacção voluntária, que Donders tinha designado em 1869 

por tempo fisiológico.  
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Outros autores como Posner (1978), definiram o tempo de reacção, 

como a medida de tempo entre dois acontecimentos, sendo o primeiro o 

estímulo e o segundo a respectiva resposta.  

Bacquaert (1977) e Welford (1980) consideram o tempo de reacção 

como o intervalo de tempo que decorre entre o aparecimento de um estímulo e 

o início de uma resposta voluntária, que o sujeito pode modificar conforme as 

circunstâncias fazendo apelo aos centros de decisão do sistema nervoso 

central, os quais determinam a resposta adequada ao estímulo presente.  

Embora todas as definições apresentem em comum o binário estímulo-

resposta, Alves (1982) e Tavares (1993) incluem no tempo de reacção a 

resposta motora, definindo-o como o tempo que decorre desde o aparecimento 

do estímulo até à execução da resposta motora apropriada. 

  

2.1.3. Fases do tempo de reacção 

Responder com elevado grau de rapidez aos estímulos que nos são 

apresentados, assume um papel preponderante e decisivo, em especial no 

contexto desportivo, definindo o sucesso ou o fracasso das acções dos 

intervenientes (Alves e Costa, 1990). Desta forma, a velocidade com que é 

processada a informação, nomeadamente ao nível do sistema nervoso central e 

o conhecimento dos mecanismos que intervêm nas diferentes fases, tem sido 

objecto de estudo de diversos autores. 

O tempo de reacção, correspondente ao tempo que decorre entre o 

aparecimento do estímulo até a execução da resposta motora adequada, é 

caracterizado por vários fenómenos (Alves, 1982; Alves 1995):  

• A recepção do estímulo através dos sistemas sensoriais – a informação 

contida no estímulo é detectada pelo orgão sensorial (visão, audição ou 

tacto) sob a forma de energia física (luz, som ou pressão) e traduzida, 

passando de energia física a energia eléctrica;  

• A transmissão do estímulo nervoso através das vias aferentes – a 

informação sob a forma de energia eléctrica é encaminhada para a 

respectiva zona do sistema nervoso central;  



Tempo de Reacção Simples e de Escolha em indivíduos portadores de Deficiência Visual,  

Praticantes de Goalball e Futebol de 5  

Filipe Moreira  6 

 

 

• A análise ao nível do sistema nervoso central, determinando a resposta 

adequada ao estímulo – ao chegar ao sistema nervoso central, o sinal é 

detectado pelos mecanismos perceptivos, que analisam as suas 

características e as compara com a informação contida em memória para 

ser identificado. Uma vez identificado, passa para os mecanismos 

associativos, que o compara com possíveis respostas seleccionando a 

mais adequada. Seleccionada a resposta, passa para os mecanismos 

efectores, que programam a resposta motora;  

• A transmissão da decisão – a resposta programada é enviada pelos 

nervos eferentes ao sistema muscular; 

• A estimulação dos músculos dando início ao movimento – resposta 

motora. 

A fase sensorial engloba as duas primeiras etapas e tem uma duração 

relativamente curta (15-40 ms). A fase de execução motora engloba as duas 

últimas etapas e é igualmente rápido (60-80 ms). A fase da tomada de decisão 

é a fase mais longa, complexa e importante de todo o processo, onde se 

interpreta e identifica o sinal recebido e se compara, selecciona e programa a 

resposta motora mais adequada (Welford, 1980; Alves, 1995). 

O modelo que melhor traduz os mecanismos de processamento da 

informação, desde o aparecimento do estímulo até à execução da resposta 

motora adequada é o Modelo da “Performance” humana proposto por Alves 

(1985), onde evidencia vários processos e operações subjacentes à 

aprendizagem motora e desportiva.  
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Figura 1 -  Modelo da Performance Humana (adaptado de Alves 1985). 

 

2.1.4. Reacção simples e reacção complexa 

Podemos distinguir dois tipos de reacção, a simples e a complexa. A 

reacção simples diz respeito a um movimento já conhecido em resposta a um 

sinal previamente conhecido, sendo qualquer outra reacção, uma reacção 

complexa (Alves, 1982). 

O tempo de reacção simples corresponde ao intervalo de tempo que 

decorre desde a aplicação de um único estímulo, para o qual existe uma 

resposta pré-determinada, e a execução da resposta. Para determinar o tempo 

de reacção simples, é aplicado sempre o mesmo estímulo, sendo dada sempre 

a mesma resposta.  

O tempo de reacção de escolha, enquanto reacção complexa, 

corresponde ao tempo que decorre desde o aparecimento de um estímulo entre 

vários possíveis e a resposta motora adequada a esse estímulo. Caracteriza-se 

pelo desconhecimento, quer da natureza do estímulo e do momento do seu 

aparecimento, quer da natureza da resposta (Duarte et al., 2003). 

A diferença entre o tempo de reacção simples e o tempo de reacção de 

escolha é designado por tempo de decisão e corresponde ao tempo que 

decorre desde a chegada do estímulo ao córtex cerebral, até à saída da 

resposta correcta para os músculos efectores (Alves & Costa, 1990). 
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2.1.5. Métodos de análise do tempo de reacção 

O registo dos tempos de reacção tem sido a metodologia mais 

frequentemente adoptada, para estudar os mecanismos perceptivos e 

decisionais que se desenrolam entre momento em que surge o estímulo e a 

resposta motora apropriada. Para tal, podemos referir dois métodos 

fundamentais, o Método Subtractivo de Donders e o Método dos Factores 

Aditivos de Sternberg (Alves, 1982; 1985; 1990). 

O método criado por Donders em 1968, assenta na medida da equação 

pessoal de Bessel e na medida de velocidade de condução das fibras nervosas 

de Helmotz. 

Donders (1968) verificou que a maior parte do tempo despendido na 

realização de uma tarefa de tempo de reacção está associada aos processos 

centrais. Do mesmo modo, constatou que quando o número de estímulos e 

consequentes respostas aumenta, também aumenta o tempo de reacção. 

Segundo o autor, a explicação para esse aumento deve-se aos processos de 

discriminação e escolha da resposta, que existem na tarefa de reacção de 

escolha e que não estariam presentes em tarefas de reacção simples. Assim, 

subtraindo o tempo de reacção simples ao tempo de reacção de escolha, obter-

se-ia o tempo gasto no processo de discriminação e no processo de escolha. 

Seguindo o mesmo raciocínio, criou uma terceira tarefa para medir o tempo de 

reacção discriminativo, que consistia na apresentação de vários estímulos, dos 

quais só um implicava resposta. Deste modo, dispunha de: 

• Uma tarefa de tempo de reacção simples, designada por “tarefa a”, que 

compreendia o tempo gasto no orgão sensorial, na condução aferente, 

na apreensão do estímulo, na condução eferente e na resposta; 

• Uma tarefa de tempo de reacção discriminativo, que designou por “tarefa 

c”, que compreendia todos os processos do tempo de reacção simples 

mais a discriminação do estímulo; 

• Uma tarefa de tempo de reacção de escolha, que designou por “tarefa b”, 

que compreendia todos os processos do tempo de reacção 

discriminativo, mais o processo de escolha da resposta. 
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O método subtractivo, baseava-se no princípio de que o processamento 

da informação decorria numa sequência de processos mentais discretos, cada 

um com uma determinada duração temporal e partia da assunção que a adição 

ou subtracção de algum destes processos, não afectaria os restantes de forma 

alguma.  

Foi essencialmente este aspecto, designado de falácia da pura inserção, 

que originou as maiores críticas a este método, aliado à necessidade de se 

conhecer previamente a sequência de todos os processos envolvidos na tarefa 

que se ía comparar. No entanto apesar das críticas, este método tem sido dos 

mais usados e “é aplicável quando a performance numa tarefa experimental 

envolve a acção sequencial de uma série de acontecimentos mentais discretos” 

(Pachella, 1974 p.46, cit. in Alves, 1990). Revela-se útil quando se conhece à 

priori uma tarefa, cujas fases de processamento de informação se encontrem 

bem definidas e é necessário medir a sua duração para melhor conhecer os 

seus processos intrínsecos (Alves, 1995). 

O método desenvolvido por Sternberg em 1969 a partir de uma revisão 

do método subtractivo de Donders, tenta colmatar as críticas fundamentais que 

lhe foram feitas. 

Como no método subtractivo, Sternberg (1969) assumia que o 

processamento da informação é feito numa sequência de fases, cada uma 

delas envolvendo diferentes processos não sendo, no entanto, necessário que 

essas fases estejam pré-definidas como no método subractivo.  

Tendo por objectivo identificar as fases e processos inerentes à tarefa, 

não se preocupava com a duração das fases, embora mantivesse a premissa 

de que cada fase tem uma duração que é aditiva, isto é, o tempo de reacção 

total seria igual à soma dos tempos gastos em cada uma das fases. 

 Para colmatar a falácia da pura inserção, Sternberg (1969) propunha 

alterar a duração de cada fase, manipulando factores que afectam o tempo de 

reacção e analisando os efeitos destes factores por meio de técnicas 

estatísticas. Se os efeitos de diferentes factores fossem aditivos, queria dizer 

que a influência desses factores se verificava em diferentes fases do 

processamento da informação. Se pelo contrário, os seus efeitos se revelassem 
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interactivos, queria dizer que esses factores influenciariam pelo menos uma 

fase em comum. 

Sternberg (1969) analisou a influência de factores como a qualidade do 

estímulo, o número de elementos do conjunto a memorizar, o tipo de resposta e 

a frequência relativa do tipo de resposta, verificando que havia aditividade entre 

os quatro factores e concluiu que o tempo de reacção aumentava com o 

número de elementos do estímulo, assim como para respostas negativas e 

menos prováveis. 

Com o método aditivo, Sternberg (1969) evidenciou quatro fases 

diferentes inerentes à resposta a um estímulo. No entanto, o próprio autor 

refere que o método não permite identificar a sequência dessas fases no 

processamento da informação, sendo necessário recorrer a outras 

considerações (Sternberg, 1969, cit. in Alves, 1990).  

O método aditivo foi alvo de críticas de outros autores, Pachella (1974, 

cit. in Alves, 1990) refere que a manipulação dos níveis dos factores pode ou 

não alterar a sequência do processamento da informação. Meyer et al (1988, 

cit. in Alves, 1990), critica o facto da aditividade e interacção não significarem 

sempre fases sucessivas e influência de dois ou mais factores sobre uma 

mesma fase comum.  

Apesar das críticas e limitações, este método é considerado válido e tem 

sido utilizado como instrumento para o estudo do processamento da informação 

e para interpretar a influência na performance de vários factores (Alves, 1990). 

Revela-se útil quando se pretende conhecer as diferentes fases ou processos 

que constituem determinada tarefa (Alves, 1995). 

 

2.1.6. Factores influenciadores do tempo de reacção 

Partindo da aplicação do método do tempo de reacção, diversos autores 

focaram nos seus estudos, vários aspectos capazes de exercer influência no 

tempo de reacção. 

De acordo com Brebner e Welford (1990) os primeiros estudos na 

temática do tempo de reacção abrangeram cinco classes do problema:  
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• Factores sensoriais, relacionados com as características do estímulo, a 

sua intensidade, frequência, duração e complexidade, os limites 

fisiológicos do tempo de reacção e as características dos diferentes 

receptores, relacionados com a modalidade sensorial, assente nos 

diferentes sistemas sensoriais e nas diferenças de tempo de condução 

aferente de cada um; 

• Características da resposta, assente em diversos mecanismos que 

podem influenciar a velocidade do tempo de reacção, (o estado de 

activação dos mecanismos centrais, a respiração, o input sensorial e os 

actos motores ou as relações entre estímulo – resposta); 

• Estado de preparação, relacionado com o facto de que um sinal de alerta 

dado antes do sinal de resposta, permite um encurtamento do tempo de 

reacção; 

• Escolha, assente na constatação que o aumento do número de sinais e 

respostas, também aumentava o tempo de reacção de escolha; 

• Acompanhamentos conscienciosos, assente na consciência da 

performance dos indivíduos. 

Alguns estudos evidenciaram que o tempo de reacção tende a diminuir à 

medida que a intensidade do estímulo aumenta. Isto acontece até determinado 

nível, a partir do qual, a sua influência não é marcante. Piéron (1920, cit. in 

Welford, 1980) elaborou uma equação para descrever a relação entre tempo de 

reacção e intensidade do estímulo, conduzindo à noção da existência de um 

limite fisiológico do tempo de reacção, em tarefas de reacção simples. 

Outros estudos demonstraram que a área de actuação do estímulo, 

também exerce influência no tempo de reacção para estímulos gustativos e 

visuais (Elsberg e Spotnitz, 1938, cit. in Welford, 1980), sendo que quanto maior 

for a área abrangida, menor será o valor do tempo de reacção. 

Uma duração mais longa do estímulo promove melhorias ligeiras nos 

tempos de reacção para estímulos visuais (Froeberg, 1907, cit. in Welford, 

1980) e auditivos (Wells, 1913, cit. in Welford, 1980). 
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No que se refere às características do estímulo, parece ser evidente que 

os impulsos neurais derivados da estimulação sensorial, para serem 

discriminados, têm de se evidenciar entre a actividade neural existente. Se os 

impulsos resultantes dos estímulos sensoriais forem fracos, têm de ser 

acumulados por um determinado tempo até que sejam suficientemente fortes 

para serem detectados, prolongando o tempo de reacção. 

O tempo de reacção varia de acordo com o órgão ou sistema sensorial 

utilizado, onde as diferenças encontradas se devem essencialmente aos 

mecanismos periféricos inerentes a cada um (Welford, 1980). Estes 

manifestam-se em diferentes velocidades de condução do impulso nervoso, nas 

características de alteração do estado de activação de cada sistema e na sua 

sensibilidade. 

A estimulação de dois ou mais receptores ao mesmo tempo, também 

exerce influência no tempo de reacção. Em tarefas de reacção simples são 

obtidos melhores valores com visão biocular do que monoocular (Poffenberger, 

1912, cit. in Welford, 1980), assim como no caso de audição biauricular face à 

monoauricular (Bliss, 1893, cit. in Welford, 1980). 

Quando é apresentado um estímulo visual e auditivo em simultâneo, os 

valores do tempo de reacção são aproximadamente os mesmos em que é 

utilizado unicamente o estímulo auditivo (Dunlap e Wells, 1910; Todd, 1912, cit. 

in Welford, 1980). Tal ocorre porque a velocidade de condução do impulso 

nervoso do estímulo auditivo demora cerca de 8-10m/s a chegar aos 

mecanismos centrais (Kemp et al., 1937, cit. in Welford, 1980), em comparação 

aos 20-40m/s que demora o estímulo visual (Marshall et al., 1943, cit. in 

Welford, 1980). 

O grau de complexidade do estímulo também influencia o tempo de 

reacção, na medida em que o processamento da informação será tanto mais 

demorado quanto maior for a exigência de processos de descodificação 

(Welford, 1980). 

Alguns factores específicos exercem a sua influência sobre o tempo de 

activação dos mecanismos efectores. É o caso da pré-tensão muscular, que 

para além de facilitar a reacção em tarefas de tempo de reacção simples, tende 
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a ser vista como um indicador do estado de prontidão/excitação cortical (Lange, 

1988; Freeman e Kendal, 1940; Davis, 1940, cit. in Welford, 1980). Deste modo, 

o tempo de reacção é influenciado pelo estado dos mecanismos efectores e 

pelo nível de activação dos mecanismos centrais (Welford, 1980). 

O tempo de reacção pode ser encurtado, se for dado um sinal de pré-

aviso ao sinal para responder. No entanto, se o intervalo de tempo entre o sinal 

de aviso e o estímulo for constante, os sujeitos não respondem ao estímulo, 

mas ao pré-aviso estimando o intervalo de tempo que medeia um e outro 

(Welford, 1980). 

Por último, o tempo de reacção é também influenciado pelo número de 

alternativas estímulo-resposta. Essa influência é representada principalmente 

pelo fenómeno do tempo de reacção de escolha, o qual resulta do tempo entre 

a apresentação de um entre vários estímulos e o início da resposta 

correspondente ao mesmo (Welford, 1980). À medida que aumenta o número 

de alternativas possíveis, verifica-se um aumento gradual no tempo requerido 

para a resposta, pelo que aumenta o TR de escolha.  

Este fenómeno constitui a base da conhecida Lei de Hick, segundo a 

qual o TR de escolha aumenta a uma taxa constante cada vez que aumenta o 

número de alternativas de resposta (Welford, 1980; Schmidt e Lee, 1999). 

  

Em resumo, os factores que podem influenciar o tempo de reacção são: 

• Intensidade do estímulo; 

• Área de actuação do estímulo; 

• Duração do estímulo; 

• Características do estímulo; 

• Órgão ou sistema sensorial utilizado; 

• Número de receptores estimulados; 

• Grau de complexidade do estímulo; 

• Grau de prontidão e pré-tensão muscular; 

• Sinal de pré aviso; 

• Número de alternativas estímulo – resposta. 
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2.1.6.1. Relação velocidade/exactidão da resposta 

A investigação levada a cabo ao longo do tempo evidenciou uma 

característica particular associada ao tempo de reacção: a relação que se 

estabelece entre a velocidade e a exactidão da resposta. Embora alguns 

investigadores não a tenham levado em conta nos seus trabalhos, a sua 

importância na interpretação dos resultados é inequívoca. A correlação negativa 

que se estabelece entre a velocidade de resposta e a exactidão da mesma, 

está presente em todas as modalidades do tempo de reacção, excepto para o 

tempo de reacção simples (Jensen, 1985, cit. in Pereira, 1998). Quanto mais 

rápido um indivíduo responde, maior é a probalidade de cometer erros na sua 

resposta (Alves, 1995). 

A razão entre a velocidade da resposta e a sua exactidão depende do 

grau de dificuldade ou complexidade da tarefa, do ênfase dado à importância da 

velocidade ou exactidão nas instruções de realização da tarefa e das diferenças 

individuais (Jensen, 1985, cit. in Pereira, 1998). 

 

Figura 2 - Compromisso velocidade/exactidão (adaptado de Pachella, 1974). 

 

Apesar da percentagem de erros ser normalmente baixa, na ordem dos 

2-5% podendo subir um pouco mais com a complexidade da tarefa, a sua 

análise na interpretação dos resultados é muito importante para salvaguardar a 

Média do Tempo de Reacção 

Exactidão 

Elevada 

Baixa 

Lento Rápido 

Ênfase elevada na exactidão 

Definição teórica 

Instruções normais 

Ênfase moderada na velocidade 

Ênfase elevada na velocidade 



Tempo de Reacção Simples e de Escolha em indivíduos portadores de Deficiência Visual,  

Praticantes de Goalball e Futebol de 5  

Filipe Moreira  15 

 

 

fiabilidade dos resultados. Quando a performance se aproxima do máximo, em 

termos de exactidão, a percentagem de erros pode gerar grandes diferenças no 

tempo de reacção (Jensen, 1985; Pachella, 1974; Proteau et al., 1990). Isto é, 

se não contemplarmos a percentagem de erros na apreciação dos dados, 

aqueles indivíduos que sacrificaram a exactidão em detrimento da velocidade, 

são favorecidos quanto aos valores do tempo de reacção.  

 

2.1.7. Tempo de reacção e psicologia desportiva 

Desde o seu surgimento, o método do tempo de reacção estendeu o seu 

campo de aplicação a diversas ciências, em particular à psicologia desportiva 

(Alves, 1982).  

Os primeiros trabalhos no âmbito da Psicologia do Desporto realizados 

em Portugal, datam de 1982, 1983 e 1985 (Alves, cit. in Ferreira, 1990), 

procurando salientar a importância do tempo de reacção para a obtenção de 

melhores execuções, relacionar factores psicológicos com factores 

psicomotores no sentido de evidenciar as capacidades que mais se destacam 

nos atletas e determinar a relação do tempo de reacção e o tipo de desporto 

praticado. 

Parece haver um consenso geral no que diz respeito à evolução do 

tempo de reacção, verificando-se a sua diminuição desde a infância até cerca 

dos vinte anos, apresentando posteriormente um aumento lento e constante até 

aos 50-60 anos de idade, após a qual esse aumento se vai acentuando 

(Welford, 1980; Jensen, 1985, cit. in Duarte et al., 2003).  

Pereira (1998) e Duarte et al. (2003) corroboram este aspecto nas suas 

investigações onde os grupos de indivíduos mais jovens, com menos de 25 

anos de idade, obtiveram médias mais baixas no tempo de reacção.  

Brandão (1984) e Alves et al. (1985) referem nos seus estudos que o 

aumento da idade cronológica provoca uma melhoria no tempo de reacção que 

não cessa aos 14 anos de idade, contrariando as indicações de Goodenough 

(1935), Jones (1937) e Fujita (1979), que apontam o intervalo entre os 12 e os 

15 anos, como a idade de obtenção dos melhores tempos de reacção.  
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Vários estudos mostram diferenças significativas nos tempos de reacção 

entre praticantes e não praticantes de actividades desportivas (Alves, 1978, cit. 

in Alves, 1982), atletas de diferentes níveis (Ferreira, 1990) & (Alves, 1990) e 

entre atletas de diferentes tipos de desportos (Tavares, 1991; Alves, 1985, cit. 

in Ferreira, 1990), apontando a prática de actividade desportiva e o treino, como 

factores preponderantes na melhoria do tempo de reacção (Alves, 1982; Duarte 

et al., 2003).  

De acordo com Bard e Fleury (1976, cit. in Alves, 1982) “…com o treino, 

o tempo necessário ao reconhecimento de um estímulo e à sua interpretação, 

diminui consideravelmente”. Assim, parece que a prática de determinada 

actividade desportiva influencia positivamente o tempo de reacção, fazendo-o 

também de forma específica, de acordo com a actividade desenvolvida e a 

especialização do atleta.  

No seu estudo, Costa e Alves (1990) suportam a ideia que o treino 

influencia favoravelmente as qualidades perceptivo-motoras. Os autores 

concluíram que para além de o indivíduo treinado apresentar melhores tempos 

de reacção e de decisão que o indivíduo não treinado, o treino desenvolve 

certas características (como o tempo de reacção) de acordo com a função 

específica desempenhada pelo atleta, no sentido de maximizar a sua 

performance. O mesmo será dizer que, à medida que o atleta vai melhorando a 

sua performance, o seu nível de desempenho ou o seu grau de especialização, 

vai melhorando as suas qualidades perceptivo-motoras, entre elas, o tempo de 

reacção.  

Ao comparar os tempos de reacção de praticantes de ginástica artística 

masculina de diferentes níveis de prática, Ferreira (1990) concluiu que os 

atletas de primeiras categorias tendem a ser ligeiramente mais rápidos e a 

apresentar uma variabilidade menor do que as categorias mais “baixas”. 

Também Sage (1977, cit. in Roca e Balash, 1983) obteve resultados similares 

ao comparar bons atletas com atletas de menor nível de prática. 

Quando atentamos à relação do tempo de reacção com o tipo de 

modalidade praticada, sendo esta de carácter individual ou colectivo, 
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encontramos dados contraditórios na literatura, revelando a ausência de 

consenso entre os autores nesta matéria.  

Alves (1985, cit. in Duarte, 2003) registou tempos de reacção menores 

em praticantes de modalidades colectivas como o basquetebol, o futebol e o 

rugby, face aos atletas de desportos individuais como o remo e o judo.  

Por outro lado, Tavares (1993, cit. in Duarte, 2003) centrando o seu 

estudo nas modalidades individuais de atletismo e ginástica, registou melhores 

valores de tempo de reacção face às modalidades colectivas de basquetebol e 

voleibol.  

No entanto, o mesmo autor (1991) refere no seu estudo que os atletas de 

modalidades individuais (atletismo, natação e badminton), apresentam valores 

médios de tempo de reacção inferiores aos praticantes de desportos colectivos 

(andebol, futebol, basquetebol e voleibol). Quando se refere especificamente ao 

tempo de reacção de escolha, verificou que os praticantes de modalidades 

colectivas apresentavam valores mais baixos relativamente aos praticantes de 

modalidades individuais, embora as diferenças em ambos os casos não fossem 

estatisticamente significativas. 

Galilea e Roca (1983, cit. in Duarte, 2003) também registaram tempos de 

reacção mais baixos em praticantes de atletismo, face a praticantes de futebol e 

voleibol. 

 

2.2. Deficiência visual 

2.2.1. Conceito de deficiência visual 

O conceito de deficiência tem vindo a ser discutido ao longo da história 

sob diferentes abordagens e, como tal, deve ser entendido como conceito 

relativo e historicamente determinado, que fundamenta as acções do grupo 

social responsável pela definição dos critérios e sistemas de classificação 

(Amaral, 1995; Cunha, 1996; Enumo, 1985, 1988; Ferreira, 1994; Glat, 1995, 

cit. in Barros e Enumo, 2003). Segundo Omote (1995, cit. in Barros e Enumo, 

2003) um indivíduo pode ser considerado deficiente a partir de uma audiência 

que o considere como tal. 
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Em 1980, a Organização Mundial de Saúde (OMS) publicou com fins 

práticos uma classificação internacional de deficiência, assim como a distinção 

entre os casos de lesão e incapacidade. Segundo este documento, a lesão 

corresponde a uma anomalia ou da estrutura ou da aparência do corpo humano 

e do funcionamento de um orgão ou sistema, seja qual for a sua causa, 

constituindo uma perturbação do tipo orgânico. A incapacidade reflecte as 

consequências da lesão no âmbito do rendimento funcional e da actividade do 

indivíduo, pelo que representa uma perturbação no plano pessoal. A deficiência 

refere-se às limitações experimentadas pelo indivíduo em função da lesão e da 

incapacidade, afectando as relações deste como meio que o rodeia, bem como 

a sua adaptação ao mesmo. 

Enquanto a lesão e a incapacidade podem ser visíveis ou invisíveis, 

temporárias ou permanentes, progressivas ou regressivas, a deficiência é a 

consequência da relação entre pessoa e meio manifestando-se quando esta 

encontra barreiras culturais, físicas ou sociais. 

A perturbação da estrutura e funcionamento do sistema visual pode 

provocar no indivíduo a incapacidade de "ver" ou de "ver bem", acarretando 

limitações ou impedimentos quanto à aquisição de conceitos, acesso directo à 

palavra escrita, à orientação e mobilidade independente, à interacção social e 

ao controle do ambiente, o que poderá trazer atrasos no desenvolvimento 

normal. 

A deficiência visual representa uma diminuição irreversível da resposta 

ou capacidade visual, mesmo após tratamento clínico/cirúrgico, em virtude de 

causas congénitas, hereditárias, doença ou traumatismo/lesão do aparelho 

visual.  

O deficiente visual difere da média a tal ponto que irá necessitar de 

professores especializados, adaptações curriculares e/ou materiais adicionais 

de ensino, para o ajudar a atingir um nível de desenvolvimento proporcional às 

suas capacidades. 

A OMS, no seguimento da realização de um grupo de estudos sobre a 

Prevenção da Cegueira em 1972, propôs normas para a definição de cegueira 

tendo por base duas escalas oftalmológicas, a acuidade visual e o campo 
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visual. A acuidade visual é uma medida clínica de nitidez da visão para 

discriminação de pormenores a uma distância específica, recorrendo à Escala 

Optométrica Decimal de Snellen ou utilizando o sistema métrico. O campo 

visual corresponde à distância angular que o olho consegue abranger num 

determinado momento, sendo os valores maximais da pessoa normovisual de 

cerca de 130º na vertical e cerca de 200º na horizontal (Pereira, 1980).  

A definição de cegueira e visão residual ou subnormal adoptada pela 

OMS desde 1972 é a proposta por Lowelfeld em 1950 (cit. in Cunha e Enumo, 

2003), segundo a qual: 

• Uma pessoa é considerada cega se corresponde a um dos seguintes 

critérios: a visão corrigida do melhor dos seus olhos é de 20/200 ou 

menos, isto é, se ela pode ver a 6 metros o que uma pessoa de visão 

normal pode ver a 60 metros, ou se o diâmetro mais largo do seu campo 

visual subentende um arco inferior a 20º, ainda que sua acuidade visual 

nesse estreito campo possa ser superior a 20/200; 

• Uma pessoa possui visão subnormal quando apresenta uma diminuição 

grave da sua capacidade visual, mas possui um resíduo visual passível 

de correcção por meios ópticos. 

 

Decorrente dos critérios definidos no Congresso de Genebra em 

Novembro de 1972, a OMS adoptou a seguinte classificação para a deficiência 

visual (OMS, 2006): 
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Quadro 2 – Classificação da deficiência visual (OMS, 2006). 

Acuidade visual com a melhor correcção possível Categoria de 
Deficiência 

Visual Máximo inferior a: Mínimo igual ou superior a: 

1 
6/18 

3/10 (0,3) 
20/70 

6/60 
1/10 (0,1) 

20/200 

2 
6/60 

1/10 (0,1) 
20/200 

3/60 
1/20 (0,05) 

20/400 

3 
3/60 

1/20 (0,05) 
20/400 

1/60 (contagem de dedos a 
1m) 

1/50 (0,02) 
5/300 

4 

1/60 (contagem de dedos a 
1m) 

1/50 (0,02) 
5/300 

Percepção de Luz 

5 Sem percepção de luz 
9 Indeterminada ou não especificada 

 

Os indivíduos portadores de visão subnormal integram as categorias 1 e 

2 da tabela e os indivíduos cegos integram as categorias 3,4 e 5. Os casos em 

que a perda de visão não é qualificada, inserem-se na categoria 9. 

No que se refere ao campo visual, os pacientes que apresentem valores 

entre 10º e 5º são incluídos na categoria 3 e aqueles cujo valor seja inferior a 5º 

pertencem à categoria 4. 

Esta classificação da perda de visão em função do grau de acuidade 

visual é de natureza quantitativa e realizada em condições laboratoriais. Tem 

uma finalidade legal, económica e estatística.  

Há no entanto autores como Barraga (1985), que consideram que esta 

classificação não deve obedecer meramente a critérios clínicos, definidos com 

base na medição da acuidade e campo visuais, mas a critérios de eficiência 

funcional da visão. Segundo este autor, podemos considerar na deficiência 

visual os seguintes tipos:  
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• Cegos: não têm nenhuma espécie de visão ou têm apenas percepção de 

luz sem projecção, precisando para a sua aprendizagem de usar meios 

tácteis, isto é, o sistema braille.  

• Visão residual: têm um grau de visão que lhes permite ter percepção 

luminosa e percepção de objectos, sendo capazes de discriminar e 

reconhecer, dentro dos seus baixos limiares de visão, materiais visuais 

adequados. Necessitam de condições especiais de iluminação, quer 

ambiente quer dirigida, e de postura e de ajudas ópticas, que podem ir 

de simples lupas a circuitos fechados de televisão. Embora algumas 

destas crianças usem o braille, para a leitura e escrita, porque os seus 

resíduos visuais são extremamente baixos, podem, de um modo geral, 

obter grandes benefícios para a sua eficiência visual com programas de 

estimulação e treino visual. 

• Visão parcial: a visão é utilizada para todas as tarefas visuais, incluindo 

as escolares, necessitando, normalmente, de lentes para correcção de 

erros de refracção. É frequente apresentarem redução do campo visual 

ou alterações da visão central. Podem necessitar de ajudas ópticas para 

tarefas pontuais, como seja a consulta de um dicionário, de uma lista 

telefónica, de legendas de mapas, etc. Exigem cuidados na escolha e 

orientação da iluminação, no local em que se situam na sala de aula e na 

clareza e nitidez dos materiais escritos que lhes são apresentados. 

 

Esta concepção educacional tem uma finalidade prática e funcional em 

termos de desempenho na orientação e mobilidade, nas actividades da vida 

diária e nas tarefas escolares. Apresenta dados qualitativos e assenta em 

condições de vida prática do quotidiano. 

 

Em Portugal, o critério para a definição legal de cegueira foi oficialmente 

estabelecido tendo por base a Escala de Snellen, que determina uma “acuidade 

visual do olho com melhor visão, após correcção com lentes, de 1/10 ou inferior, 

ou acuidade visual superior a 1/10, mas acompanhada de uma restrição do 
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campo visual a menos de 20º angulares” (Decreto-Lei nº49331/69 de 28 de 

Outubro) (Pereira, 1980; Dias, 1995). 

Entre 1/10 de visão e a cegueira total existe uma grande variação onde 

podemos distinguir condições de: 

• Percepção luminosa, em que ocorre a distinção entre a luz e o escuro; 

• Projecção luminosa, em que há a distinção de luz e do local de onde esta 

emana; 

• Percepção de vultos, em que o indivíduo consegue ver dedos até à 

distância de 1m e; 

• Percepção de formas e cores, em que o indivíduo consegue ver dedos a 

2,5m. 

 

Tendo em consideração esta variação, alguns autores como Pereira 

(1980), para além da Cegueira Legal identificam ainda a Cegueira Prática, que 

permite ao indivíduo a visão de sombras, vultos ou mesmo objectos, com 

acuidade visual inferior a 0,05 (1/20) não sendo, no entanto, suficiente para se 

deslocar em ambientes desconhecidos; e a Cegueira Total, em que o indivíduo 

tem total ausência de percepção do estímulo visual.  

Amblíope é uma pessoa com acuidade visual entre 1/10 e 5/10. A divisão 

entre Grande e Pequeno Amblíope está relacionado com a necessidade de 

recurso a apoio/ensino especializado. 
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Figura 3 - Classificação da deficiência visual em Portugal (adaptado de Dias, 1995). 

 

Em termos históricos, as respostas educativas e sociais implementadas 

para a evolução e ensino dos deficientes visuais, criou e desenvolveu 

metodologias, que viriam a beneficiar todo o universo de pessoas com 

deficiência. A evolução em Portugal, da educação especial no campo da 

deficiência visual seguiu, em linhas gerais, o percurso de outros países 

europeus onde podemos considerar três etapas, correspondentes ao Modelo 

Asilar, Modelo Médico-Pedagógico e Modelo Educacional (Dias, 1995): 

O Modelo Asilar que subsistiu entre 1800 e 1940, pode ser dividido em 

três momentos:  

• O Modelo Asilar Institucional Assistencial, que assenta numa perspectiva 

meramente assistencial assumido pela Igreja e por instituições de 

benemerência; 

• O Modelo Asilar Institucional Sectorial tem início em 1822, quando 

surgem asilos de carácter educativo ou profissional só para cegos; 
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• O Modelo Asilar Institucional Escolar surge em 1889 com a criação de 

alguns Asilos-Escolas, fundados por pessoas de boa vontade, que 

através de donativos ajudavam a manter as instituições. 

 

O Modelo Médico-Pedagógico decorre entre 1940 e 1975 e é marcado 

por uma certa reconversão em termos pedagógicos, levada a cabo por parte 

dos Asilos-Escola e pelos Institutos para cegos. Em 1955 com a criação em 

Lisboa do Centro Helen Keller, surge a integração sócio-pedagógica de 

crianças deficientes visuais em regime de externato. Os seus fundadores, João 

dos Santos, Maria Amália Borges e Henrique Moutinho, dois médicos e uma 

pedagoga, contribuíram de forma relevante para a reconversão psico-

pedagógica da altura, ao evidenciar a insuficiência da medicina perante os 

problemas do desenvolvimento e ao reconhecer o papel fundamental da 

educação como recurso terapêutico.  

Em Portugal, é o Centro Helen Keller que faz a ponte do Modelo Médico-

Pedagógico para o Modelo Educacional. Neste período procede-se à 

implantação de estruturas educativas para colmatar as necessidades do país no 

campo da Educação Especial. O novo modelo começa a afirmar-se alicerçando-

se no trabalho multidisciplinar, na introdução de novas técnicas e métodos de 

ensino, no recurso às novas tecnologias e numa nova filosofia de Educação 

Especial tendo em conta a influência do meio e a individualização do Ensino.  

Em 1972 o Ministério da Educação assume a educação das crianças 

deficientes, criando Divisões de Ensino Especial no Ensino Básico e 

Secundário, no sentido de integrar nas classes regulares as crianças deficientes 

ou inadaptadas (lei 45/73 de 12 de Fevereiro). 

O Modelo Educacional surge efectivamente em 1976 com a publicação 

da Constituição da República, onde se define a adopção de uma política de 

integração de crianças e adultos deficientes na sociedade. 
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2.2.2. Caracterização do indivíduo deficiente visual 

Quando a condição de cegueira é adquirida, ocorre um período de 

adaptação à nova condição. Sem entrar nas dificuldades a nível da dimensão 

psicológica que tal mudança implica, as medidas destinadas a compensar a 

perda de função (cegueira) ou a limitação funcional (visão reduzida), bem como 

aquelas destinadas a facilitar a integração e ajustamento sociais, acarretam 

para o indivíduo um estado de ansiedade e insegurança elevados (Alegre, 

2006). 

O deficiente visual apresenta segundo Lowenfeld, 1948, cit. in Hill e 

Blasch, 1987) perdas básicas a três níveis. A primeira diz respeito à perda de 

controlo sobre o envolvimento e do eu em relação com o ambiente, afectando a 

informação recebida através da interacção social. A perda de mobilidade, que 

pode ser minimizada através de reabilitação, é outro aspecto que se manifesta 

na sua independência e autonomia. A limitação na aquisição e desenvolvimento 

de conceitos, representa a perda mais marcante no deficiente visual, uma vez 

que é o fundamento da aprendizagem académica, social e psicomotora. 

Embora existam grandes diferenças individuais entre o universo de 

pessoas com deficiência visual, estas perdas manifestam-se em determinadas 

características que têm uma incidência mais marcada nesta população 

relativamente aos seus pares de visão normal, (Auxter et al., 1993): 

• Quando a perda de visão não é total, verifica-se uma grande variação 

nos valores de visão residual, em função da própria saúde e do meio 

envolvente, e que os indivíduos conseguem manter e utilizar.  

• Em casos mais severos, a função do equilíbrio pode ser afectada e a 

atitude postural comprometida.  

• O normal crescimento e desenvolvimento maturacional pode ser 

comprometido, devido à limitação de oportunidades de movimento.  

• Os padrões e habilidades motoras fundamentais encontram-se 

normalmente abaixo dos valores de performance normativos e, de um 

modo geral, a aquisição de padrões de movimento mais complexos 
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coloca grandes dificuldades, traduzindo-se uma aptidão física mais baixa 

em relação à restante população.  

O deficiente visual encontra-se num estado de tensão permanente para 

captar e perceber o meio que o rodeia, tentando atribuir um significado a todos 

os estímulos que capta. Toda a ansiedade, receio e insegurança que sente, 

reflecte-se na sua forma de estar e agir, nomeadamente em locais 

desconhecidos. Quando o local é conhecido e se apresenta seguro para o 

indivíduo deficiente visual, a sua postura e a sua marcha tornam-se mais soltos 

e naturais.(Moura e Castro, 1978).  

Encontramos frequentemente nos deficientes visuais, 

independentemente do tipo de cegueira, uma série de maus hábitos motores, 

mais ou menos acentuados referentes ao equilíbrio, postura e marcha. No que 

se refere ao aspecto postural, é frequente a cabeça adoptar uma posição 

pendente para a frente, com projecção do tronco para trás e braços estendidos 

à frente, adoptando uma atitude de receio e defesa, os joelhos são limitados na 

sua extensão fisiológica promovendo a má colocação da bacia e o exagero nas 

curvaturas da coluna (hiperlordose e hipercifose). Na marcha verificamos a 

tendência para colocar todo a planta do pé em simultâneo, procurando uma 

maior base de sustentação e os movimentos realizados na passada são de 

pequena amplitude e com interrupções frequentes, insinuando insegurança no 

movimento (Moura e Castro, 1978). 

 

O momento em que é adquirida a deficiência parece ser determinante 

para o processo de desenvolvimento. Segundo Rogow (1930) e Sholl (1982, cit. 

in De Masi, 2002) a idade de ocorrência da cegueira é uma consideração 

importante, particularmente porque permite distinguir os indivíduos que 

nasceram nessa condição ou que a adquiriram até aos 4 ou 5 anos de idade 

(deficiência visual congénita) daqueles que por terem cegado após esse 

período, podem reter imagens visuais e ser capazes de as relacionar com as 

impressões recebidas pelos outros sentidos (deficiência visual adquirida).  

O facto da deficiência se ter instalado antes ou depois da alfabetização 

terá implicações na aceitação da escrita braille (Scholl, 1982, cit. in De Masi, 
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2002). O facto de a deficiência se instalar numa idade mais madura, quando 

jovens ou adultos, causará maiores dificuldades de ajustamento à perda de 

visão, com implicações psicológicas profundas (Barraga, 1976, cit. in Rogow, 

1930) 

A condição de deficiente visual acarreta uma situação de desvantagem, 

nomeadamente ao nível do condicionamento do seu processo de 

desenvolvimento, causado pela falta da visão. Ao compararmos o 

desenvolvimento psicomotor das crianças portadoras de deficiência visual e dos 

seus pares normo-visuais, apercebemo-nos que a visão desempenha um papel 

essencial no conhecimento do esquema corporal, na aquisição da preensão e 

da marcha e na organização espaço-temporal (Defontaine, 1981, cit. in 

Hernández, 2003). Os atrasos evolutivos que se situam sensivelmente entre os 

dois e os quatro anos de idade, têm tendência a atenuar progressivamente à 

medida que a maturação e o apoio adequado permitem à criança cega perceber 

no seu envolvimento, a noção de objecto e pessoa (Hernández, 2003). 

Na criança deficiente visual, a restrição de habilidades de exploração, 

assim como as influências psicológicas da criança e do seu ambiente, 

começam desde o nascimento a moldar o seu desenvolvimento (Cunha, 1996). 

No caso especial da cegueira congénita, a actividade motora da criança é 

extremamente limitada. A falta de estímulos visuais, não motiva a criança a 

explorar o espaço que a rodeia, reduzindo o número de vivências e 

experiências físicas e atrasando o seu desenvolvimento postural, que por seu 

lado, provoca o atraso no desenvolvimento da coordenação grossa e fina, que 

retarda a aquisição de habilidades motoras (Auxter, 1996). A criança cega, 

frequentemente, não tem a noção de todo o potencial de movimento dos seus 

segmentos corporais, o que complica a aquisição de habilidades motoras 

complexas, inerentes à prática desportiva. 

Muitas das habilidades aprendidas naturalmente pelos normo-visuais, 

precisam de ser deliberada e estruturalmente ensinadas. O processo de 

crescimento e desenvolvimento da criança cega segue a mesma sequência e 

as mesmas etapas que as crianças “normais”, decorrendo ao ritmo das suas 

potencialidades, acrescido das especificidades que decorrem da limitação 
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visual. Até ao período da locomoção, o desenvolvimento motor não apresenta 

diferenças significativas quando comparada com as crianças “normais” 

(Fraiberg, 1990). 

Arnaiz (1994, cit. in Hernández, 2003) aponta três factores que 

determinam o atraso do desenvolvimento perceptivo na criança cega:  

• O atraso no surgimento do movimento intencionado e nos movimentos 

direccionados e orientados para os objectos; 

• Preferência pelos movimentos auto-estimulantes em detrimento dos 

exploratórios; 

• Utilização reduzida dos restantes sentidos pela ausência de integração 

proporcionada pelo sentido da visão. 

 

Os sons constituem provavelmente a mais importante forma de input 

sensorial, mas sem visão os sons nem sempre são fáceis de interpretar. Os 

sons podem dar indicações sobre a distância e a direcção mas não dão 

indicações sobre a forma. A criança precisa de ser ajudada a usar inteiramente 

o seu sentido auditivo e a saber seleccionar e interpretar os sons que são 

importantes para ela. A coordenação óculo-manual representa o ponto a partir 

do qual as diferenças de desenvolvimento se começam a notar, iniciando 

sensivelmente a partir dos três meses na criança “normal”. A procura de 

objectos mediante a coordenação áudio-manual, ocorre seis meses mais tarde 

na criança deficiente visual e mediante a estimulação de outra pessoa 

(Fraiberg, 1990; De Masi, 2002). 

O tacto proporciona informações sobre a forma, qualidade, textura, 

resistência, temperatura, peso, etc., mas a criança cega só "vê" um objecto 

quando o está a tocar. O mundo da criança cega é aquele que ela alcança com 

os seus braços abertos, necessitando de outras pessoas para ampliar esse 

mundo (Lowenfeld, 1978, cit. in De Masi, 2002). 

O olfacto é um sentido importante em muitas situações, sobretudo na 

mobilidade, nas actividades de vida diária e na área da higiene e cuidados 

pessoais, mas é necessário que a criança entenda que nem todas as alturas 
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são socialmente aceitáveis para usar este sentido na exploração dos objectos e 

que o deve fazer com discrição (Alegre, 2006). 

No caso da formação de conceitos, a visão tem um papel integrador. A 

apreensão de diferentes estímulos como sensações tácteis, auditivas e 

olfactivas, são integradas através da visão total do objecto observado, para 

formular o conceito desse mesmo objecto. No caso do deficiente visual, através 

da linguagem, são apontados os aspectos relevantes dos objectos e é a partir 

deles que é formado o conceito, pelo que é importante proporcionar de forma 

sistemática experiências planeadas para o desenvolvimento do pensamento 

(Ochaíta e Rosa, 1988, cit. in Hernández, 2003; Enumo et al., 1999, cit. in 

Cunha e Enumo, 2003). 

A falta de experiências limita a capacidade de ligar ideias a objectos, 

verificando-se uma compreensão fragmentada e distorcida de conceitos, 

mesmo quando estes são simples (Kirk & Gallager, 1991).  

Como a visão domina praticamente todos os estádios iniciais da 

aprendizagem, constituindo a base para muitos dos processos intelectuais 

superiores, é necessário fornecer uma programação sistemática de 

experiências, dando ênfase à aprendizagem concreta e à auto-aprendizagem 

Revnell, 1978, cit. in Alegre, 2006). 

Embora no jovem e no adulto não se coloque o problema da 

comunicação e já possua um conjunto de conhecimentos como a percepção 

corporal, a lateralização e a aquisição e formulação de conceitos, necessita 

desenvolver a exploração táctil e auditiva de forma a adquirir as habilidades de 

orientação e mobilidade decorrentes da nova condição e se necessário, a 

aprendizagem do alfabeto braille (Alegre, 2006). 

A mobilidade na pessoa cega refere-se à habilidade de um indivíduo se 

mover de um ponto a outro, enquanto a orientação, diz respeito à capacidade 

do indivíduo estabelecer o seu posicionamento a partir de outros objectos 

existentes no espaço físico que o rodeia. Este princípio de orientação e 

mobilidade é essencial para a pessoa cega se movimentar no meio circundante 

(Auxter, 1996), que para ser efectiva, exige alguns pré-requisitos, 

nomeadamente: discriminação sonora; localização sonora; concentração; 
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memorização; retenção de informação e; habilidade ou destreza física, para 

poder lidar da forma mais atempada e adequada com os estímulos 

provenientes meio em que está inserido, mantendo um estado de prontidão 

permanente. 

A competência na área da Orientação e Mobilidade é de extrema 

importância para a criança ou jovem cego, porque proporciona a oportunidade 

de se desenvolver, de explorar o que o rodeia e de aprender, em condições de 

segurança. Contribui igualmente para a manutenção de uma boa postura, bom 

controlo corporal e maior confiança nos seus movimentos, contrariando assim a 

imagem estereotipada da pessoa cega (Alegre, 2006). Estes conhecimentos ao 

nível da orientação e mobilidade, visam permitir ao deficiente visual, um 

desempenho seguro, eficiente, gracioso e independente em ambientes quer 

interiores quer exteriores (Hill e Ponder, 1976, cit. in Rogow, 1930).  

Era geralmente aceite que os indivíduos com deficiência visual não 

necessitavam de uma aptidão física equiparada à da população normal, porque 

não estavam plenamente integrados na indústria do trabalho regular. No 

entanto, este cenário não se coloca na sociedade actual, uma vez que há 

muitos indivíduos nesta condição a desenvolver inúmeras actividades 

económicas e laborais. Outro aspecto refere-se à maior quantidade de energia 

despendida pelo deficiente visual na realização das mesmas tarefas, quando 

comparado com os seus semelhantes de visão normal (Buell, 1983). Pelas 

particularidades impostas pela visão insuficiente ou nula e pelas barreiras que a 

própria sociedade coloca ao deficiente visual no dia a dia, é imperativo que 

possua uma maior aptidão física, em relação à população “normal”. 

No que se refere às suas capacidades motoras, Jones (1987, cit. in 

Alegre, 2006) considera normal um desenvolvimento deficitário, uma vez que 

são poucas as crianças deficientes visuais que tiveram a oportunidade de subir 

às árvores, correr, jogar ao berlinde, etc. Exige-se também no domínio do 

desenvolvimento das suas habilidades motoras (coordenação grossa e fina), 

um programa de estimulação que encoraje a criança e mais tarde, o jovem, a 

ser fisicamente apto, independente e vigoroso. 
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A capacidade de reacção é uma componente fundamental integrante das 

capacidades motoras do rendimento corporal. As capacidades motoras 

consideradas no âmbito desportivo, são pressupostos do rendimento para a 

aprendizagem e realização das acções motoras desportivas. Baseiam-se em 

predisposições genéticas e desenvolvem-se através do treino. Não são 

qualidades do movimento, mas sim pressupostos para que ele exista (Grosser, 

1981; Barbanti, 1988).  

Segundo Carvalho (1984) e Barbanti (1988), Gundlach (1968) foi o 

primeiro autor a classificar as capacidades motoras em dois âmbitos: as 

capacidades condicionais, essencialmente determinadas por processos 

energéticos e metabólicos e as capacidades coordenativas, associadas aos 

processos de organização, controlo e regulação do movimento. Esta divisão 

apresenta um fundamento de orientação meramente didáctico, uma vez que no 

gesto desportivo, o que ocorre é o predomínio de umas sobre as outras, quando 

referenciadas a um objectivo de trabalho (Meinel, 1971; Barbanti, 1988). 

 

Figura 4 -  Capacidades Motoras. 

  

As capacidades condicionais assentam nos processos metabólicos que 

ocorrem nos músculos e órgãos, que conduzem à obtenção e transformação de 
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energia. São fundamentalmente a força, a resistência, a velocidade e a 

flexibilidade (Barbanti, 1988; Manno, 1994; Manso, 1996).  

 

A força é a capacidade de um sujeito de suportar ou vencer uma 

resistência, recorrendo aos processos de enervação e metabolismo muscular 

(Manso, 1996) ou a tensão que pode ser gerada por determinado grupo 

muscular a uma velocidade específica de execução (Knuttgen e Kraemer, 1987, 

cit. in Manso, 1996).  

A força é uma capacidade que se manifesta de forma diferente, em 

função das necessidades da realização de determinada acção. Vittori (1990) e 

Velez (1991) consideram como manifestação activa de força uma tensão 

gerada por um músculo, por acção de uma contracção muscular voluntária 

(Manso, 1996), que pode adoptar diferentes manifestações em função da sua 

magnitude, velocidade de execução e tempo de duração; (Barbanti, 1988, 1990, 

1996;Manno, 1994; Manso, 1996): 

• Força máxima, é o valor mais elevado de força que um indivíduo pode 

desenvolver com uma contracção muscular voluntária, designando-se 

estática ou dinâmica, conforme a contracção é executada contra uma 

resistência que pode ser ou não superada; 

• Força rápida, também designada de força explosiva ou potência, 

corresponde à capacidade do sistema neuromuscular vencer uma 

resistência submáxima com a maior velocidade de contracção possível; 

•  Força resistência, corresponde à aplicação de uma forte tensão 

muscular por um período de tempo prolongado. 

 

Entende-se por resistência motora, a capacidade de sustentar uma dada 

carga de trabalho durante um longo período de tempo sem perda aparente da 

efetividade, isto é, resistindo à fadiga (Barbanti, 1988, 1990, 1996; Manno, 

1994; Manno, 1994; Manso, 1996). 

A sua classificação do ponto de vista desportivo faz-se segundo vários 

critérios tais como o tipo de trabalho, a duração, a intensidade e tempo de 
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recuperação, consoante a quantidade de musculatura solicitada ou os 

mecanismos metabólicos implicados (Manno, 1994).  

Em função da quantidade de musculatura esquelética solicitada a 

capacidade de resistência pode caracterizar-se como (Barbanti, 1979; Manno, 

1994): 

• Resistência geral, se for solicitada mais de 1/6-1/7 da musculatura 

esquelética global; 

• Resistência local, se for solicitada até 1/6-1/7 da musculatura esquelética 

global; 

 

Em função das vias energéticas predominantes, a capacidade de 

resistência pode caracterizar-se como (Barbanti, 1990; Manno, 1994): 

• Resistência aeróbia, corresponde à capacidade de resistir à fadiga em 

esforços de longa duração e intensidade moderada, em que o trabalho 

realizado em presença do oxigénio atinge um equilíbrio entre o consumo 

e a libertação de energias (Steady State). 

• Resistência anaeróbia, é a capacidade de realizar um trabalho de 

intensidade máxima ou sub máxima com insuficiente quantidade de 

oxigénio em períodos de curta duração (até 3’) (Barbanti, 1990). Pode 

designar-se anaeróbia aláctica, se recorre à fosfocreatina como fonte 

energética, não havendo formação de ácido láctico, ou anaeróbia láctica, 

se recorre ao glicogénio favorecendo o aparecimento de grandes 

concentrações de ácido láctico. 

 

Em função da duração do esforço realizado, Hollman e Hettinger (1976, 

cit. in Barbanti, 1979) consideram para a capacidade de resistência aeróbia e 

anaeróbia geral, uma classificação em resistência de curta, média e longa 

duração, de acordo com o seguinte quadro: 
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Quadro 3 - Resistência motora (Hollmann e Hettinger, 1976). 

Resistência Aeróbia  Resistência Anaeróbia 

Curta 

Duração 

Média 

Duração 

Longa 

Duração 
Curta Duração 

Média 

Duração 

Longa 

Duração 

3’-10’ 10’-30’ + 30’ 

 

20’’ 60’’ 120’’ 

3000m 10000m Maratona  100/200/110bm 400/400bm 800m 

 

A velocidade é a capacidade motora que permite realizar acções motoras 

no menor espaço de tempo possível (Barbanti, 1988, 1990, 1996; Manno, 1994; 

Manso, 1996). Alguns autores como Grosser e Verjoshanski (1992), consideram 

que apenas se pode falar de velocidade quando o movimento é realizado contra 

resistências baixas, inferiores a 30% da força máxima (Manso, 1996). 

Do ponto de vista metodológico é possível diferenciar dois conceitos, o 

de rapidez, onde podemos englobar as acções isoladas constituídas por um 

único movimento e o conceito da velocidade, onde consideramos o 

encadeamento de movimentos que integram uma determinada acção 

desportiva (Manso, 1996). Deste modo podemos considerar três formas de 

manifestação da velocidade (Manso, 1996;Barbanti, 1979; Manno, 1994): 

• Velocidade de reacção, é a capacidade de reagir tão rápido quanto 

possível a um estímulo, expressa pelo tempo de reacção que 

corresponde ao tempo decorrido entre um sinal e o movimento muscular 

solicitado (Steinbach, 1966, cit. in Barbanti, 1990). Neste conceito, está 

incluída a noção de tempo de movimento, isto é, o tempo transcrito 

desde o início da resposta motora até à finalização do movimento 

solicitado (Manso, 1996); 

• Velocidade acíclica ou de execução, é a capacidade de executar no 

menor espaço de tempo possível, acções motoras que se caracterizam 

pela repetição das fases no seu processo de movimento (Barbanti, 1979) 
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• Velocidade cíclica ou de deslocamento, é a capacidade de executar no 

menor espaço de tempo possível, acções motoras que se caracterizam 

por não apresentarem nenhuma repetição de partes de fases no seu 

processo de movimento (Barbanti, 1979). 

 

Flexibilidade é a capacidade de aproveitar as possibilidades de 

movimentos articulares o mais amplamente possível em todas as direcções. 

Implica uma relação estreita entre amplitude articular e elasticidade muscular 

(Barbanti, 1979; Manso, 1994). 

A flexibilidade é específica em relação à modalidade desportiva, a sua 

importância está associada às exigências técnicas da prática desportiva, mas 

de um modo geral, uma boa flexibilidade diminui o gasto energético e promove 

a precisão do movimento (Manso, 1994). 

 

As capacidades coordenativas assentam em processos de condução 

nervosa que regulam e controlam o movimento. Permitem identificar a posição 

do corpo no espaço e a realização sincronizada de movimentos tornando-os 

mais precisos e económicos (Barbanti, 1996, 1988; Manno, 1994; Manso, 

1996). Para tal, recorrem aos analisadores tácteis, que informam sobre a 

pressão exercida sobre as diferentes partes do corpo, aos analisadores visuais, 

que recolhem a imagem do mundo exterior, aos analisadores estático-

dinâmicos, que informam sobre a aceleração das diferentes partes do corpo, 

com especial relevo para a posição da cabeça, fundamental para a 

conservação do equilíbrio, aos analisadores acústicos, para a percepção de dos 

sons e aos analisadores cinestésicos, que recolhem informações relativas às 

tensões desenvolvidas nos músculos (Barbanti, 1996). 

Segundo Schnabel (1974), as três capacidades coordenativas de base 

que se relacionam reciprocamente são: 

• Capacidade de controlo motor, que se baseia nas componentes de 

coordenação da capacidade de diferenciação cinestésica, capacidade de 

orientação espacial e da capacidade de equilíbrio; 
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• Capacidade de adaptação e readaptação motoras, que depende não só 

da capacidade de aprendizagem motora mas ainda da capacidade de 

controlo motor; 

• Capacidade de aprendizagem motora, que repousa nos mecanismos de 

apreensão, do tratamento e da retenção da informação. 

 

Hirtz (1981), subordina às três capacidades básicas de Schnabel, cinco 

capacidades fundamentais: 

• Capacidade de orientação espacial, necessária para a determinação e 

modificação do corpo como um todo no espaço, as quais precedem a 

condução de orientação espacial de acções motoras; 

• Capacidade de diferenciação cinestésica, necessária para a realização 

de acções motoras correctas e económicas, com base numa recepção e 

assimilação bem diferenciada e precisa de informações cinestésicas (dos 

músculos, tendões e ligamentos); 

• Capacidade de reacção, necessária a uma rápida e oportuna preparação 

e execução no mais curto espaço de tempo de acções motoras 

desencadeadas por sinais mais ou menos complicados ou por anteriores 

acções motoras ou estímulos; 

• Capacidade de ritmo, necessária à percepção, acumulação e 

interpretação de estruturas temporais e dinâmicas pretendidas ou 

contidas na evolução do movimento. Importante para acções motoras 

cuja realização exige um cunho rítmico e para as convenientes estruturas 

da evolução do movimento que exige uma determinada acentuação; 

• Capacidade de equilíbrio, necessária à conservação ou recuperação do 

equilíbrio pela modificação das condições ambientais e para a 

conveniente solução de tarefas motoras que exigem alterações no plano 

ou situações de equilíbrio muito instável. 
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2.3. Goallball - caracterização da modalidade 

No contexto do presente trabalho, consideramos importante conhecer um 

pouco melhor as modalidades que nos propusemos analisar. Apesar de serem 

ambas modalidades desportivas colectivas, possuem características próprias e, 

como em qualquer desporto, a exigência ao nível técnico e das capacidades 

motoras para o rendimento do atleta é, também ela, específica.  

 

O Goalball é uma modalidade desportiva colectiva criada para ser 

praticada especificamente por pessoas cegas. Como tal, as dimensões táctil e 

auditiva são utilizadas em detrimento da dimensão visual (APEC, 2006). Foi 

inventada por Hanz Lorenzen e Sett Rindle em 1946, para ajudar a reabilitação 

dos veteranos que cegaram na guerra, Não tendo derivado de desportos 

praticados por normovisuais como é o caso de outras modalidades, foi 

apresentado ao mundo nos Jogos Paralímpicos de 1976 em Toronto no 

Canadá, celebrando-se o primeiro Campeonato do Mundo na Áustria em 1978 

(Mendes, 1999; Rodrigues, 2002).  

É um jogo disputado por duas equipas, cada uma com três elementos 

que tentam introduzir a bola na baliza adversária. As partidas realizam-se 

geralmente em locais fechados com piso de madeira polida ou sintético, num 

recinto de jogo de 9x18m, em que cada meio campo é formado por uma área 

de equipa, uma área de chegada e uma área neutra. 

 

Figura 5 – Campo de Goalball. 
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Todas as linhas são marcadas em alto-relevo para os atletas as 

identificarem e se orientarem através do tacto.  

A bola utilizada é idêntica à da modalidade de basquetebol, mas tem 

1250g de peso e possui no seu interior guizos, que permitem aos atletas 

detectar a sua posição e trajectória.  

Todos os jogadores usam vendas nos olhos homologadas pela IBSA, 

permitindo que jogadores com diferentes graus de visão ou de diferentes 

classes desportivas disputem o jogo com o mesmo nível de competitividade. 

A baliza é da largura do campo e tem 1,30m de altura, posicionando-se 

sobre a linha de golo.  

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Bola e Vendas de Goalball. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Baliza de Goalball. 

 

A área de equipa consiste numa zona adjacente à linha de golo de 9m de 

largura por 3m de comprimento, onde os jogadores se dispõem para jogar. É 
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também nesta área que se encontram as linhas de orientação dos jogadores 

marcadas a partir dos limites da área de equipa para o seu interior. São duas 

linhas de posição exterior, com 1,5m de comprimento e que partem das linhas 

laterais do campo de jogo, duas linhas de posição central de 50cm, 

perpendiculares à linha de golo e que partem da zona central desta e da linha 

frontal dos 3m e, duas linhas de orientação do jogo de 15cm situadas a 1,5m da 

linha lateral, perpendiculares à linha frontal e dirigidas para o interior da área. 

 

           

Figura 8 – Área de Equipa. 

 

A área de chegada mede 9m de largura por 3m de comprimento e é 

adjacente à área de equipa. Quando se efectua um ataque, a bola deverá tocar 

o solo nesta área para que o lançamento seja considerado válido.  

Por último, a área neutra é adjacente à área de chegada e tem 3m de 

comprimento e 9m de largura. No decorrer do jogo, a bola também aqui deverá 

tocar o solo para a jogada ser considerada válida. 

É uma modalidade colectiva em que não se verifica o contacto físico 

entre adversários, cada equipa desenvolve as suas jogadas a partir da sua área 

de equipa.  

O jogo desenvolve-se em duas fases, o ataque e a defesa, que se 

sucedem continuamente, salvo se houver interrupção da partida, por uma de 

três razões, por a bola sair do terreno de jogo, se houver a marcação de uma 

falta pessoal ou de equipa, ou se for marcado um golo.  
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No ataque os jogadores recorrem ao passe e recepção para trocarem a 

bola entre si, para determinar quem realiza o lançamento/remate da bola com 

o(s) membro(s) superior(es), para concretizar o objectivo do jogo. Na defesa os 

atletas adoptam uma postura baixa, para poder detectar e bloquear 

rapidamente a trajectória da bola, utilizando para tal todo o corpo. Depois de 

bloqueado o ataque adversário, é necessário controlar a posse da bola, para 

iniciar novo ataque, podendo nesta etapa ser necessário realizar alguns 

deslocamentos.  

É uma modalidade muito exigente do ponto de vista físico e psíquico. 

Para além da posição baixa, mantida durante a maior parte do jogo, cada 

equipa dispõe de 10’’ para realizar o ataque, contados a partir do primeiro 

contacto com a bola numa acção defensiva, que pode tornar a partida muito 

intensa. O bloqueio ao ataque adversário é feito com toda a superfície corporal 

e a bola pode atingir uma velocidade considerável, o que pode tornar a sua 

intercepção, algo violenta. Para além de todo este esforço, é imperativo que os 

atletas se mantenham concentrados, atentos e prontos a reagir prontamente no 

decorrer de toda a partida, composta de duas partes, com a duração de 10’ 

cada e um intervalo de 3’. A componente táctica está presente em todas as 

fases do jogo e depende directamente da capacidade de orientação e 

concentração de todos os atletas, uma vez que é necessário detectar as 

posições dos adversários, localizar a posição da bola e a trajectória que adopta 

e nunca perder a noção da sua posição e dos seus colegas no terreno de jogo. 

Rodrigues (2002) a partir de um inquérito realizado aos treinadores 

nacionais, refere que as habilidades consideradas por estes como as mais 

importantes para os atletas desta modalidade são a orientação espacial, a 

velocidade de reacção e o equilíbrio, no domínio das habilidades cognitivas 

aponta o conhecimento das regras e a concentração, em relação às habilidades 

emocionais, a adaptação e no domínio social, são consideradas a cooperação e 

o espírito de equipa. 
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2.4. Futebol de 5 - caracterização da modalidade 

O Futebol de 5, como é conhecido o futebol para cegos, entrou para os 

Jogos Paralímpicos na edição de 2004 em Atenas. Apesar dos atletas serem 

deficientes visuais, as regras são as mesmas da FIFA (Federação Internacional 

de Futebol Associado) com adaptações estabelecidas pelo Comitê Internacional 

de Futsal da IBSA  em 1995, sendo praticado em 21 países(CPB, 2005).  

É um jogo desportivo colectivo, praticado por duas equipas, cada uma 

com quatro jogadores de campo que usam vendas nos olhos e um guarda-

redes normovisual, que tem por objectivo introduzir a bola na baliza (3x2m) da 

equipa adversária, impedindo que esta faça o mesmo. Nas provas nacionais 

podem participar atletas com diferentes graus de visão, mas nos Jogos 

Paralímpicos, apenas competem entre si os atletas da classe B1. A utilização 

das vendas visa homogeneizar todos os participantes, uma vez que mesmo os 

atletas que pertencem à classe B1 podem ter uma leve percepção de luz, que 

poderia revelar-se uma vantagem sobre os demais. 

O material e espaço utilizado para a prática desta modalidade não difere 

muito do jogo de Futsal praticado por normovisuais. O terreno de jogo, 

representado na Figura IX, apresenta dimensões que podem variar entre os 

38x18m e os 42x22m e é jogado preferencialmente em recinto aberto, de forma 

a evitar a ocorrência de “eco”. O silêncio é um aspecto chave para o sucesso 

quer das acções ofensivas quer defensivas e, embora os jogadores 

comuniquem entre si e com o treinador, só é permitido ao público manifestar-se 

após a marcação de um golo até ao reinício da partida. 
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Figura 9 – Campo de Futebol de 5. 

 

A bola é idêntica à utilizada no Futsal, mas contém no seu interior guizos 

que permitem aos atletas detectar a sua posição em campo. Para evitar que 

saia dos limites do terreno de jogo, o campo é delimitado na sua extensão (nas 

linhas laterais) por cercas de madeira de 1,20m de altura, promovendo o ritmo, 

intensidade e dinâmica das partidas. 

O Guarda-redes é normovisual ou amblíope, para que possa defender os 

remates da equipa adversária. Esta necessidade reside nas características da 

própria bola, não sendo possível detectar a sua posição quando adopta 

trajectórias aéreas, como no caso do remate. Pelas suas características, o 

Guarda-redes é um jogador que desempenha diversas funções no jogo, 

defende a sua baliza e tem a seu cargo a orientação dos atletas da sua equipa, 

quer nas acções ofensivas quer defensivas, uma vez que controla visualmente 

5 m 

2 m 2 m 
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todos os intervenientes no jogo. Apesar disso, a sua intervenção está limitada à 

área do guarda-redes, não podendo interferir nas jogadas nem tocar a bola, 

para além dessa zona, o que resultaria na marcação de um pénalti. 

Outro elemento da equipa que adopta uma função específica é o Guia, 

que se coloca atrás da baliza adversária e que tem a função de orientar os 

jogadores para a baliza adversária. Aquando da marcação de um pénalti, este 

elemento dá informações ao rematador relativas às dimensões da baliza, 

tocando com uma pequena barra de ferro em ambos os postes. 

Cada partida é composta por dois períodos de 25 minutos com 10 de 

intervalo. Dois árbitros (um principal e um auxiliar) asseguram o cumprimento 

das Leis do Jogo, sendo auxiliados pelo terceiro árbitro e pelo cronometrista. 

Em cada período são permitidas três faltas colectivas, a partir da quarta, 

todas são cobradas sob a forma de um remate directo à baliza. O atleta que no 

decorrer da partida cometer cinco infracções pessoais é expulso, podendo ser 

substituído por outro jogador. 

Entre as modalidades desportivas praticadas e desenvolvidas para 

deficientes visuais, o Futebol de 5 é considerada uma das mais difíceis e 

exigentes do ponto de vista perceptivo e motor, porque obriga a movimentações 

rápidas e constantes em todas as direcções, respeitando princípios tácticos 

colectivos e ao mesmo tempo, exige lidar simultaneamente com diversos 

factores condicionantes do jogo, como detectar a posição e trajectória dada à 

bola, a posição dos colegas e adversários, descodificar as informações 

fornecidas pelo Treinador, pelo Guarda-redes e pelo Guia e filtrar todo o ruído 

que pode estar presente no decorrer da partida.  

Por todos estes aspectos, é necessário que os atletas possuam alguns 

requisitos para a prática desta modalidade, sendo fundamentais a capacidade 

de orientação e mobilidade e a capacidade de percepção e discriminação 

auditiva. Outras capacidades importantes que devem estar desenvolvidas são a 

lateralidade e orientação espaço-temporal, que permitem ao atleta movimentar-

se em qualquer direcção e a diferentes ritmos e intensidades.  

Outro factor de grande importância diz respeito à segurança, uma vez 

que este é um desporto onde é permitido algum contacto com o adversário e os 
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choques são inevitáveis, devendo estar os atletas preparados para os 

“absorver”. Para tal, o posicionamento do corpo em campo adopta uma postura 

de defesa, mantendo um membro superior em posição frontal à altura do peito e 

a cabeça sempre erguida protegendo, desta forma, a sua integridade física e a 

dos demais atletas. 

A disponibilidade motora específica é inerente a qualquer modalidade. 

Os gestos técnicos a que os atletas deficientes visuais recorrem para atingir o 

objectivo do jogo são os mesmos utilizados pelos atletas normovisuais, embora 

a sua técnica de execução seja ligeiramente diferente.  

A condução da bola no Futebol de 5 é feita trocando-a constantemente 

de um pé para o outro, tentando mantê-la em contacto permanente, para 

garantir a sua posse. Os atletas normovisuais, conduzem a bola à sua frente ou 

próxima dos pés.  

O drible é outro gesto técnico cujo objectivo é ultrapassar o adversário de 

modo a ganhar uma posição mais vantajosa em campo. No jogo de 

normovisuais, o drible é feito confundindo o adversário visualmente com falsas 

movimentações mas neste caso, o drible é feito com o som da bola. A mudança 

de direcção e velocidade alternadas na condução da bola significa, para um 

cego, um bom drible.  

O remate serve a concretização do objectivo do jogo e com a ressalva do 

atleta receber orientações cinestésicas e auditivas do seu treinador, do seu 

guarda-redes e do seu guia para visar a baliza, o gesto técnico é idêntico ao 

realizado pelos atletas normovisuais. 
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3. Objectivos  

3.1. Objectivo geral 

O presente estudo tem como objectivo geral analisar a velocidade de 

reacção entre indivíduos Deficientes Visuais praticantes de Goalball e de 

Futebol de 5. 

 

3.2. Objectivos específicos 

Os objectivos específicos visam analisar a velocidade de reacção, nas 

vertentes de tempo de reacção simples manual e pedal, tempo de reacção de 

escolha manual e pedal, respostas erradas manual e pedal e tempo de decisão 

manual e pedal em função das seguintes variáveis: 

• Grau de deficiência visual (cegueira total ou amblíope); 

• Tempo de prática desportiva; 

• Idade dos atletas. 

 

3.3. Hipóteses 

H1) O tempo de reacção simples manual e pedal dos atletas de Goalball é 

significativamente inferior aos atletas de Futebol de 5. 

H2) O tempo de reacção de escolha manual e pedal dos atletas de Goalball é 

significativamente inferior aos atletas de Futebol de 5. 

H3) O tempo de decisão manual e pedal dos praticantes de Goalball é 

significativamente inferior aos praticantes de Futebol de 5. 

H4) O número de respostas erradas manual e pedal dos atletas de Goalball é 

significativamente superior aos atletas de Futebol de 5. 

H5) O tempo de reacção simples manual e pedal dos deficientes visuais 

totais é significativamente inferior aos amblíopes. 

H6) O tempo de reacção de escolha manual e pedal dos deficientes visuais 

totais é significativamente inferior aos amblíopes. 

H7) O tempo de decisão manual e pedal dos deficientes visuais totais é 

significativamente inferior aos amblíopes. 
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H8) O número de respostas erradas manual e pedal dos deficientes visuais 

totais é significativamente inferior aos amblíopes. 

H9) O tempo de reacção simples manual e pedal dos praticantes com mais 

anos de prática desportiva é significativamente inferior aos praticantes 

menos experientes. 

H10) O tempo de reacção de escolha manual e pedal dos praticantes com 

mais anos de prática desportiva é significativamente inferior aos 

praticantes  menos experientes. 

H11) O tempo de decisão manual e pedal dos praticantes com mais anos de 

prática desportiva é significativamente inferior aos praticantes menos 

experientes. 

H12) O número de respostas erradas manual e pedal dos praticantes com 

mais anos de prática desportiva é significativamente inferior aos 

praticantes menos experientes. 

H13) O tempo de reacção simples manual e pedal dos praticantes mais jovens 

é significativamente inferior ao dos praticantes de idade superior. 

H14) O tempo de reacção de escolha manual e pedal dos praticantes mais 

jovens é significativamente inferior aos praticantes de idade superior. 

H15) O tempo de decisão manual e pedal dos praticantes mais jovens é 

significativamente inferior aos praticantes de idade superior. 

H16) O número de respostas erradas manual e pedal dos praticantes de idade 

superior é significativamente inferior aos praticantes mais jovens. 
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4. Material e métodos 

Neste capítulo, procedemos à apresentação dos aspectos metodológicos 

considerados relevantes para a realização deste trabalho. 

Assim, após a caracterização da amostra utilizada neste estudo, são 

apresentados os instrumentos utilizados e explicada a respectiva forma de 

aplicação. De seguida, indicamos os procedimentos estatísticos adoptados e a 

terminar o capítulo, tecemos algumas considerações em forma de balanço, 

acerca da metodologia utilizada. 

 

4.1. Amostra 

A amostra do presente estudo é constituída por vinte e três (23) atletas, 

treze (13) são praticantes de Goalball e dez (10) são atletas de Futebol de 5, 

com idades compreendidas entre os vinte e três (23) e os cinquenta e dois (52) 

anos de idade (36,04±9,17).  

Todos os elementos são do sexo masculino e competem nos 

campeonatos nacionais há pelo menos três anos, com uma percentagem 

elevada de atletas (48%) a competir há mais de vinte e um (21) anos. Os que 

possuem menos de dez (10) anos de experiência competitiva correspondem a 

30% e entre os onze (11) e os vinte (20) anos de prática competitiva, 

encontram-se os restantes 22%. 

 

7; 30%

5; 22%

11; 48%

1 a 10

11 a 20

21 a 30

 

Figura 10 – Experiência desportiva – anos de prática competitiva. 
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Destes vinte e três (23) atletas, onze (11) apresentam deficiência visual 

congénita, não possuindo qualquer experiência visual, no entanto doze (12) 

elementos cegaram ou adquiriram o deficit. visual no decorrer da sua vida, 

tendo oportunidade de utilizar a visão.  

Até aos dez (10) anos de idade, adquiriram a deficiência visual quatro (4) 

atletas, entre os onze (11) e os vinte (20), quatro (4) atletas, entre os vinte e um 

(21) e os trinta (30), três (3) atletas e um (1) atleta cegou com mais de trinta 

(30) anos de idade.  

 

4; 34%

4; 33%

3; 25%

1; 8%

1 a 10

11 a 20

21 a 30

31 a 40

 

Figura 11 – Idade de ocorrência da deficiência visual. 

 

O Glaucoma é a principal causa de cegueira ou visão sub-normal, 

afectando dez (10) elementos da nossa amostra, seguindo-se a cegueira por 

traumatismo, atingindo quatro (4) desportistas e o deslocamento de retina e a 

retinose pigmentar, que atingiu mais dois (2) atletas cada uma.  
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Quadro 4 – Causas da deficiência visual da Amostra. 

Causa Deficiência Visual Nº 

Glaucoma 10 

Traumatismo 4 

Deslocamento Retina 2 

Retinose Pigmentar 2 

Cataratas 1 

Tumor 1 

Úlcera 1 

Hereditária 1 

 

No que se refere ao grau de deficiência, dezassete (17) indivíduos 

deficientes visuais, 74% da amostra apresentam cegueira total, enquanto os 

restantes seis (6)(26%) são amblíopes. 

 

4.2. Metodologia 

A velocidade de reacção foi avaliada na vertente do Tempo de Reacção 

Simples, tempo de reacção de escolha e tempo de decisão, através da 

utilização do Polirreacciómetro Electrónico (PRG 02) da EAP, que permite 

avaliar a resposta a 32 estímulos auditivos consecutivos (Costa e Alves, 1990). 

O polirreacciómetro é um aparelho totalmente transistorizado, que possui 

programas em memória e uma matriz de programação para utilização pessoal. 

O dispositivo é constituído por (Costa e Alves, 1990): 

• Um painel com várias lâmpadas e duas colunas, onde o sujeito detecta 

os estímulos (neste caso, os estímulos surgiam das colunas); 

• Uma unidade central computorizada a partir da qual se programam as 

diferentes e provas e que, durante a prova, indica ao observador o 

estímulo a ser emitido, a qualidade da resposta do sujeito (certa ou 

errada) e o respectivo tempo de reacção; 
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• Quatro periféricos de resposta, dos quais dois manípulos e dois pedais 

para respostas efectuadas com as mãos e com os pés, respectivamente, 

onde estão implantados microswitches que, quando pressionados, 

interrompem a contagem do tempo. 

 

A prova foi realizada de forma individual pelos sujeitos da amostra. Para 

a sua execução assumiam a posição de sentado numa cadeira, de modo a 

ficarem de frente para o painel, a uma distância de cerca de 50 cm. A todos era 

pedida uma execução rápida e exacta, procurando responder o mais rápida e 

acertadamente o possível ao estímulo apresentado.  

  

4.2.1. Teste de velocidade de reacção simples 

A prova do tempo de reacção simples (estímulo único), é constituída pela 

apresentação de uma sequência de estímulos auditivos, emitidos pelas colunas 

centrais e sempre com a mesma duração. Os estímulos auditivos são emitidos 

sob a forma de um som agudo, ao qual o sujeito teria de responder com a mão 

ou pé preferido. 

O tempo de reacção simples corresponde ao intervalo de tempo que 

decorre entre a apresentação do estímulo auditivo até à resposta motora, que 

no nosso caso, consiste em pressionar o botão do manípulo, quando se trate do 

tempo de reacção manual ou pressionando o pedal quando se trate do tempo 

de reacção pedal. 

O tempo de reacção simples, quer manual quer pedal, é apurado pela 

média aritmética do tempo registado nas respostas dadas pelo sujeito, 

subtraído do melhor e do pior resultado. 

 

4.2.2. Teste de velocidade de reacção de escolha 

A prova do tempo de reacção de escolha (dois estímulos), é constituída 

pela apresentação de uma sequência de estímulos auditivos emitidos pelas 

colunas centrais, sempre com a mesma duração. Os estímulos auditivos 



Tempo de Reacção Simples e de Escolha em indivíduos portadores de Deficiência Visual,  

Praticantes de Goalball e Futebol de 5  

Filipe Moreira  51 

 

 

emitidos são de dois tipos: um som mais grave, ao qual o indivíduo tinha de 

responder com a mão ou pé direito e outro som mais agudo, ao qual teria de 

responder com a mão ou pé esquerdo. 

O tempo de reacção de escolha corresponde ao intervalo de tempo que 

decorre entre a apresentação de determinado estímulo auditivo (de dois 

possíveis) até à resposta motora adequada. Esta resposta consiste na acção de 

carregar no botão do manípulo com o polegar da mão esquerda ou direita para 

o tempo de reacção manual ou pressionar o pedal do pé direito ou esquerdo 

quando se trate do tempo de reacção pedal. O tempo de reacção de escolha, 

quer manual quer pedal, é apurado pela média aritmética do tempo registado 

nas respostas dadas pelo sujeito. 

O número de respostas erradas é obtido pelo somatório das respostas 

em que o indivíduo seleccionou o manípulo ou pedal errado. 

O tempo de decisão é determinado pela diferença entre o tempo de 

reacção simples e o tempo de reacção de escolha. 

 

4.3. Procedimentos estatísticos 

Para o tratamento estatístico dos dados, recorremos ao programa 

estatístico SPSS, versão 14.0 e ao programa Microsoft Excel, integrante do 

Windows XP.  

A primeira tarefa realizada no âmbito do tratamento estatístico dos dados 

recolhidos foi a análise exploratória dos mesmos, de modo a determinar a 

possível presença de outliers, procedendo-se a uma nova análise para verificar 

a média e o desvio padrão para todas as variáveis. 

De seguida efectuámos a análise necessária para confirmar ou não, as 

hipóteses enunciadas inicialmente, designadamente verificar o comportamento 

das variáveis dependentes (tempo de reacção simples manual e pedal, tempo 

de reacção de escolha manual e pedal, respostas erradas manual e pedal e 

tempo de decisão manual e pedal) nos atletas praticantes das modalidades de 

Goalball e Futebol de 5. Verificamos também o comportamento das mesmas 

variáveis nos indivíduos com cegueira total e amblíopes. Para esta análise, 
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recorremos a testes não paramétricos para amostras independentes (Mann – 

Whitney), na medida em que os grupos, quando separados por modalidades ou 

por grau de deficiência, apresentavam um número inferior a 20 elementos. 

Analisamos ainda as variáveis referidas em função dos anos de prática 

desportiva, recorrendo a testes não paramétricos para amostras independentes 

(Kruskal-Wallis Test), uma vez que os anos de prática desportiva foram 

divididos em três sub categorias. 

O nível de significância fixado em todos os testes foi p < 0,05. 
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5. Apresentação e discussão dos resultados 

Ao longo deste capítulo serão apresentados os resultados obtidos a 

partir da recolha dos dados, os quais serão simultaneamente discutidos e 

interpretados de acordo com o suporte teórico considerado relevante para o 

tema em análise. 

A apresentação e discussão dos resultados encontra-se estruturada da 

seguinte forma: 

• Avaliação do tempo de reacção simples: análise do tempo de reacção 

simples manual (TRSM) e do tempo de reacção simples pedal (TRSP) 

em função da modalidade praticada, grau de deficiência visual, anos de 

prática desportiva e idade. 

• Avaliação do tempo de reacção de escolha: análise do tempo de reacção 

de escolha manual (TREM) e do tempo de reacção de escolha pedal 

(TREP) em função da modalidade praticada, grau de deficiência visual e 

anos de prática desportiva. 

• Avaliação das respostas erradas: análise das respostas erradas manual 

(REM) e respostas erradas pedal (REP) em função da modalidade 

praticada, grau de deficiência visual e anos de prática desportiva. 

• Avaliação do tempo de decisão: análise do tempo de decisão manual 

(TDM) e do tempo de decisão pedal (TDP) em função da modalidade 

praticada, grau de deficiência visual e anos de prática desportiva. 

• Discussão dos resultados da análise. 

 

5.1. Avaliação do tempo de reacção simples 

O Quadro 5 apresenta os resultados do teste de velocidade de reacção 

simples manual e pedal, obtidos pelos atletas das duas modalidades, isto é, 

representa o tempo que os sujeitos demoraram a executar a acção de carregar 

no manípulo/pedal após a emissão do estímulo. 
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Quadro 5 – Tempo de reacção simples manual e pedal em função da Modalidade. (Média, 

desvio-padrão, valores de mean-rank, de z e de p). Resultado em milésimos de segundo. 

Variável Goalball Futebol de 5 z p 

TRSM 
0,198±0,073 

(10,38) 

0,230±0,082 

(14,10) 
-1,319 n.s. 

TRSP 
0,272±0,037 

(10,35) 

0,326±0,090 

(14,15) 
-1,339 n.s. 

  

Pela análise do Quadro 5, podemos verificar que não existem diferenças 

significativas entre os dois grupos. Contudo, os atletas de Goalball apresentam 

um tempo de reacção inferior aos atletas de Futebol de 5, quer na resposta 

manual, quer na resposta pedal. De referir que nos dois grupos em análise, o 

tempo de reacção pedal é superior ao tempo de reacção manual. 

  

O Quadro 6 apresenta os resultados destas variáveis em função do grau 

de deficiência visual apresentado pelos indivíduos. 

 

Quadro 6 – Tempo de reacção simples manual e pedal em função do Grau de deficiência visual. 

(Média, desvio-padrão, valores de mean-rank, de z e de p). Resultado em milésimos de 

segundo. 

Variável 
Cegueira 

Total 
Ambliopia z p 

TRSM 
0,212±0,080 

(11,74) 

0,213±0,072 

(12,75) 
-0,319 n.s. 

TRSP 
0,292±0,067 

(12,03) 

0,306±0,084 

(11,92) 
-0,035 n.s. 

  

Ao analisar o desempenho dos indivíduos em função do grau de 

deficiência visual, constatamos que os tempos registados pelos dois grupos 

foram muito próximos, tendo os indivíduos Amblíopes apresentado tempos de 
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reacção superiores em centésimas ou milésimas de segundos. Por essa razão, 

a diferença é quase nula e não significativa. 

À semelhança do que constatámos no Quadro 5, quando a resposta 

motora é executada com o pé, o tempo de resposta aumenta nos dois grupos 

em análise. 

  

No Quadro 7 encontram-se os resultados da análise feita em função dos 

anos de prática desportiva. 

 

Quadro 7 – Tempo de reacção simples manual e pedal em função dos Anos de Prática 

Desportiva. (Média, desvio-padrão, valores de mean-rank, de Chi-Square e de p). Resultado em 

milésimos de segundo. 

Variável 
3-10 

Anos Prática 

11-20 

Anos Prática 

21-30 

Anos Prática 

Chi-

Square 
p 

TRSM 
0,171±0,013 

(7,71) 

0,182±0,033 

(9,10) 

0,251±0,095 

(16,05) 
7,816 0,02 

TRSP 
0,270±0,041 

(9,86) 

0,274±0,030 

(10,10) 

0,321±0,088 

(14,23) 
2,296 n.s. 

 

Os resultados apresentados no Quadro 7 permitem-nos observar que, à 

medida que aumentam os anos de prática desportiva, aumenta o tempo de 

reacção simples, nas vertentes manual e pedal. No tempo de reacção simples 

manual, a diferença é considerada estatisticamente significativa (p=0,02).  

 

O quadro 8 apresenta os resultados desta variável em função da Idade 

dos Atletas. 
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Quadro 8 – Tempo de reacção simples manual e pedal em função da Idade dos Atletas. (Média, 

desvio-padrão, valores de mean-rank, de z e de p). Resultado em milésimos de segundo. 

Variável N ≤ 32 N ≥ 33 z p 

TRSM 
0,190±0,054 

(10,45) 

0,231±0,091 

(13,42) 
-1,059 n.s. 

TRSP 
0,285±0,069 

(10,36) 

0,305±0,071 

(13,50) 
-1,112 n.s. 

 

Pela análise do Quadro 8, podemos verificar que os atletas de idade 

superior apresentam um tempo de reacção manual e pedal superior, quando 

comparados com os atletas que integram o grupo mais jovem. Também nesta 

análise e para ambos os grupos, se verifica um tempo de reacção pedal 

superior em relação ao tempo de reacção manual. 

 

5.2. Avaliação do tempo de reacção de escolha 

O Quadro 9 apresenta os resultados da amostra para o tempo de 

reacção de escolha, nas vertentes manual e pedal. 

 

Quadro 9 – Tempo de reacção de escolha manual e pedal em função da Modalidade. (Média, 

desvio-padrão, valores de mean-rank, de z e de p). Resultado em milésimos de segundo. 

Variável Goalball Futebol de 5 z p 

TREM 
0,349±0,052 

(8,77) 

0,412±0,044 

(16,20) 
-2,623 0,009 

TREP 
0,422±0,059 

(10,92) 

0,454±0,049 

(13,40) 
-0,871 n.s. 

 

Os resultados aqui apresentados permitem constatar, de novo, que os 

praticantes de Goalball apresentam um desempenho superior aos praticantes 

de Futebol de 5, representado por um tempo de reacção de escolha menor. Na 

tarefa manual, a diferença obtida entre os dois grupos assume significância do 
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ponto de vista estatístico (p=0,009). Na tarefa pedal, apesar de não ter 

significado estatístico, o tempo de reacção nos praticantes de Goalball é inferior 

aos praticantes de Futebol. 

Verificamos mais uma vez, que os valores apresentados para o tempo de 

reacção pedal são superiores ao do tempo de reacção manual. 

 

No Quadro 10 encontram-se os resultados desta variável em função do 

grau de deficiência visual. 

 

Quadro 10 – Tempo de reacção de escolha manual e pedal em função do Grau de deficiência 

visual. (Média, desvio-padrão, valores de mean-rank, de z e de p). Resultado em milésimos de 

segundo. 

Variável 
Cegueira 

Total 
Ambliopia z p 

TREM 
0,376±0,060 

(12,21) 

0,378±0,053 

(11,42) 
-0,247 n.s. 

TREP 
0,434±0,050 

(12,41) 

0,426±0,075 

(10,83) 
-0,492 n.s. 

 

Pela análise do Quadro 10 podemos verificar que o tempo de reacção de 

escolha manual é muito semelhante nos dois grupos, com uma diferença de 

milésimos de segundo. Relativamente ao tempo de reacção de escolha pedal, 

constata-se que os indivíduos com deficiência visual total apresentam tempos 

de reacção superiores aos indivíduos amblíopes (tendência oposta à que se 

verificou no tempo de reacção simples). 

Confirmando o que se tem verificado até aqui, o tempo de reacção pedal 

continua a ser superior ao tempo de reacção manual. 

 

O Quadro 11 apresenta os resultados desta variável em função dos anos 

de prática desportiva. 
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Quadro 11 – Tempo de reacção de escolha manual e pedal em função dos Anos de Prática 

Desportiva (média, desvio-padrão, valores de mean-rank, de Chi-Square e de p). Resultado em 

milésimos de segundo. 

Variável 
3-10 

Anos Prática 

11-20 

Anos Prática 

21-30 

Anos Prática 

Chi-

Square 
p 

TREM 
0,345±0,025 

(7,07) 

0,382±0,039 

(12,80) 

0,393±0,072 

(14,77) 
5,683 n.s. 

TREP 
0,390±0,046 

(6,50) 

0,422±0,063 

(10,30) 

0,472±0,033 

(16,27) 
9,348 0,009 

 

Os resultados apresentados pelo Quadro 11 permitem verificar a 

tendência de aumento do tempo de reacção de escolha com os anos de prática 

desportiva. Esse comportamento verifica-se no tempo de reacção de escolha 

manual e no pedal, mas é neste último que se verifica uma diferença 

estatisticamente significativa (p=0,009). 

De referir também que em todos os intervalos estudados, se verificam 

valores superiores para o tempo de reacção pedal relativamente ao manual. 

 

O quadro 12 apresenta os resultados desta variável em função da Idade 

dos Atletas. 

 

Quadro 12 – Tempo de reacção de escolha manual e pedal em função da idade dos atletas. 

(Média, desvio-padrão, valores de mean-rank, de z e de p). Resultado em milésimos de 

segundo. 

Variável N ≤ 32 N ≥ 33 z p 

TREM 
0,362±0,042 

(9,45) 

0,389±0,067 

(14,33) 
-1,735 n.s. 

TREP 
0,413±0,057 

(8,95) 

0,456±0,048 

(14,78) 
-2,069 0,039 
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Pela análise do Quadro 12, podemos verificar que os atletas mais jovens, 

apresentam um melhor tempo de reacção manual e pedal, quando comparados 

com os atletas que integram o grupo de idade superior. No tempo de reacção 

de escolha pedal, a diferença é considerada estatisticamente significativa 

(P=0,039). 

Também verificamos nos dois grupos, um tempo de reacção pedal 

superior em relação ao tempo de reacção manual. 

 

5.3. Respostas erradas 

O número de respostas erradas reflecte o número de vezes que os 

sujeitos optaram pelo manípulo/pedal errado, isto é, quando carregaram no 

manípulo/pedal esquerdo quando deveriam ter carregado no direito e vice-

versa. 

O Quadro 13 apresenta os resultados do número de respostas erradas 

apresentadas pelos dois grupos. 

 

Quadro 13 – Respostas erradas manual e pedal em função da Modalidade. (Média, desvio-

padrão, valores de mean-rank, de z e de p). Resultado em número de respostas. 

Variável Goalball Futebol de 5 z p 

REM 
2,92±2,53 

(11,81) 

2,70±1,95 

(12,25) 
-0,161 n.s. 

REP 
1,69±1,49 

(11,15) 

2,20±1,75 

(13,10) 
-0,696 n.s. 

 

Os resultados apresentados pelo Quadro 13 permitem observar que no 

que respeita à tarefa manual, os sujeitos praticantes de Goalball apresentam 

um número ligeiramente superior de respostas erradas em comparação com os 

praticantes de Futebol de 5. 

O mesmo não se verifica, no entanto, na tarefa pedal. Aqui, são os 

praticantes de futebol que apresentam um maior número de respostas erradas. 
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Podemos também constatar que, entre os praticantes de Goalball, 

verificam-se mais erros na tarefa manual do que na pedal. Por sua vez, os 

praticantes de futebol apresentam uma ligeira tendência de aumento dos erros 

na tarefa manual.   

 

No Quadro 14 estão representados os resultados das respostas erradas 

em função do grau de deficiência visual. 

 

Quadro 14 – Respostas erradas manual e pedal em função do Grau de deficiência visual. 

(Média, desvio-padrão, valores de mean-rank, de z e de p). Resultado em números de 

respostas. 

Variável 
Cegueira 

Total 
Amblíope z p 

REM 
3,17±2,50 

(12,82) 

1,83±0,75 

(9,67) 
-1,016 n.s. 

REP 
1,82±1,47 

(11,74) 

2,17±2,04 

(12,75) 
-0,321 n.s. 

 

Ao analisar estes resultados verificamos que esta variável apresenta 

comportamentos opostos nos dois grupos em estudo. Contudo, nenhuma 

comparação apresentou diferenças estatisticamente significativas. 

Relativamente à tarefa manual, os sujeitos com deficiência visual total 

apresentam mais erros que os amblíopes. Na tarefa pedal verifica-se o oposto, 

na medida em que são os amblíopes que apresentam maior número de 

respostas erradas. 

Analisando o desempenho de cada grupo nas duas tarefas constata-se, 

também, que os indivíduos com deficiência visual total desta amostra erraram 

mais na tarefa manual e os indivíduos amblíopes erraram ligeiramente mais na 

tarefa pedal. 
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O Quadro 15 apresenta o número de respostas erradas dadas pela 

amostra, considerando os anos de prática desportiva. 

 

Quadro 15 – Respostas erradas manual e pedal em função dos anos de prática desportiva . 

(Média, desvio-padrão, valores de mean-rank, de Chi-Square e de p). Resultado em números 

de respostas. 

Variável 
3-10 

Anos Prática 

11-20 

Anos Prática 

21-30 

Anos Prática 

Chi-

Square 
p 

REM 
3,85±3,18 

(13,64) 

1,60±2,07 

(7,60) 

2,72±1,34 

(12,95) 
2,938 n.s. 

REP 
1,71±1,79 

(11,00) 

1,80±1,48 

(11,70) 

2,09±1,64 

(12,77) 
0,317 n.s. 

  

Os resultados apresentados pelo Quadro 15 permitem verificar que na 

tarefa manual, o número de respostas erradas não apresenta um 

comportamento constante ao longo dos intervalos estudados. Podemos, no 

entanto, constatar que os atletas com menos anos de prática apresentam um 

número maior de respostas erradas. 

Por outro lado, na tarefa pedal existe uma tendência de aumento do 

número de respostas erradas com o aumento do número de anos de prática, 

embora as diferenças entre os grupos sejam muito reduzidas. 

Podemos ainda verificar que, à excepção do intervalo 11-20 anos de 

prática, o número de erros na tarefa pedal é ligeiramente inferior ao número de 

erros na tarefa manual. 

Nenhuma das comparações em análise revelou diferenças 

estatisticamente significativas. 

 

O quadro 16 apresenta os resultados do número de respostas erradas 

em função da Idade dos Atletas. 
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Quadro 16 – Respostas erradas manual e pedal em função da idade dos atletas. (Média, 

desvio-padrão, valores de mean-rank, de z e de p). Resultado em números de respostas. 

Variável N ≤ 32 N ≥ 33 z p 

REM 
3,09±2,77 

(12,27) 

2,58±1,73 

(11,75) 
-0,191 n.s. 

REP 
1,73±1,68 

(11,14) 

2,08±1,56 

(12,79) 
-0,596 n.s. 

 

Pela análise do Quadro 16, podemos verificar que o grupo de atletas 

mais jovens apresenta um número mais elevado de respostas erradas para o 

estímulo manual, mas regista um menor número de erros para o estímulo pedal, 

quando comparado com o grupo de idade superior. 

De referir que o número de respostas erradas para o estímulo manual é 

superior em relação ao erros cometidos pela resposta pedal nos dois grupos. 

 

5.4. Tempo de decisão 

Tal como foi referido anteriormente neste trabalho, o tempo de decisão 

representa a diferença entre o tempo de reacção simples e o tempo de reacção 

de escolha. 

O Quadro 17 apresenta os resultados desta variável em função da 

modalidade. 

 

Quadro 17 – Tempo de decisão manual e pedal em função da modalidade. (Média, desvio-

padrão, valores de mean-rank, de z e de p). Resultado em milésimos de segundo. 

Variável Goalball Futebol de 5 z p 

TDM 
0,150±0,066 

(10,31) 

0,184±0,047 

(14,20) 
-1,374 n.s. 

TDP 
0,307±0,070 

(11,73) 

0,317±0,113 

(12,35) 
-0,217 n.s. 
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Pela análise do Quadro 17 podemos verificar que o tempo de decisão na 

tarefa manual foi ligeiramente superior nos atletas de Futebol de 5. A mesma 

tendência verifica-se no tempo de reacção pedal. 

Podemos igualmente constatar que o tempo de decisão na tarefa pedal 

foi superior ao tempo de decisão na tarefa manual, nos dois grupos. 

 

O Quadro 18 apresenta os resultados desta variável em função do grau 

de deficiência visual. 

 

Quadro 18 – Tempo de decisão manual e pedal em função do grau de deficiência. (Média, 

desvio-padrão, valores de mean-rank, de z e de p). Resultado em milésimos de segundo. 

Variável 
Cegueira 

Total 
Ambliopia z p 

TDM 
0,164±0,069 

(12,53) 

0,165±0,027 

(10,50) 
-0,634 n.s. 

TDP 
0,319±0,096 

(12,47) 

0,288±0,068 

(10,67) 
-0,561 n.s. 

 

Os resultados apresentados no Quadro 18 permitem verificar que, na 

tarefa manual, o tempo de decisão foi muito próximo nos dois grupos. No que 

respeita à tarefa pedal, verifica-se um valor ligeiramente superior para os 

sujeitos com deficiência visual total. 

De referir que em ambos os grupos, o tempo de decisão revelou-se 

superior na tarefa pedal. 

Nenhuma das comparações revelou significado estatístico. 

 

O Quadro 19 apresenta os resultados do tempo de decisão em função 

dos anos de prática desportiva. 
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Quadro 19 – Tempo de decisão manual e pedal em função dos anos de prática desportiva. 

(Média, desvio-padrão, valores de mean-rank, de Chi-Square e de p). Resultado em milésimos 

de segundo. 

Variável 
3-10 

Anos Prática 

11-20 

Anos Prática 

21-30 

Anos Prática 

Chi-

Square 
p 

TDM 
0,173±0,025 

(11,57) 

0,202±0,035 

(16,50) 

0,142±0,076 

(10,23) 
3,021 n.s. 

TDP 
0,300±0,036 

(10,86) 

0,356±0,075 

(15,70) 

0,298±0,115 

(11,05) 
1,909 n.s. 

 

Os resultados apresentados no Quadro 19 revelam que não existe uma 

tendência de evolução do tempo de decisão ao longo dos intervalos de anos de 

prática desportiva. 

Constata-se que, na tarefa manual, o valor inferior é registado pelo grupo 

com mais anos de prática e o mesmo verifica-se no que respeita à tarefa pedal. 

Em ambas as tarefas, o valor mais elevado de tempo de decisão situa-se no 

grupo intermédio, com 11 a 20 anos de prática. 

Confirmando a tendência dos resultados apresentados anteriormente, a 

tarefa pedal apresenta valores superiores no tempo de decisão em todos os 

intervalos de anos de prática desportiva. Essa diferença assume maior 

expressão no grupo de atletas com menos anos de prática. 

Não verificamos, no entanto, nenhuma diferença estatisticamente 

significativa na comparação entre os grupos. 

 

O quadro 20 apresenta os resultados desta variável em função da Idade 

dos Atletas. 
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Quadro 20 – Tempo de decisão manual e pedal em função da idade dos atletas. (Média, desvio-

padrão, valores de mean-rank, de z e de p). Resultado em milésimos de segundo. 

Variável N ≤ 32 N ≥ 33 z p 

TDM 
0,170±0,026 

(11,59) 

0,159±0,081 

(12,38) 
-0,279 n.s. 

TDP 
0,303±0,064 

(11,50) 

0,318±0,110 

(12,46) 
-0,339 n.s. 

 

Pela análise do Quadro 20, constatamos que o grupo de atletas mais 

jovens apresenta um tempo de decisão manual inferior ao grupo mais velho. 

Relativamente ao tempo de decisão manual, podemos verificar que é 

semelhante nos dois grupos com uma vantagem de centésimos de segundo 

para o grupo mais jovem. 

Reflectindo o que se tem verificado nos tempos de reacção simples e de 

escolha manual e pedal, o tempo de decisão pedal continua a ser superior em 

relação ao tempo de decisão pedal. 

 

5.5. Discussão dos resultados 

A partir de uma primeira análise dos resultados obtidos no nosso 

trabalho ficamos com a noção de que o Goalball se apresenta como uma 

modalidade que faz uma maior solicitação da capacidade de reacção do 

indivíduo deficiente visual, quando comparada com o Futebol de 5. Embora as 

diferenças estatisticamente significativas só se tenham evidenciado no tempo 

de reacção de escolha manual, os atletas de Goalball apresentaram em todas 

as variáveis, com a excepção do número de respostas erradas ao nível da mão, 

valores inferiores em comparação com os atletas Futebol de 5. 

Entre os deficientes visuais com cegueira total e amblíopes, não 

identificamos nos nossos resultados uma tendência clara de superioridade de 

um grupo em relação a outro. 
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No que se refere aos anos de prática desportiva, identificamos quer para 

o tempo de reacção simples quer para o tempo de reacção de escolha, manual 

e pedal, uma vantagem clara dos indivíduos com menos experiência desportiva, 

sendo a diferença estatisticamente significativa. Desta forma, parece haver uma 

tendência de aumento do tempo de resposta com o aumento da experiência 

competitiva. No entanto, verificamos que para o tempo de decisão, quer manual 

quer pedal, o grupo com mais experiência desportiva é também o que 

apresenta tempos de decisão mais rápidos. Isto é, são os atletas mais 

experientes aqueles que despendem menos tempo em tarefas de percepção, 

decisão e programação do estímulo à resposta motora. 

No que se refere à idade dos atletas, observamos que os atletas que 

integram o grupo mais jovem são mais rápidos a responder ao estímulo, quer 

no tempo de reacção simples quer no tempo de reacção de escolha manual e 

pedal, com os resultados do tempo de reacção de escolha pedal a ter 

significado estatístico. 

Um aspecto interessante que verificamos na análise dos resultados 

referentes ao tempo de reacção simples, tempo de reacção de escolha e tempo 

de decisão, para todas as variáveis estudadas, foi o facto da componente 

manual apresentar constantemente desempenhos superiores em relação à 

componente pedal. 

 

5.5.1. Modalidade praticada 

Como foi já referido, são os atletas de Goalball que apresentam 

melhores performances no que se refere ao tempo de reacção e tempo de 

decisão em todas as formas de expressão analisadas. Destas, o tempo de 

reacção de escolha manual é o único que apresenta diferenças estatisticamente 

significativas (p=0,009). Apesar da literatura relacionada com a deficiência 

visual e o tempo de reacção ser escassa, entre os estudos que pudemos 

consultar, constatamos o facto de que a prática desportiva tem efeitos positivos 

no tempo de reacção simples e no tempo de reacção de escolha (Pereira, 1998, 

Rodrigues, 2002, Duarte et al., 2003).  
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Pereira (1998), no seu estudo, compara o tempo de reacção em 

deficientes visuais praticantes de várias modalidades desportivas. Apesar de 

fazer a distinção entre desportos individuais e colectivos, refere que os 

praticantes de Goalball obtiveram melhores resultados no tempo de reacção 

simples e no tempo de reacção de escolha, quando comparados com 

praticantes de Atletismo, Futebol, Natação, Ginástica, Ciclismo e Halterofilismo, 

corroborando os resultados do nosso trabalho. 

 

No que se refere à diferença de valores obtida para a componente 

manual e pedal, verificamos que tanto para o tempo de reacção simples como 

para o tempo de reacção de escolha e ainda para o tempo de decisão, a 

componente manual apresenta sempre valores inferiores à pedal, em ambas as 

modalidades. Resultados similares foram obtidos por Rodrigues (2002) com 

atletas de Goalball em relação ao tempo de reacção simples. O mesmo autor 

adianta que a utilização das mãos nas actividades da vida diária terá influência 

nessa diferença de resultados. Potter (1978) reforça esta ideia, referindo que os 

deficientes visuais apresentam diferenças significativas nos membros 

superiores quando treinados.  

A mesma tendência foi identificada por Misra et al., (1985) em 

populações normais, encontrando diferenças estatisticamente significativas 

favoráveis ao tempo de reacção manual em indivíduos normovisuais. O facto 

dos atletas de Goalball realizarem vários movimentos com os membros 

superiores e uma vez que as extremidades superiores se adequam à realização 

de movimentos mais finos, enquanto que as extremidades inferiores se 

adequam à realização de movimentos mais globais e não refinados, poderá ter 

alguma influência ao nível do processo metodológico de medição dos tempos. 

 

No que se refere ao número de respostas erradas, verificamos que as 

diferenças entre os dois grupos são residuais, apresentando os atletas de 

Goalball uma média de respostas erradas ligeiramente superior na componente 

manual, enquanto que na componente pedal, a média de respostas erradas é 

ligeiramente inferior à dos atletas de Futebol de 5. Pereira (1998) e Rodrigues 
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(2002), verificaram resultados semelhantes nos seus trabalhos. Alves (1995), 

Jensen (1985) e Pachella sugerem que quanto mais rápido um indivíduo 

responde, maior é a probabilidade de cometer erros. Não podemos no entanto 

corroborar esta ideia em função da diferença residual de respostas erradas 

entre os dois grupos. 

 

Somos da opinião que os resultados obtidos estão relacionados com as 

características específicas e exigências desportivas que o Goalball coloca aos 

seus atletas, opinião partilhada por outros autores (Pereira, 1998, Rodrigues, 

2002, Duarte et al., 2003). A concentração, a discriminação auditiva e a 

capacidade de reagir tão rápido quanto possível ao som dos guizos emitidos 

pela bola, são aspectos essenciais para a prática do Goalball, que devem ser 

complementados com deslocamentos rápidos e precisos para bloquear a sua 

trajectória. Estas particularidades fazem um forte apelo à capacidade de 

reacção, assim como às restantes habilidades motoras do atleta. 

  

5.5.2. Grau de deficiência 

A análise dos resultados referentes ao grau de deficiência visual permite-

nos constatar que o tempo de reacção simples, quer para a componente 

manual quer para a pedal, é muito semelhante nos dois grupos, com uma 

vantagem de centésimos ou milésimos de segundo para os indivíduos cegos 

totais. Rodrigues (2002) corrobora estes resultados no seu estudo, 

apresentando de igual modo, a vantagem dos indivíduos cegos face aos 

amblíopes por uma margem reduzida e sem significado estatístico. Pereira 

(1998), atribui uma clara vantagem no tempo de reacção simples aos indivíduos 

com cegueira total face aos amblíopes. 

 

No que se refere ao tempo de reacção de escolha, voltamos a registar 

diferenças na ordem dos milésimos de segundo para a componente manual, e 

com vantagem para os indivíduos cegos totais. No tempo de reacção de 

escolha pedal, os amblíopes foram em média, oito milésimos de segundo mais 
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rápidos a responder do que os cegos totais. A análise dos nossos resultados 

reflecte a diversidade de resultados que encontramos na literatura. Enquanto 

Rodrigues (2002) encontrou resultados com significado estatístico que atribuem 

aos amblíopes tempos de reacção de escolha mais rápidos, Pereira (1998), 

constatou no seu trabalho que eram os indivíduos com cegueira total os mais 

rápidos a responder em tarefas de tempo de reacção de escolha. 

Para justificar os resultados do seu estudo, Pereira (1998) aponta a 

especificidade do desenvolvimento com privação da visão. Para o autor, os 

indivíduos com cegueira total, concentram todo o seu esforço na potenciação 

maximal dos restantes sentidos, nomeadamente o da audição, enquanto os 

indivíduos que ainda possuem vestígios da capacidade de visão, tendem a 

aproveitar na medida do possível, as capacidades visuais residuais. Por outro 

lado, Rodrigues (2002) aponta os factores condicionantes do tempo de reacção 

enunciados por Alves (1985) como possíveis fundamentos para os resultados 

encontrados no seu trabalho. A idade dos atletas, o nível de treino apresentado, 

a atenção e concentração nas tarefas, a memória, inteligência, motivação e 

emoção, são factores que exigem estudos relativos à sua influência no tempo 

de reacção em indivíduos cegos totais e amblíopes. 

 

Ao analisar o número de respostas erradas na componente manual, 

constatamos que foram os cegos totais que mais falharam, enquanto que para 

a componente pedal verificamos a tendência oposta, com os amblíopes a 

cometerem mais erros que os cegos totais. Podemos identificar uma tendência 

que se verifica nas componentes manual e pedal para os dois grupos: o que 

reage mais rápido no tempo de escolha manual ou pedal, é também o que 

comete mais erros, aspecto igualmente verificado por Rodrigues (2002). 

 

Quando analisamos o desempenho da nossa amostra no que se refere 

ao tempo de decisão, verificamos que para a componente manual os resultados 

diferem num milésimo de segundo com vantagem para os indivíduos com 

cegueira total, enquanto na componente pedal, são os amblíopes que têm um 

tempo de decisão mais rápido. Estes são interessantes na medida em que, na 
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componente manual, os cegos totais apresentam tempos de reacção de 

escolha mais rápidos, maior número de erros e um menor tempo de decisão 

face aos amblíopes, enquanto na componente pedal verifica-se a tendência 

oposta, obtendo os amblíopes melhores resultados no tempo de reacção de 

escolha, maior número de erros e um menor tempo de decisão. À semelhança 

do que Rodrigues (2002) constatou no seu estudo, os resultados parecem 

evidenciar uma situação de antecipação da resposta dos atletas, a fim de obter 

um valor mais rápido no tempo de reacção, em detrimento da exactidão da 

resposta. 

 

5.5.3. Anos de prática competitiva 

A análise do tempo de reacção em função da experiência dos atletas 

apresenta resultados muito interessantes. Para todas as vertentes do tempo de 

reacção estudadas e para ambas as componentes manual e pedal, 

encontramos uma relação linear positiva com os anos de prática, apresentando 

significado estatístico as diferenças de desempenho referentes ao tempo de 

reacção simples manual (p=0,02) e ao tempo de reacção de escolha pedal 

(p=0,009). À medida que aumenta a experiência desportiva dos atletas, 

aumenta também o tempo de resposta ao estímulo. Também Pereira (1998) 

obteve resultados similares para o tempo de reacção simples e para o tempo de 

reacção de escolha ao comparar atletas com menos de um ano de prática 

desportiva, entre um e quatro anos de prática desportiva e com mais de cinco 

anos de prática desportiva. Os praticantes menos experientes demonstraram 

tempos de reacção simples e tempos de reacção de escolha mais reduzidos em 

relação aos praticantes mais experientes. Estes resultados podem estar 

relacionados com a idade dos atletas. Uma análise aos indivíduos que integram 

os diferentes grupos da nossa amostra, identificou que os atletas menos 

experientes são também os atletas mais jovens que, como verificaremos mais 

adiante neste trabalho, são os atletas que respondem mais rapidamente ao 

estímulo, quer para o tempo de reacção simples, quer para o tempo de reacção 

de escolha. 
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O desempenho dos atletas referente ao número de respostas erradas 

para a componente manual atribui aos atletas mais jovens um valor superior de 

erros, seguido dos atletas mais experientes e por último, dos atletas com 

experiência intermédia ao nível competitivo. No que se refere à componente 

pedal, verificamos que as diferenças entre os três grupos são residuais, com 

valores quase semelhantes. Estes resultados poderão estar relacionados com 

as estratégias adoptadas por cada grupo. Se o atleta valorizar 

fundamentalmente o tempo que demora a responder ao estímulo, pode tentar 

antecipar a sua resposta, colocando em risco a exactidão da mesma. Por outro 

lado, se o atleta der ênfase à exactidão da sua resposta, sacrificará algum 

tempo para se certificar de que a resposta é correcta. Outro factor passível de 

influenciar os resultados, poderá estar relacionado com a modalidade praticada 

pelos atletas com mais experiência desportiva. No caso da nossa amostra, os 

atletas de idade superior são maioritariamente praticantes de Futebol de 5, os 

quais apresentam um maior número de respostas erradas na componente 

pedal. Pelo contrário, os atletas mais jovens são em maior número praticantes 

de Goalball, mais propícios a errar quando comparados com os atletas de 

Futebol de 5 para a componente manual. 

 

Quando analisamos o tempo de decisão manual e pedal em função dos 

anos de prática desportiva dos atletas, constatamos que os atletas mais 

experientes demoram menos tempo na formulação da resposta ao nível dos 

mecanismos centrais, seguidos dos atletas com menos experiência e, com um 

tempo de formulação da resposta mais demorado, surge o grupo de atletas com 

experiência intermédia. Ferreira (1990) obteve resultados similares ao comparar 

praticantes de ginástica artística de diferentes níveis, verificando correlações 

significativas para o tempo de decisão no nível de prática mais elevado. Estes 

resultados estão de acordo com a literatura, ao constatar que os atletas mais 

experientes apresentam tempos de reacção mais longos e tempos de decisão 

mais curtos. Sendo o tempo de decisão, o tempo necessário para que o sistema 

nervoso central possa escolher e organizar uma resposta adequada ao 
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estímulo, a experiência anterior do indivíduo representa um factor que 

condiciona fortemente a duração desse processo (Alves, 1990). Quanto maior 

for a vivência e experiência do atleta, mais rápida será a tomada de decisão da 

resposta. 

 

5.5.4. Idade dos atletas 

No que diz respeito ao estudo do tempo de reacção em função da idade 

dos atletas obtivemos, no tempo de reacção simples e tempo de reacção de 

escolha, manual e pedal, resultados inferiores nos atletas mais jovens, obtendo 

diferenças com significado estatístico no tempo de reacção de escolha pedal 

(p=0,039). Ao comparar os nossos resultados com outros estudos para a 

mesma população, verificamos que Rodrigues (2002) corrobora estes 

resultados para o tempo de reacção simples pedal, mas chegou a resultados 

contrários no que diz respeito ao tempo de reacção simples manual e para o 

tempo de reacção de escolha, com os indivíduos mais velhos a alcançarem 

melhores desempenhos. Pereira (1998) e Duarte et al. (2003) confirmam os 

nossos resultados obtendo valores idênticos para o tempo de reacção simples e 

para o tempo de reacção de escolha. Estes estudos estão de acordo com a 

literatura clássica referente ao desenvolvimento dos tempos de reacção em 

populações normais (Welford, 1980; Jensen, 1985). 

 

A análise referente ao número de respostas erradas dadas em função da 

idade dos atletas, atribui aos atletas mais jovens um número mais elevado de 

respostas erradas para a componente manual. Estes resultados estão de 

acordo com aqueles obtidos por Pereira (1998), Jensen (1985) e Alves (1995) 

em estudos com populações normais, referindo estes autores que quanto mais 

rápido um indivíduo responde, maior será a probabilidade de errar a resposta 

ao estímulo. Em relação à componente pedal e ao número de respostas 

erradas em função da idade dos atletas, apesar da diferença de valores ser 

ínfima, verificamos a tendência oposta, isto é, o grupo que errou mais foi o dos 

atletas mais velhos. Estes resultados não deixam de ser interessantes, uma vez 
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que o grupo que apresenta um tempo mais demorado de reacção simples pedal 

e de escolha, é também aquele que comete um maior número de erros de 

resposta, muito embora a diferença de resultados, como foi já referido, seja 

muito reduzida e não significativa.  

 

Ao analisarmos o tempo de decisão manual e pedal em função da idade 

verificamos que, para a componente manual do tempo de decisão, os atletas 

mais jovens demoraram mais tempo na formulação da resposta ao estímulo. 

Estes resultados vão de encontro às conclusões de Rodrigues (2002). No 

entanto, quando analisamos o tempo de decisão pedal, verificamos a tendência 

oposta, com o grupo mais jovem a obter um tempo de decisão menor quando 

comparado com o grupo de atletas mais velhos. Embora o número de erros na 

componente pedal do tempo de reacção de escolha seja similar, os atletas mais 

jovens foram não só mais rápidos a responder, como também formularam a 

resposta ao estímulo nos órgão centrais mais rapidamente e ainda, 

conseguiram errar menos respostas em relação ao grupo de atletas mais 

velhos. 
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6. Conclusões 

Neste capítulo, reservado às conclusões do nosso trabalho, 

procederemos à verificação das hipóteses formuladas inicialmente e de acordo 

com os resultados obtidos. 

De seguida faremos uma síntese dos resultados, reflectindo acerca da 

possibilidade da sua generalização e do seu eventual contributo para o estado 

de conhecimento na área do tempo de reacção em populações especiais. 

 

H1) O tempo de reacção simples manual e pedal dos atletas de Goalball 

é significativamente inferior aos atletas de Futebol de 5. 

 

A hipótese formulada não foi confirmada pelos nossos resultados.  

Apesar dos registos do tempo de reacção simples apresentarem valores 

mais baixos nos atletas de Goalball, quer para a componente manual quer para 

a componente pedal, em comparação com os atletas de Futebol de 5 as 

diferenças não são estatisticamente significativas. 

 

H2) O tempo de reacção de escolha manual e pedal dos atletas de 

Goalball é significativamente inferior aos atletas de Futebol de 5. 

 

A hipótese formulada foi parcialmente confirmada pelos resultados do 

nosso trabalho, na medida em que, na comparação entre modalidades, os 

atletas de Goalball, quer para a componente manual quer para a componente 

pedal, apresentaram um desempenho superior em relação aos atletas de 

Futebol de 5. No entanto, apenas os referentes ao tempo de reacção de 

escolha manual são estatisticamente significativos. 

  

H3) O tempo de decisão manual e pedal dos praticantes de Goalball é 

significativamente inferior aos praticantes de Futebol de 5. 

 

A hipótese formulada não foi confirmada pelos nossos resultados. 
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Na análise comparativa entre os atletas das duas modalidades, os 

resultados do nosso estudo não apresentaram diferenças estatisticamente 

significativas no tempo de decisão manual e no tempo de decisão pedal, apesar 

dos atletas de Goalball apresentarem um desempenho superior face aos atletas 

de Futebol de 5. 

 

H4) O número de respostas erradas manual e pedal dos atletas de 

Goalball é significativamente superior aos atletas de Futebol de 5. 

 

A hipótese formulada não foi confirmada pelos nossos resultados. 

Apesar dos atletas de Goalball terem apresentado um número de 

respostas erradas superior para a componente manual, a diferença entre os 

grupos não é estatisticamente significativa.  

Pelo contrário, verificamos que, para a componente pedal, foram os 

atletas de Futebol de 5 que apresentaram um número superior de respostas 

erradas, embora a diferença não seja estatisticamente significativa. 

 

H5) O tempo de reacção simples manual e pedal dos deficientes visuais 

totais é significativamente inferior aos amblíopes. 

 

A hipótese formulada não foi confirmada pelos resultados do nosso 

trabalho. 

Os resultados do tempo de reacção simples manual entre o grupo de 

atletas com cegueira total e amblíopes foram similares, apresentando uma 

ligeiríssima vantagem para os primeiros, não sendo a diferença nos resultados 

estatisticamente significativa. 

No que diz respeito ao tempo de reacção simples pedal, apesar do grupo 

de atletas com cegueira total apresentar melhor desempenho que o grupo de 

atletas amblíopes, a diferença entre os grupos não é estatisticamente 

significativa. 
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H6) O tempo de reacção de escolha manual e pedal dos deficientes 

visuais totais é significativamente inferior aos amblíopes. 

 

A hipótese formulada não foi confirmada pelos resultados do nosso 

trabalho. 

Os resultados do tempo de reacção de escolha manual entre o grupo de 

atletas com cegueira total e amblíopes foram muito aproximados, com os 

primeiros a apresentar uma vantagem mínima. Como tal, a diferença entre os 

grupos não é estatisticamente significativa. 

No que diz respeito ao tempo de reacção de escolha pedal, apesar dos 

atletas amblíopes apresentarem melhor desempenho que os atletas com 

cegueira total, a diferença entre os grupos não é estatisticamente significativa. 

 

H7) O tempo de decisão manual e pedal dos deficientes visuais totais é 

significativamente inferior aos amblíopes. 

 

A hipótese formulada não foi confirmada pelos resultados do nosso 

trabalho. 

Na análise comparativa do tempo de decisão manual em função do grau 

de deficiência da amostra verificamos que os resultados eram similares, com 

uma pequena vantagem para os indivíduos com cegueira total, não 

apresentando a diferença de resultados significado estatístico. 

No que se refere ao tempo de decisão pedal, a análise dos resultados 

em função do grau de deficiência, embora favorável aos atletas amblíopes, não 

revela diferenças significativas entre os dois grupos.  

 

H8) O número de respostas erradas manual e pedal dos deficientes 

visuais totais é significativamente inferior aos amblíopes. 

 

A hipótese formulada não foi confirmada pelos nossos resultados. 
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O grupo de atletas deficientes visuais totais apresentou um número de 

respostas erradas superior ao grupo dos amblíopes para a componente manual, 

sendo que a diferença entre os grupos não é estatisticamente significativa.  

Pelo contrário, verificamos que para a componente pedal, foram os 

amblíopes que apresentaram um número superior de erros de resposta, embora 

sem significado estatístico. 

 

H9) O tempo de reacção simples manual e pedal dos praticantes com 

mais anos de prática desportiva é significativamente inferior aos 

praticantes menos experientes. 

 

A hipótese formulada não foi confirmada pelos resultados do nosso 

trabalho. No que respeita à experiência competitiva dos atletas, o tempo de 

reacção simples apresenta melhores resultados para o grupo de atletas menos 

experientes, na componente manual e pedal, sendo as diferenças relativas ao 

tempo de reacção simples manual, estatisticamente significativas. 

 

H10) O tempo de reacção de escolha manual e pedal dos praticantes com 

mais anos de prática desportiva é significativamente inferior aos 

praticantes menos experientes. 

 

A hipótese formulada não foi confirmada pelos resultados do nosso 

trabalho. Relativamente  à experiência competitiva dos atletas, o tempo de 

reacção de escolha apresenta melhores resultados para o grupo de atletas 

menos experientes, na componente manual e pedal, sendo as diferenças 

relativas ao tempo de reacção de escolha pedal, estatisticamente significativas. 

 

H11) O tempo de decisão manual e pedal dos praticantes com mais anos 

de prática desportiva é significativamente inferior aos praticantes menos 

experientes. 

 

A hipótese formulada não foi confirmada pelos nossos resultados. 
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Na análise comparativa dos tempos de decisão manual e pedal em 

função da experiência competitiva dos atletas, verificamos que os atletas mais 

experientes apresentam um tempo de decisão inferior em relação aos restantes 

grupos. Todavia, não se verificaram diferenças significativas do ponto de vista 

estatístico. 

 

H12) O número de respostas erradas manual e pedal dos praticantes com 

mais anos de prática desportiva é significativamente inferior aos 

praticantes menos experientes. 

 

A hipótese formulada não foi confirmada pelos nossos resultados. 

Na análise dos resultados do número de respostas erradas em função da 

experiência competitiva não se registaram diferenças estatisticamente 

significativas. 

A análise revelou que o grupo de atletas menos experiente é o que 

apresenta maior número de erros de resposta na componente manual, 

enquanto que o grupo intermédio é o que apresenta menor número de erros de 

resposta nesta componente. 

No que diz respeito ao número de respostas erradas na componente 

pedal, os valores são similares, mas o grupo menos experiente é o que 

apresenta menor número de respostas erradas, enquanto o grupo mais 

experiente é o que mais erros cometeu. 

  

H13) O tempo de reacção simples manual e pedal dos praticantes mais 

jovens é significativamente inferior ao dos praticantes de idade superior. 

 

A hipótese formulada não foi confirmada pelos nossos resultados.  

Apesar dos registos do tempo de reacção simples apresentarem valores 

mais baixos nos atletas mais jovens, quer para a componente manual quer para 

a componente pedal, em comparação com os atletas de idade superior, as 

diferenças não são estatisticamente significativas. 
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H14) O tempo de reacção de escolha manual e pedal dos praticantes 

mais jovens é significativamente inferior ao dos praticantes de idade 

superior 

 

A hipótese formulada foi parcialmente confirmada pelos resultados do 

nosso trabalho, na medida em que, na comparação entre idades, os atletas 

mais jovens apresentaram um desempenho superior em relação aos atletas de 

idade superior. Contudo, apenas os resultados referentes ao tempo de reacção 

de escolha pedal são estatisticamente significativos. 

 

H15) O tempo de decisão manual e pedal dos praticantes mais jovens é 

significativamente inferior ao dos praticantes de idade superior. 

 

A hipótese formulada não foi confirmada pelos resultados do nosso 

trabalho. 

Na análise comparativa do tempo de decisão manual em função da idade 

da amostra, verificamos que os resultados são favoráveis aos atletas de idade 

superior, não apresentando a diferença de resultados significado estatístico. 

No que se refere ao tempo de decisão pedal, os resultados em função da 

idade dos atletas revelaram melhor desempenho para os atletas mais jovens, 

não se registando diferenças significativas entre os dois grupos. 

 

H16) O número de respostas erradas manual e pedal dos praticantes 

mais velhos é significativamente inferior ao dos praticantes de idade 

superior. 

 

A hipótese formulada não foi confirmada pelos resultados do nosso 

trabalho. 

Na análise comparativa do número de respostas erradas na componente 

manual em função da idade da amostra, verificamos que os resultados eram 

favoráveis aos atletas de idade superior, não apresentando a diferença de 

resultados significado estatístico. 
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No que se refere à componente pedal, os resultados em função da idade 

dos atletas foram semelhantes, embora com vantagem para os atletas mais 

jovens, não se registando diferenças significativas entre os dois grupos. 

 

O presente estudo definiu como objectivo geral analisar a velocidade de 

reacção entre indivíduos Deficientes Visuais praticantes de Goalball e de 

Futebol de 5. 

O nosso estudo incidiu nas vertentes de tempo de reacção simples 

manual e pedal, tempo de reacção de escolha manual e pedal, tempo de 

decisão manual e pedal e número de respostas erradas nas componentes 

manual e pedal. 

Os resultados evidenciados pela nossa amostra sugerem uma vantagem 

de desempenho dos atletas de Goalball face aos atletas de Futebol de 5, no 

que diz respeito à velocidade de reacção. 

Para além do objectivo geral, propusemo-nos analisar o tempo de 

reacção nas vertentes referidas anteriormente, relacionando-as com o grau de 

deficiência, com a experiência competitiva e com a idade dos atletas. 

No que se refere ao grau de deficiência, os resultados obtidos não nos 

permitem identificar nenhuma tendência ou vantagem clara entre os dois grupos 

de atletas. 

Em relação à experiência competitiva dos atletas, os resultados do nosso 

trabalho identificam uma relação linear positiva com a idade dos atletas, 

aumentando o tempo de reacção à medida que aumentam os anos de prática 

dos atletas, parecendo ser também os atletas mais experientes, aqueles que 

elaboram mais rapidamente a resposta mental ao estímulo apresentado. 

Por último, na análise relativa à idade dos atletas, os resultados da nossa 

amostra sugerem uma vantagem de desempenho dos atletas mais jovens em 

relação aos atletas de idade superior no tempo de reacção. 

Contudo, em virtude do número de indivíduos que integra a amostra 

utilizada neste estudo ser reduzido, não nos foi possível realizar uma análise 

diferenciada das variáveis de grau de deficiência, experiência competitiva e 
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idade em função da modalidade desportiva praticada, pelo que recomendamos 

uma elevada precaução na generalização dos nossos resultados. 
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7. Sugestões 

A realização de um trabalho deste género permite que se outras dúvidas 

e questões se coloquem ao longo da sua realização perspectivando, desta 

forma, orientações para futuras investigações. 

O conhecimento e as dificuldades que decorreram da realização desta 

investigação, permitiram-nos colocar algumas questões que podem servir de 

linhas orientadoras para futuros trabalhos. 

 

• Realizar a investigação com uma amostra mais representativa seria 

importante para estudar de forma diferenciada, a influência da 

experiência desportiva, do grau de deficiência e da idade, no tempo de 

reacção simples, no tempo de reacção de escolha, no tempo de decisão 

e no número de respostas erradas. 

 

• Relacionar o comportamento das variáveis do tempo de reacção 

consideradas no presente estudo para a componente manual e pedal em 

função de outras modalidades, analisando a especificidade técnica de 

cada uma. 

 

• Alargar a análise deste estudo para atletas de cegueira congénita e 

adquirida, no sentido de verificar a influência de idade de ocorrência da 

deficiência visual nas variáveis do tempo de reacção. 
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8. Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Questionário 

 

“Tempo de reacção simples e de escolha em indivíduos portadores de 

Deficiência Visual, praticantes de Goalball e Futebol” 

 

Nome         Sexo:  M   F 

Área de Residência:      Profissão:     

Data de nascimento:      /    /   .  Habilitações Literárias:     

 

Tipo de Deficiência Visual:   

Congénito:  

Adquirido:  Data:   Causa:    

Grau de Deficiência Visual:  

Cegueira Total 

Cegueira Parcial  

Ambliopia 

Prática Desportiva: 

Goalball Anos de Prática:   Frequência:   Duração  

Futebol Anos de Prática:   Frequência:   Duração  

Classificação Desportiva: 

B1 B2 B3 

Lateralidade: 

MS Preferido:      D  E 

MI Preferido:       D  E 

Olho Preferido:    D  E 


