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Resumo 

  

 Este estudo teve como objectivos: conhecer e comparar o Tempo de 

Reacção Simples, o Tempo de Reacção de Escolha, o Tempo de Decisão  e o 

Número de Erros de Resposta dos indivíduos praticantes de Goalball, antes e 

depois de um treino;  investigar a associação entre o Tempo de Reacção e a 

Idade, em indivíduos portadores de Deficiência Visual praticantes de Goalball, 

do sexo masculino, distinguindo-se dois grupos de idades: adultos jovens e 

adultos. 

O estudo foi realizado em 16 indivíduos com Deficiência Visual do sexo 

masculino, praticantes de Goalball e dividido em dois grupos distintos, com 

idades compreendidas entre os 20-29 (grupo jovem) e entre os 30-47 (grupo 

adulto jovem). 

Todos os indivíduos da amostra realizaram testes de Tempo de Reacção 

para avaliar o Tempo de Reacção Simples e o Tempo de Reacção de Escolha 

perante estímulos auditivos utilizando como instrumento o Polirreaciómetro 

Electrónico (PRG 02).  

As principais conclusões que se retiram do nosso estudo mostram que: 

(i) antes do treino os valores do Tempo de Reacção Simples, de Escolha, de 

Decisão e o Número de Erros de Resposta são inferiores aos registados depois 

do treino, sendo que o Tempo de Reacção de Escolha e o Tempo de Decisão 

são estatisticamente significativos (p=0 e p=0,001), respectivamente; (ii) os 

Tempos de Reacção Simples, de Escolha, de Decisão e o Número de Erros de 

Resposta são melhores nos indivíduos jovens embora não se revelando 

estatisticamente significativos; (iii) o Tempo de Reacção aumenta ao longo dos 

grupos de idade embora não sendo estatisticamente significativo; (iv) a 

diferença dos valores de Tempo de Reacção Simples e de Escolha, antes e 

depois do treino, entre os dois grupos não são estatisticamente significativos; 

(v) o Tempo de Reacção com a mão preferida é mais curto do que com a mão 

não preferida não sendo as diferenças estatisticamente significativas. 

 

Palavras-chave: Deficiência Visual, Goalball, Tempo de Reacção. 
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Abstract 

 

The main goals of this study were: to know and compare Simple 

Reaction Time, Choice Reaction Time, Decision Time and the Number of 

Response Errors; to investigate the association between Reaction Time and 

age, on Early Blind male subjects, Goalball players, belonging to two different 

age groups: young adults and adults. 

   This study was conducted on 16 Early Blind male subjects, Goalball 

players and divided into two distinct groups, aged between 20-29 (young group) 

and 30-47 (young adult group). 

  All subjects performed Reaction Time tests to assess Simple Reaction 

Time and Choice Reaction Time. The participants had to react to hearing stimuli 

provoked by the Electronic Polireactionary that was the instrument used.  

   The main conclusions regarding this study show that: (i) before the 

training the values of Simple Reaction Time, Choice Reaction Time, Decision 

Time and the Number of Response Errors are lower than those registered after 

the training, and Choice Reaction Time and Decision Time are statistically 

significant (p=0 e p=0,001), respectively; (ii) Simple Reaction Times, Choice 

Reaction Times, Decision Times and the Number of Response Errors are better 

among young subjects although not statistically significant; (iii) Reaction Time 

increases along with the age groups though it’s not statistically significant; (iv) 

the difference of Simple Reaction Time and Choice Reaction Time values, 

before and after the training, and between both groups are not statistically 

significant; (v) Reaction Time using the favourite hand is shorter than using the 

one which is not but the differences observed are not statistically significant. 

 

 

 

 

 

Key words: Blindness, Goalball, Reaction Time. 
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Capítulo I – Introdução 
 

A realização deste trabalho enquadra-se no âmbito da elaboração da 

Dissertação de Monografia, na opção de Desporto de Reeducação e 

Reabilitação da Faculdade de Desporto e Educação Física, da Universidade do 

Porto. 

A visão é um dos sentidos com grande importância na captação de 

estímulos e projecções espaciais. A falta da mesma faz com que se reduza a 

capacidade de recolher informações, afectando o comportamento do indivíduo 

deficiente visual, que irá percepcionar o ambiente de forma diferente do normo-

visual. Nesta linha, Fonseca et al. (1978) referem que a visão participa em 

quase todas as acções do indivíduo, não só como facilitadora do 

reconhecimento do conjunto de estímulos da situação, mas também incluindo 

processos de discriminação, selecção e identificação dos respectivos 

estímulos. 

O campo de estudo escolhido será, portanto, a deficiência visual, o que 

se deve ao interesse e curiosidade despoletado da leitura e pesquisa de 

trabalhos neste tema em populações normo-visuais.  A prática desportiva nesta 

população, tem-se revelado importante no que respeita à sua inclusão na 

sociedade bem como na melhoria de competências e capacidades físicas e 

psicológicas. A mesma opinião é partilhada por Querol (1988 cit in Muchuane, 

2001) quando refere que o desporto ocupa um lugar importante na vida social 

dos nossos dias contribuindo para o múltiplo desenvolvimento físico do homem 

e como um factor importante no desenvolvimento das qualidades psíquicas, 

cognitivas, afectivas e volitivas das estruturas do comportamento e da dinâmica 

da personalidade.  

A deficiência visual apresenta-nos o Goalball, como modalidade rica de 

estímulos mas que depende extraordinariamente da velocidade e exactidão de 

resposta a estímulos auditivos. Assim como nas restantes modalidades 

desportivas, os praticantes são constantemente confrontados com situações 

em que devem reagir a uma grande variedade de estímulos, no mais curto 

espaço de tempo, dando a resposta apropriada ao acontecimento.  



Dissertação de Monografia  FADEUP 

Susana Marlene Pinto de Carvalho   2 

Tendo vários problemas de saúde, os indivíduos deficientes visuais 

estão dependentes de terceiros devido à sua fraca forma física e fraco tempo 

de reacção (Erbahçeci et al, 2001). A sua reduzida capacidade física, que não 

é devida à deficiência visual como causa directa, mas essencialmente ao baixo 

nível da sua actividade física, o treino formal e adequado torna-se 

imprescindível. O sedentarismo da pessoa cega tem grande repercussão na 

sua independência e como é lógico e natural, também o prejudica na sua 

autonomia. 

Este problema também é posto ao nível da actividade física e por 

consequência, das capacidades motoras, na medida em que, a falta de uma 

prática regular desportiva é evidente nestas crianças e jovens, pelo que tal 

facto deve de ser combatido. Há claramente uma deficiência na prática de 

exercício físico que conduzem às características corporais anteriormente 

referidas e que devem de ser corrigidas. 

De um modo geral e segundo Tavares (1993), a velocidade de reacção é 

a capacidade de responder a um estímulo da forma rápida possível, tendo a 

sua expressão material no que vulgarmente se designa de tempo de reacção 

(TR). No entanto, esta capacidade expressa-se de forma diferenciada de 

acordo com a natureza e a complexidade dos estímulos. Se nas modalidades 

desportivas que requerem uma simples resposta a um estímulo previamente 

estipulado a velocidade de reacção simples aparece como um factor crítico, já 

nas modalidades desportivas onde exista uma confrontação directa, 

nomeadamente nos jogos com bola, derivado do facto de as situações de 

estímulos se apresentarem de forma variada e múltipla, com uma constante e 

súbita mudança de situações das acções, torna-se necessário captar e 

identificar os estímulos e adequar a resposta à situação, o que coloca em 

evidência a velocidade de reacção complexa. 

A fadiga, o treino e a motivação do sujeito podem influenciar os Tempos 

de Reacção, pelo que será importante obter, durante o ano, em situações de 

treino e competição, indicadores do estado de forma do atleta (Ferreira, 1990).  

Pensamos ser evidente que os praticantes desportivos são mais 

eficazes em determinados momentos do desenvolvimento do esforço e mais 
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vulneráveis noutros. As situações de treino serão momentos óptimos para 

verificar se os atletas privilegiam a velocidade de resposta em detrimento da 

exactidão. A ansiedade pré-competitiva e a fadiga, segundo vários autores 

(Green, 1987; Campbell e Jones, 1997) apresentam-se como factores atender 

na prestação desportiva dos indivíduos contribuindo claramente para o declínio 

da velocidade máxima de um determinado movimento. 

A escassez de estudos neste tipo de população fundamentalmente 

relacionados com a prática desportiva, é reveladora da importância e 

pertinência deste tema. 

Desta forma, e ao ocuparmo-nos com o estudo desta variável da 

cronometria mental numa população especial (cegos) estamos certamente a 

levantar questões pouco investigadas até ao momento e que nos parecem de 

relevante importância para o conhecimento da população em causa, bem como 

contribuir indirectamente para a inclusão na sociedade e para a melhoria da 

qualidade de vida e bem-estar enquanto cidadão praticante desportivo. 

Nesta perspectiva, o objectivo geral do nosso estudo é analisar o Tempo 

de Reacção (Simples e de Escolha) na modalidade de Goalball, antes e após 

uma sessão de treino. 

A dissertação encontra-se dividida em duas partes, respectivamente de 

revisão da literatura e parte experimental. 

A primeira parte, foi estruturada partindo de uma abordagem geral do 

nosso tema de estudo, nomeadamente a caracterização da deficiência visual e 

do desporto para deficientes bem como a relação do TR com os factores 

prática desportiva, idade e sexo. 

A segunda parte, representa o nosso contributo pessoal para o 

conhecimento do tempo de reacção, na modalidade de Goalball, em situação 

de treino procedendo para isso à apresentação e discussão dos resultados, à 

elaboração da conclusão e da bibliografia consultada. 
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Capítulo II – Revisão da Literatura 

  

2.1. Deficiência Visual 

 2.1.1. Definição 

 

A visão é um fenómeno altamente complexo, compreendendo 

variadíssimos aspectos entre os quais, o sentido da forma, o sentido da cor e o 

sentido luminoso que nos permite identificar respectivamente a forma, a cor e o 

contraste luminoso das várias situações do mundo exterior. Como é sabido 

através da visão, obtém-se uma maior quantidade e mais refinada qualidade de 

informações que em qualquer outro sentido permitindo-nos unificar de forma 

rápida e contínua a informação recebida pelos outros sentidos. 

A visão participa em quase todas as acções do indivíduo, não só como 

facilitadora do reconhecimento do conjunto de estímulos da situação, mas 

também incluindo processos de discriminação, selecção e identificação dos 

respectivos estímulos (Fonseca et al., 1978). 

Torna-se assim, indispensável precisar o conceito e a classificação das 

deficiências visuais apesar de que o conceito é um pouco vago, e na verdade, 

a classificação das deficiências visuais varia de um país para outro. Para 

Vranckx et al. (1999), a pessoa com deficiência visual é aquela que apresenta 

uma deficiência na visão que, mesmo após correcção, afecta a sua vida diária. 

Baggatini (1987) caracteriza-a como a incapacidade total ou parcial dos 

seus portadores utilizarem o sentido da visão nas actividades normais da vida e 

como a capacidade de superarem a sua deficiência, valendo-se dos sentidos 

renascentes. 

Nos estudos realizados por Pereira (1980) e Rosadas (1989), 

mencionados por Pereira (1998), o deficiente visual é aquele que apresenta um 

grande deficit visual, tendo necessidade de recorrer ao método de Braille como 

meio de leitura e a técnicas de Orientação e Mobilidade. 

Neste contexto, importa referir que a incapacidade visual determina uma 

deficiência que deve ser considerada apenas como factor que restringe e limita 

certas acções humanas, mas que por isso, impede a realização de um grande 
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número de actividades que garantem ao deficiente visual a sua independência 

e auto-realização como membro da sociedade. De acordo com Bueno et al. 

(1997) a criança com défice visual é entendida como aquela que sofre de uma 

alteração permanente nos olhos ou nas vias de condução do impulso visual. 

Isto causa uma diminuição da capacidade de visão que constitui um obstáculo 

para o seu desenvolvimento normal, necessitando por isso de uma atenção 

particular para as suas necessidades especiais. 

No que se refere à capacidade de ver, ela depende de muitos factores 

para além do grau de deficiência visual, tais como o envolvimento físico e 

humano, a idade em que foi instalada a deficiência, a capacidade de adaptação 

à situação, a inteligência, o tipo de personalidade, o espírito de maior ou menor 

autonomia, a educação recebida e os apoios técnicos (Gregory, 1968). 

A deficiência visual pode ser adquirida ou congénita (Craft, 1990). É 

adquirida quando ocorre a partir dos sete anos e a pessoa vai perdendo 

gradualmente a visão ou fica subitamente cega, por acidente ou por etiologias 

diversas. As pessoas com deficiência visual adquirida são capazes de se 

recordar das experiências visuais anteriores à perda de visão: factos, imagens, 

ambientes, etc. A deficiência visual é congénita quando a perda de visão ocorre 

no período compreendido do nascimento à idade dos cinco ou seis anos. Neste 

caso, o seu desenvolvimento é substancialmente afectado, principalmente nos 

primeiros anos de vida, dado que é uma fase de aquisições essenciais, 

atendendo que estas irão ser pelo menos retardadas ou adquiridas mais 

tardiamente. 

Segundo Fonseca (1989), há que distinguir, em termos educacionais, o 

amblíope (aquele que pode aprender a ler letra de imprensa) do cego (aquele 

que não pode ler letra de imprensa e que, portanto, necessita de instrução de 

Braille).  

 

2.1.2. Classificação Médica 

 

Importa referir que a maioria das classificações da deficiência visual são 

feitas a partir da acuidade visual e do campo visual. A acuidade visual refere-se 



Dissertação de Monografia  FADEUP 

Susana Marlene Pinto de Carvalho   6 

à capacidade de discriminar claramente os pequenos detalhes, de objectos ou 

símbolos a uma dada distância e é apenas indicativo da recepção dos 

estímulos visuais pelas células da fóvea que estão ligadas directamente aos 

receptores visuais no córtex occipital. A acuidade visual indica-nos o tamanho 

da imagem retiniana que pode ser vista pelo olho; a distância a que uma 

pessoa pode ver objectos de tamanho conhecido; o nível de visão para ser 

classificado como cego legal e que a ampliação precisará que lhe seja prescrita 

em ajudas ópticas. 

Por campo visual entendemos, toda a área vista por um olho num dado 

momento (Guyton, 1989), sendo esta a totalidade dos objectos observados 

visíveis pelos olhos imóveis de um observador num dado momento, ou a 

percepção do espaço tridimensional que constitui uma estrutura conceptual dos 

objectos observados, formas, distâncias e movimento (Afonso, 1995). 

Os termos défice visual, visão subnormal, baixa visão, visão residual e 

outros, referem-se a uma redução da acuidade visual central ou uma perda 

subtotal do campo visual, devida a um processo patológico ovular ou cerebral 

(Faye, 1972 cit in Bueno et al., 1997). 

O défice visual traduz-se numa redução da quantidade de informação 

que o individuo recebe no meio ambiente, restringindo a grande quantidade de 

dados que este oferece e que são de tanta importância para a construção do 

conhecimento sobre o mundo exterior. Consequentemente, o deficiente visual 

pode ter (dependendo da gravidade do défice) um conhecimento restrito do que 

o rodeia. O défice visual não origina necessariamente problemas no 

desenvolvimento psicológico ou, pelo menos, não é evidente que a deficiência 

visual grave associe obrigatoriamente problemas psicológicos ou deficiências 

de desenvolvimento. 

A cegueira e a baixa visão são definidas segundo a 10ª. Revisão da 

Classificação Internacional de Doenças (CID-10) cit. in Van Coppenolle (s/d), 

por: 

- Cegueira: acuidade visual <3/60 ou correspondente perda de campo 

visual no melhor olho, com a melhor correcção possível (categorias 3, 4, 5). 
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- Baixa visão: acuidade visual <6/18, mas igual ou melhor do que 3/60 

no melhor olho, com a melhor correcção possível (categorias 1, 2). 

Já a OMS classifica a deficiência através da acuidade visual e campo 

visual, por onde muitos países se baseiam para classificar as pessoas com 

deficiência visual. Assim, a terminologia para as deficiências de acuidade visual 

apresentada pela OMS (1989) e usando a Escala de Snellen é a seguinte: 

 

Quadro 1: Classificação médica segundo a Escala Optométrica Decimal de Snellen. 

 

Categorias da Visão Grau de Deficiência Acuidade Visual 

Nula 0,8 ou superior 
Visão Normal 

Ligeira Menor de 0,8 

Moderada Menor de 0,3 Ambliopia 

Grave Menor de 0,12 

Profunda Menor de 0,05 

Quase total Menor de 0,02 Cegueira 

Total Ausência de percepção de luz 

 

A escala optométrica decimal de Snellen serve para medir a acuidade 

visual para longe,  ou seja,  a  percepção  de  forma  e  posição  a  uma 

distância de 6 metros. 

No entanto, a classificação das deficiências visuais varia de país para 

país. Esta dificuldade arrasta-se há muitos nãos e que ainda não foi resolvida, 

o significado de cada tema não é ainda uniforme dentro da comunidade 

académica, continuando a existir problemas de terminologia. 

Ainda segundo a OMS, cerca de 1% da população mundial apresenta 

algum grau de deficiência visual. Mais de 90% encontram-se nos países de 

desenvolvimento. 

 

 2.1.3. Classificação Desportiva  

 

O sistema classificativo da IBSA (2006) é igual para todas as 

modalidades desportivas. Mede-se através de uma escala oftalmológica (Carta 
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de medida de Snellen), que envolve parâmetros de acuidade visual. As 

medidas são feitas no melhor olho depois de corrigido. 

 

B1 - Cegos totais. Parte da ausência de percepção luminosa em ambos 

os olhos até alguma percepção de luz, mas sem reconhecer a forma de uma 

mão em qualquer distância ou direcção; 

 

B2 - Deficientes visuais. Começa na capacidade de reconhecer a forma 

de uma mão. A sua acuidade visual não supera 2/60 (vêm a 2 metros o que 

normalmente uma pessoa normo-visual percebe a 60). O seu campo de visão 

alcança um ângulo menor de 5 graus. 

 

B3 - Deficientes visuais com maior visão. A sua acuidade visual situa-se 

entre 2/60 e 6 /60 e o seu campo de visão alcança um ângulo maior de 5 graus 

e menor que 20. 

 

 2.1.4 Principais Causas  

 

Segundo Van Coppenolle (s/d) no Curriculum Europeu em Actividade 

Física Adaptada, os distúrbios da visão podem ter 3 origens: 

- Doença: 42 % (glaucoma; cataratas senil; diabetes; acidente vascular; 

sífilis). 

- Congénita: 31 % (rubéola, toxoplasmose; tratamentos pré-natais, 

síndromes 

variadas). 

- Acidente: 27 % (lesões; acidentes de guerra, etc.) 

   

De acordo com os dados da OMS (1979 cit in Hugonnier-Clayette et al, 

1989), as principais causas da deficiência visual a nível mundial são: 

1ª. Tracoma – transmitido pelas moscas, tem grande significado nas 

regiões superpovoadas, falta de higiene, pobreza; 

2ª. Xeroftalmia – defeito de visão provocado pela falta de vitamina A; 
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3ª. Oncocerose – transmitida por um parasita (chamada de doença dos 

rios em África); 

4ª. Catarata- opacificação do cristalino; 

5ª. Glaucoma – tensão intra-ocular superior a 40 mm de mercúrio (Hg), 

principal causa nos países desenvolvidos; 

6ª. Traumatismo ocular. 

 

Por outro lado, Silva (1991) aponta as seguintes causas da deficiência 

visual: 

- Pré-Natal: Hereditariedade, Alterações genéticas, infecções maternas 

(rubéola, toxoplasmose), hemorragias, medicamentos tóxicos. 

- Perinatal: Prematuralidade, sofrimento fetal, traumatismo de parto 

- Pós-Natal : Infecções (meninguite, encefalite, tracoma, oncorcercose), 

traumatismo (craniano e ocular), afecções neurológicas. 

- Adulto: Acidente cérebro-vascular, processo degenerativo do mecanismo 

ocular, tumores intracranianos, diabetes, atrofias ópticas, hipertensão arterial. 

 

 2.1.5. Caracterização 

 

 Segundo Winnick (1990), as características do deficiente visual, são 

fortemente influenciados pela quantidade de visão, pela altura em que ocorreu 

a deficiência e outros problemas de saúde.  

Ainda Winnick (1990), apresenta um resumo das principais características 

do deficiente visual nos três domínios do desenvolvimento humano: 

- Características Cognitivas: crianças com cegueira congénita não são 

estimuladas visualmente, podendo vir a ter problemas de percepção e cognição 

se não aprenderem por outros sentidos. 

- Características Afectivo-Sociais: apresentam por vezes alguns destes 

sinais: insegurança, receio, desconfiança, ansiedade, isolamento e dificuldades 

de integração; 

- Características Motoras/Físicas: há uma oportunidade reduzida de 

movimento (normalmente) após as 12 semanas do recém-nascido cego. A falta 
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de motivação para o movimento e a falta de observação dos outros pode 

conduzir a um atraso no desenvolvimento psicomotor.  

Segundo vários autores (Moura e Castro, 1996; Afonso, 1995), a 

personalidade do deficiente visual é caracterizada pela ausência de segurança. 

De autonomia e de iniciativa, ingredientes emocionais específicas dos 

primeiros processos de maturação. A inibição natural e a correspondente 

hipertonicidade, resultam da incoerência e do reforço negativo das primeiras 

experiências. No deficiente visual a manipulação de objectos é limitada e pouco 

generalizada e como consequência, a visão deixa de realizar predições 

perceptivas. Esta não são equivalentes às aquisições motoras e o resultado é 

uma tendência à imobilidade, à quietude, ao sedentarismo e à espasticidade. 

Hart (1980) considera que habitualmente os cegos apresentam 

incorrecções na sua postura. A postura resulta de movimentos interactivos da 

cabeça, tronco e membros para manter o equilíbrio, a orientação face à 

gravidade e para ajustar-se à aceleração. Estes movimentos interactivos são 

afectados pelos sistemas vestibular, visual, táctil e quinestésico que auxiliam 

no posicionamento e na estabilização dinâmica do corpo durante o movimento. 

A baixa acuidade visual e a redução do campo visual provocam muitas vezes 

má postura no deficiente visual assim como uma má imagem corporal, sendo 

esta muito importante para a mobilidade. É a partir de uma boa postura que se 

atinge uma marcha correcta (Rosadas, 1986). 

Também Moura e Castro (1974) refere que as más atitudes que se verificam no 

deficiente visual têm como causa possível problemas afectivos, problemas 

psicológicos, ausência de visão o que amputa o sistema de equilíbrio, 

impossibilidade de observarem os outros para servirem de espelho e a 

necessidade de encontrarem uma atitude mais estável. 

 A natureza do comportamento do deficiente visual para além dos aspectos 

acima referidos, oferece outros sinais característicos, como a inibição natural, o 

isolamento, a inferioridade, a culpabilidade, a falta de independência e de 

identidade, o peso da frustação inferior, um “Eu” desfalecido, um excesso de 

fantasmização, uma certa depressão camuflada, com comportamentos de 
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recusa e de rejeição, confusões mentais temporárias e periódicas, problemas 

posturais, laxidão articular, hipertonicidade, etc. 

 Nos aspectos sócio-emocionais o desenvolvimento original da criança 

deficiente visual justifica-se pela sua dependência corporal e pela sua 

imaturidade emocional, onde mais uma vez, as atitudes dos outros 

(principalmente da família) que a envolvem, jogam um papel determinante. 

 A nível cognitivo a deficiência visual compromete algumas das aquisições 

de conhecimento. Isto porque, a hierarquia da experiência, é condicionada em 

primeiro lugar pela sensação, embora compensada por duas outras 

modalidades: a audição e o sentido táctilo-quinestésico, não subsistindo as 

funções perceptivas da mente humana como a percepção das cores, da 

distância e da tridimensão do espaço. 

Como as capacidades cognitivas dependem muito da versatilidade e da 

harmonia do meio, é necessário que a educação se inicie  precocemente. Este 

aspecto  torna-se mais importante no caso das crianças Deficientes Visuais, 

isto porque elas se encontram condicionadas e em desvantagem nos primeiros 

4/5 anos de vida. 

 Dentro dos aspectos do desenvolvimento, a família surge como um local 

básico, de confiança, segurança e independência, não evitando espaços nem 

objectos que possam impedir as experiências, as tentativas, os riscos e as 

práticas lúdicas tão necessárias ao desenvolvimento da criança deficiente 

visual. 

 

 2.1.6. Orientação e Mobilidade  

 

 A retina é estimulada por ondas de luz, o nervo auditivo por ondas 

sonoras, etc., mas o organismo humano é capaz de compilar e relacionar estes 

dados sensoriais de modo a obter uma compreensão significativa do meio. O 

modo como essa interpretação dos vários dados é feita determina o grau de 

Orientação em qualquer espaço. 

Orientação define-se como o maior drama do cego é o imobilismo (Keller, s/d 

cit. in Bautista, 1997). 
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Ainda segundo Jaekle (1977, pag. 33) Orientação define-se como “a 

compreensão da posição do nosso corpo em relação a todos os objectos 

significativos de um determinado espaço”. 

 Mobilidade é “a capacidade de nos movermos de um lugar para o outro 

dentro desse espaço” (Jaekle, 1977 cit in Bautista, 1997). 

 A competência na área da Mobilidade dá à criança ou jovem cego a 

oportunidade de se desenvolver, de explorar o que o  rodeia, de aprender. 

O domínio desta capacidade permite-lhe, não só conhecer o meio que o cerca, 

como também, funcionar activamente nele. Esta não é, contudo, uma 

capacidade que se adquira de um momento para o outro. É um processo 

gradual que acompanha o crescimento. 

 Ambos os conceitos estão inter-relacionados e são interdependentes. 

 Quando se pensa em Orientação há duas considerações básicas a ter em 

conta: 

 -  A primeira remete para a necessidade que o indivíduo cego ou de baixa 

visão tem de compreender o espaço em que se encontra: o tipo de objectos 

que o rodeiam, quais os seus tamanhos e formas, onde estão, quais é útil 

conhecer, qual é o tipo físico do espaço, que padrões geométricos contém. 

 -  A segunda consideração é a de saber qual é a posição do seu corpo em 

relação àqueles objectos e o que acontece se a sua posição ou direcção se 

altera.  

 Orientação tem que ver tanto com o conhecimento do espaço como com o 

conhecimento da posição que nele se ocupa (Alegre, 2000). 

 O funcionamento correcto dos órgãos dos sentidos é vital para se adquirir 

o conhecimento do que nos rodeia. 

 Cada um desses órgãos está vocacionado para receber só determinados 

estímulos específicos do meio. Cabe ao organismo humano ser capaz de 

agrupar e relacionar esses dados sensoriais de forma a compreender o meio - 

ambiente. O modo como essa interpretação é feita, determina o grau de 

orientação em qualquer espaço. 

 Ainda sobre este assunto, Mclinden (1981, pag. 301) refere que “a 

Orientação e Mobilidade podem ser definidas como um conjunto de 
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capacidades e técnicas específicas que permitem à pessoa deficiente visual 

conhecer, relacionar-se e deslocar-se com independência (…) entende-se por 

Orientação o processo do uso dos sentidos para estabelecer as posições e 

todo o relacionamento dos objectos no envolvimento e por Mobilidade, o 

movimento realizado com segurança e eficiência através do emprego de 

técnicas apropriadas de exploração e protecção.” 

 O treino da Orientação e Mobilidade - processo devidamente estruturado, 

contínuo e escalonado no tempo, que exige um treino individual e 

personalizado, assim como um espaço próprio (que não o da sala de aula) e 

um professor/ um especialista para cada aluno deficiente visual - permite a 

interacção do cego com o meio, com os outros nas ruas e em todo o lado! Uma 

vez adquirindo a competência da mobilidade, a criança ou o jovem deficiente 

visual pode descobrir o muno, explorá-lo, aprender e desenvolver-se. 

 Um dos objectivos do treino da Orientação e Mobilidade é fornecer à 

pessoa deficiente visual (cega) uma boa aparência física, boa postura, bom 

controle corporal, confiança nos seus movimentos, contrariando assim, a 

imagem estereotipada da pessoa cega. Desta forma, o treino da Orientação e 

Mobilidade, pretende esfumar toda esta atmosfera cinzenta caracterizadora da 

pessoa deficiente visual; visa portanto, fornecer-lhe as bases para explorar e 

conhecer a vida, quanto ou tanto o mais normal possível; pretende que este ser 

humano seja, dentro dos limites, independente. Moura e Castro (1996) 

corrobora da ideia de que  a condição física do deficiente visual é fundamental 

para a aprendizagem das técnicas de O&M, bem como para a sua autonomia.  

 Segundo Hill (1986) a aprendizagem das técnicas de O&M é de 

importância vital para o cego sendo acompanhada por inúmeros benefícios de 

ordem psicológica, física, social , económica bem como para as actividades da 

vida diária. De ordem psicológica, porque contribui de uma maneira positiva 

para melhorar o conceito de si mesmo. Só a ideia de poder vir a deslocar-se 

sozinho em vários locais dá ao cego uma intimidade e um bem estar pessoal, 

que de outra forma dificilmente consegue. No aspecto físico, desde que a O&M 

envolva movimento, já vai permitir ao deficiente visual que não se mantenha 
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parado e vai desenvolver-lhe as capacidades motoras assim como a 

motricidade fina, tão importante para o bem estar geral. 

 

2.2. Desporto para deficientes e suas vantagens 

 

 Embora “diferente” e com limitações, o individuo com deficiência é uma 

pessoa que possui legislação própria que o protege e lhe assegura direitos nos 

demais variados domínios sociais. A partir do momento em que o acesso à 

prática desportiva se torna um direito de todos os cidadãos, 

independentemente da sua condição, permitiu que os indivíduos com 

deficiência beneficiassem dessa mesma prática.  

 Partindo daqui, podemos destacar o desporto em geral e o desporto para 

a pessoa deficiente. Segundo Varela (1991), o desporto para deficientes não é 

um acontecimento social isolado do desporto em geral. Pelo contrário, existe 

uma relação estreita fundamental entre os dois. A mesma autora refere que o 

desporto para deficientes, apesar de englobar um conjunto de práticas 

semelhantes à do desporto em geral, acontece num contexto social, cultural e 

terapêutico distinto do desporto em geral. Relativamente à organização do 

desporto para deficientes como do desporto em geral, podemos considerar 

sem grandes riscos, que está no conceito “organização” a chave da construção 

de qualquer trabalho que será tanto mais profícuo e útil, quanto maior e melhor 

for essa organização. 

 O desporto para deficientes como prática organizada e distinta do 

desporto em geral nasce apenas em 1944, com Ludwing Guttmann, quando 

estuda exaustivamente o gesto desportivo e o utiliza na reabilitação dos 

indíviduos traumatizados vertebro-medulares, no Hospital de Stoke Mandeville 

em Aylesbury na Inglaterra. Porém, o desporto adaptado passou por vários 

estádios evolutivos, tendo diferentes objectivos ao longo dos tempos. Silva 

(1991) refere alguns: 

  - desporto como terapia: as primeiras experiências desportivas foram 

realizadas com o objectivo de estimular em termos anátomo-fisiológicos os 

pacientes com deficiência; 
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 - valor psicológico do desporto: o desporto permite ao indivíduo com 

deficiência demonstrar a si próprio – e à sociedade – que a sua condição não é 

sinónimo de invalidez (o valor psicológico juntamente com o fisiológico 

contribuem para o desenvolvimento da sua imagem); 

 - normalização: o desporto contribui para a (re)integração do indivíduo 

com deficiência na comunidade (uma forma muito positiva de integração é a 

competição entre os indivíduos com e sem deficiência, em modalidades como o 

tiro ao arco, bowling, ténis de mesa e natação, entre outras). 

 - motivação para a prática desportiva: é talvez o aspecto mãos importante 

para a obtenção de boas performances (ao estar motivado para a prática 

desportiva o valor terapêutico, psicológico e o conceito de normalização estão 

implícitos). 

 Rosadas (1989) defende que a actividade física, compreendida e 

realizada sob forma de movimentos contínuos, beneficiando o sistema 

orgânico, e de movimentos não contínuos ou intermitentes, visando melhorias 

específicas e localizadas, seja qual for a intensidade que for realizada – pouco, 

moderada ou de grande exigência – se respeitados os critérios de 

individualidade que são próprios de cada um de nós, contribuirá efectivamente 

na reabilitação de qualquer tipo de deficiência de que conhecemos. 

 Assim, as vantagens do desporto são inúmeras, não apenas para o 

indivíduo sem deficiência, mas para o cidadão com deficiência que retira deste 

outros benefícios mais acrescidos e que se relacionam com a sua condição. 

 Nesta linha, Ferreira (1993) e Alves (2000) referem que qualquer que seja 

o nível de prática desportiva alcançada pela pessoa com deficiência, os efeitos 

são de três ordens: 

 - fisiológicos: exploração dos limites articulares, controlo do movimento 

voluntário, melhoria da aptidão física geral e da saúde; 

 - psicológicos: domínio do gesto que conduz a um aumento de 

autoconfiança, redução da ansiedade e melhoria da comunicação; 

 - sociais: contribuição para o desenvolvimento da autonomia e da 

reintegração social, aos quais Guttmann (1977) acrescenta: (i) terapêuticos: 

utilizados como complemento de terapia física e psicológica; (ii) recreativos: a 
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grande vantagem do desporto sobre o exercício curativo, reside na sua 

vertente recreativa. 

 O desporto adaptado à pessoa cega abrange o seu desenvolvimento, não 

só na área psicomotora, como também os aspectos cognitivos, socio-afectivos 

e sensoriais. Ele utiliza o corpo da pessoa cega como instrumento, como 

ferramenta-mor. Partindo do conhecimento e domínio deste corpo, o desporto 

usa o movimento controlado como meio, o respeito absoluto, a individualidade 

como estratégia básica, o prazer da descoberta de poder fazer como reforço, 

tendo como fim o a potencialidade do seu desenvolvimento geral, buscando 

propiciar condições favoráveis à sua trajectória académica e futuramente, à sua 

emancipação social. O reconhecimento da auto-imagem depende directamente 

do esquema corporal, “eu físico”, o conhecimento das partes do corpo, 

lateralidade, equilíbrio, coordenação motora, orientação espacial, exercícios 

motores, ginástica correctiva. 

 O desporto para deficientes apresenta hoje um crescimento que 

surpreende os próprios atletas e treinadores nele envolvidos. O seu 

desenvolvimento tem motivado a atenção crescente de profissionais de 

diferentes campos, que à semelhança do desporto em geral, congregam os 

seus esforços para que o atleta deficiente treine nas melhores condições e 

obtenha os melhores resultados. 

 Desde a existência do desporto para deficientes tem-se procurado 

acompanhar de perto o desenvolvimento do desporto em geral onde se insere, 

aceitando e adequando os seus progressos à sua própria realidade, 

aperfeiçoando os elementos contextuais que o diferenciam e caracterizam. 

Destes elementos salientamos a sua organização nacional e internacional por 

etiologias, as suas práticas adaptadas e específicas e a sua classificação 

desportiva. 

 Contudo, não tem sido fácil acompanhar de forma consistente, esta 

evolução com a investigação e experimentação necessárias, nem com a 

criação de estruturas de apoio que permitam uma prática regular ou de elite 

consequente nesta área. 
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 Do mesmo modo, a compreensão da realidade do desporto para 

deficientes e do desporto adaptado em geral por parte dos órgãos de 

comunicação social, contribuiria através do seu testemunho para a valorização 

pessoal e social do atleta e para a valorização da prática desportiva como 

elemento primordial da sua reabilitação. 

 No entanto e atendendo à importância que a prática desportiva assume 

para pessoas cegas e amblíopes, as várias associações internacionais 

mantêm, desde há alguns anos, classes desportivas nas modalidades de: 

atletismo, goalball, natação, futebol, ciclismo tandem, xadrez, Desportos de 

Inverno, halterofilismo, ginástica, judo e yoga, nas vertentes de manutenção e 

alto rendimento. 

 Os bons resultados desportivos, a nível internacional traduzidos na 

conquista de medalhas de ouro, prata e bronze em Campeonatos 

Paraolímpicos, Mundiais e Europeus, são um bom exemplo do sucesso desta 

actividade entre os deficientes visuais portugueses. 

 

2.3. Goalball 

 2.3.1. História 

   

 Embora Silva (1998) referir que ainda não existe um quadro competitivo 

regular em Portugal, podemos dizer que o Goalball assume já, uma grande 

importância na vida dos nossos portugueses com deficiência visual.  

Goalball trata-se de uma modalidade interessante e vibrante, específica, 

praticada quase exclusivamente por atletas portadores de deficiência visual, 

sendo separados em duas categorias: feminino e masculino (em Portugal, pode 

existir um praticante normovisual em cada equipa, bem como equipas mistas). 

 A introdução de jogos, desportos e actividades adaptados às 

necessidades dos indivíduos com deficiências físicas remonta ao fim da 

Segunda Guerra Mundial, assim o Goalball foi inventado em 1946 por Hanz 

Lorenzen e por Rindle a fim de ajudar na reabilitação dos veteranos que 

ficaram cegos durante a guerra. 
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 O jogo foi apresentado ao mundo nos Jogos Paralímpicos em 1976, em 

Toronto, Canadá e os primeiros campeonatos Mundiais celebraram-se na 

Áustria em 1978. Desde então, este desporto tem-se difundido por todas as 

regiões pertencentes à IBSA. 

 O Goalball possui características comuns a outros Desportos Colectivos, 

contendo particularidades específicas que o distinguem dos demais. 

É uma modalidade praticada num recinto coberto, no qual o silêncio é a chave 

do sucesso.  

 Segundo ACAPO (1996) cit. in Mendes (1999), esta modalidade assume 

uma dupla natureza na promoção e integração dos cegos e amblíopes bem 

como no fomento da prática desportiva. Já Pereira e Leitão (1982) afirmam que 

o Goalball permite ao deficiente visual uma alternativa às actividades lúdico-

desportivas já praticadas, concedendo o acesso a uma actividade desportiva 

que reflecte o valor lúdico-recreativo, educativo e reabilitativo, de comunicação 

e socialização e, finalmente, um valor competitivo, que se traduz no facto de 

ser uma modalidade Paralímpica. 

 

2.3.2. Regulamento  

 

 Cada equipa é constituída por três jogadores efectivos e três suplentes. O 

recinto de jogo tem as mesmas medidas que um campo de voleibol na sua 

totalidade: 9x18 metros apresentando uma baliza em cada linha final. Para o 

jogo, utiliza-se uma bola com guizos. O jogo consiste em que cada equipa faça 

rolar a bola até que esta ultrapasse a linha de golo da equipa adversária. 

Enquanto isto, esta tenta impedi-lo. Através da consulta ao site 

www.ibsa.es/esp/deportes/goalball/reglamento.htm poderemos encontrar as 

regras desta modalidade. Passamos de seguida a apresentá-las de forma 

breve. 
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Mesa dos Cronometristas 

 

Figura 1 - Dimensões do campo de Goalball. 

 

 A área de equipa consiste numa zona de 9 m de largura por 3m de 

comprimento, que nasce desde a linha de golo. É desta área que partem as 

linhas de orientação do jogador. É constituída por duas linhas exteriores de 

posição de 1,5 m da linha frontal, que delimitam a área de equipa. As linhas 

devem estar situadas uma de cada lado da área da equipa. 

 Existem ainda duas linhas de posição central na área da equipa, que são 

trazidas perpendicularmente até ao interior (uma desde a linha frontal da área 

da equipa, e outra desde a linha de golo), que devem ter um comprimento de 

50 cm. Por último, aparece, duas linhas de 15 cm, perpendiculares à linha de 

golo, a 1,5 de cada linha lateral, e são trazidas a partir da linha frontal da área 

de equipa. 

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

encontra-se imediatamente adjacente à área da equipa. Esta área é 

fundamental para que a bola quando parte do ataque, tenha obrigatoriamente 

de passar pelo solo correspondente à mesma. 

 Área neutra é a restante que fica localizada entre as áreas da chegada, 

medindo 6m de comprimento (3m + 3m). 

 

 
9 m 
 
  Área        Área de             Área          Área         Área             Área  
  Da          Chegada           neutra       neutra          de               da 
  Equipa                                                                 Chegada   Equipa 
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 As áreas do banco de equipa situam-se, tal como demonstra a figura 1, 

uma de cada lado da mesa dos cronometristas e a uma distância mínima de 

3m da linha lateral da área de jogo. Todos os elementos da equipa devem 

permanecer na respectiva área do banco durante o jogo, no lado em que a sua 

equipa está a jogar. As mudanças de banco fazem-se quando se chega ao 

intervalo. 

 Todas as marcas de campo são em alto relevo, devem medir 5 cm de 

largura e devem ser bem visíveis. Elas existem para que os atletas, através do 

tacto, as possam identificar. Para a sua identificação, coloca-se uma corda com 

fira autocolante por cima, de forma a notar-se o alto relevo. 

 As balizas são colocadas alinhadas pela linha de golo e têm as seguintes 

medidas: 9 metros de largura por 1,30 metros de altura. 

 A bola utilizada nestes jogos é idêntica à de Basquetebol, mas tem 1,250 

gramas de peso e apresenta guizos no seu interior. A circunferência da bola é 

de aproximadamente 76 cm. 

 Todos os jogadores devem utilizar vendas, não podendo mexer nelas a 

partir do momento em que se dá o primeiro apito, de qualquer das metades da 

partida até ao final da dirá metade. Não é permitida a utilização de óculos ou de 

lentes de contacto. 

 O equipamento a utilizar pelos jogadores deve consistir numa camisola 

com identificação do número, tanto de frente como nas costas. É conveniente a 

utilização de protecções interiores, de forma a combater o impacto não só da 

bola no corpo, como deste, no chão. 

 O Goalball é um jogo colectivo, no qual não existe contacto físico entre 

equipas, podendo este, contudo acontecer dentro da própria. 

 O jogo inicia-se com o ataque de um jogador de uma equipa, que fará o 

lançamento para que a equipa contrária, na sua totalidade, realize a respectiva 

defesa. 

 O jogo caracteriza-se por relações individuais, ou seja, a relação motora 

do jogador no seu espaço próprio, com os gestos técnicos fundamentais de 

cada fase de jogo (ataque e defesa); e relações inter-individuais, que serão o 
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conjunto de combinações ou esquemas tácticos, tanto de cooperação com os 

companheiros, como de oposição com os adversários (Marques e tal., 1987). 

 Na fase de ataque, existe o passe, a recepção e o lançamento. O primeiro 

e o segundo advêm da necessidade de os jogadores da mesma equipa 

passarem a bola entre si, quando o jogador que defende não for o mesmo que 

irá fazer o lançamento de ataque. O lançamento é o gesto utilizado para a 

concretização do objectivo de jogo. 

 Para Mahlo (1969), o acto táctico de jogo é analisado  em três fases: 

percepção e análise da situação o que permite ao jogador tomar conhecimento 

do jogo, segundo a sua experiência e a solução mental face à análise da 

situação), para que, por último, tenha a solução motora. 

 No Goalball,  a organização prévia intra-equipa diminui o tempo de 

decisão sobre a escolha do lançador após recepção defensiva da bola, escolha 

essa que depende das características individuais do jogador (ofensiva e 

defensiva) e do entendimento que a equipa tem do adversário, no que respeita 

ao colectivo e ao individual (Marques et al., 1987). 

 Os gestos técnicos relativamente ao ataque e à defesa, são variados nas 

competições nacionais e internacionais. Alguns correctos e com grande 

percentagem de sucesso porém, outros incorrectos e sem rendimento. O 

mesmo se passa com a táctica, podendo variar conforme a equipa adversária, 

a própria equipa, o piso onde se jogo (este pode ou não deslizar), entre outros, 

relevando assim a extrema importância de estudos nesta área.  

 

Faltas 

Premature Throw – Atirar a bola antes do tempo; 

Step Over – O jogador lança com os dois pés fora do campo; 

Pass Out – O jogador passa a bola a outro e esta sai; 

Ball Over – A bola passa a alinha média (central) após embater no jogador; 

Dead Ball – A bola fica imóvel após embater no jogador. 

 

Casos Especiais 

Block out – A bola toca no jogador e sai fora; 
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Out – A bola sai fora ao ser lançada. 

 

Penalties Pessoais 

High Ball – Bola alta; não toca na área de lançamento; 

Long Ball – A bola passa directamente de uma área de lançamento para a 

outra; 

Eyeshades – O jogador toca nas vendas; 

Third Time Throw – O terceiro lançamento do jogador é penalti; 

Illegal defense -  Defender à frente da linha da equipa; 

Personnal Delay of Game – Reorientação inválida ou o jogador não está 

preparado; 

Personnal Unsportsmanlike Conduct – Conduta anti-desportiva (Expulsão). 

 

Penalties de Equipa 

8 seconds – O jogador fica mais de 8 segundos na posse de bola; 

Team Delay of Game – A equipa não está preparada ou qualquer acção que 

impeça o jogador de continuar ou substituição durante o intervalo sem 

notificação; 

Team Unsportsmanlike Conduct – Conduta anti-desportiva de um jogador no 

banco; 

Illegal Coaching – O treinador fala durante o jogo sem permissão. 

 

2.4. Tempo de Reacção 

 2.4.1. Suas Modalidades 

 

 O Homem é um ser racional, pelo que uma das tarefas que realiza 

constantemente é processar informação. Nesta linha, a actividade motora dos 

praticantes de uma qualquer modalidade desportiva, é precedida de um 

conjunto de operações do SNC, sendo portanto o movimento observável o 

resultado final de uma cadeia específica e complexa de tratamento da 

informação (Alves et al., 2000). 
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Em termos gerais, o processamento de informação é o mecanismo cognitivo 

utilizado para transformar a informação proveniente dos estímulos exteriores, 

(Input) em acções motoras (Output) (Marteniuk, 1976; Alves , 1990). 

Segundo Tavares (1993), o sistema de processamento de informação humano, 

é um mecanismo com capacidade limitada, de tal modo que apenas uma 

quantidade pequena de informação pode ser processada simultaneamente, 

pelo que, quando o fluxo informativo é grande, a duração do tempo de 

processamento aumenta bastante. Por outro lado, Card et al (1986) 

caracterizam este sistema como um mecanismo dinâmico, pelo que é possível 

comparado a um canal, no seio do qual circula a informação. 

No processamento da informação qualquer aprendiz recebe a informação 

através de seu sistema sensorial, processa os dados no cérebro e selecciona 

um grupo apropriado de respostas. O feedback das modalidades sensoriais 

diminui a discrepância existente entre o resultado desejado e o resultado real, 

até que a pessoa atinja um resultado satisfatório. Assim, os objectivos do 

professor ou de quem ensina, são o de demonstrar e explicar a tarefa (no 

momento em que o aprendiz recebe a informação) e o de dar feedback, 

incluindo indicações verbais e sensoriais (no momento em que o aprendiz 

responde). Sendo por outro lado, o objectivo dos participantes, diminuir a 

discrepância existente entre a resposta real e a resposta desejada, utilizando 

um processo interno de feedback, recorrendo principalmente à percepção 

visual e à propriocepção. No caso do deficiente visual, este pode necessitar de 

uma quantidade maior de respostas proprioceptivas para compensar a 

reduzida capacidade e controlo visual. 

Alves (1990), refere que o mecanismo de processamento de informação, passa 

por determinadas etapas, desde o momento em que surge o estímulo até à 

execução da consequente resposta. A informação flúi desde o órgão sensorial 

que a capta, passa pelo sistema nervoso, que a transforma e chega à estrutura 

muscular, que executa a resposta. Cada um das transformações por que a 

informação passa, leva o seu tempo a efectivar-se (Posner, 1978). 

Neste sentido, Tavares (1998) defende que as características do 

processamento de informação não são universais para todos os indivíduos. 
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Este autor refere que as crianças apresentam um sistema de processamento 

menos eficaz que o adulto, demorando mais tempo no processamento e 

tratando menos informação de cada vez. Ainda Tavares (1998), refere que 

quando são comparados atletas principiantes e experientes, relativamente ao 

processamento de informações visuais, também são encontradas diferenças na 

forma de processar tais informações (Bouthier e Savoyant, 1984; Durand, 

1987; Ripoll, 1987; Nougier, 1992). Sendo assim, é possível concluir que o 

processamento de informação não segue um padrão universal, mas que pode 

sim variar de indivíduo para indivíduo.  

Atendendo a todas as informações referidas anteriormente, podemos dizer que 

o processo de tomada de decisão em desporto reflecte  de certa forma, o 

próprio mecanismo de processamento de informação. Assim, parece ser válido 

concluir que para avaliar o processo de decisão podem ser utilizadas técnicas 

que sejam determinantes no estudo do processamento de informação. 

De acordo com Alves, “a principal técnica cronométrica utilizada no estudo do 

processamento da informação é o tempo de reacção” (1990, pag. 72) 

possuindo esta já um longo percurso como metodologia de estudo do 

processamento da informação (Tavares, 1993). Nesta linha, Posner (1978) 

define mesmo a cronometria mental como sendo o estudo do tempo gasto no 

processamento da informação no sistema nervoso humano. 

O Tempo de Reacção (TR) é definido operacionalmente por vários autores, 

como o tempo que decorre desde o aparecimento do estímulo ao início da 

resposta motora (Tavares, 1993; Pereira, 1998) ou ainda, como o momento 

mais curto entre a aplicação de um sinal e o início da reacção voluntária 

(Erdinç et al, 1993, Auxter et al, 2001;).  Defini-lo-emos, tal como Tavares 

(1993, pag.7) como o “tempo que decorre desde o aparecimento do estímulo 

até à execução da resposta motora apropriada”. 

Para Bacquert et al. (1997), o TR é o intervalo de tempo que vai desde o 

aparecimento do estímulo (de acordo com o centro de decisão do sistema 

nervoso central) ao início da resposta voluntária. Contudo, alguns autores 

associam estas definições ao conceito de “Tempo Motor” (Wood, 1977; 
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Welford, 1980; Jensen, 1985; todos cit. por Alves, 1990), não considerando na 

definição de TR a execução da resposta motora. 

 A capacidade perceptiva fornece ao sujeito a informação necessária 

para decidir  o que fazer a seguir enquanto executa determinada actividade, 

estando intimamente ligada com o tempo de reacção e é importante num 

número alargado de actividades e desportos. 

 O TR pode apresentar-se sob forma de reacção simples e reacção 

complexa também denominada por alguns autores de reacção de escolha. 

(Carvalho, 1988, Erdinç et al, 1993; Pereira, 1998, Tavares, 2001) 

 O Tempo de Reacção Simples (TRS) é definido como o intervalo entre a 

aplicação do estímulo e a execução da resposta. (Ejima e Ohtani, 1989).  

Erdinç (1993) caracteriza-o como o período que vai desde a percepção de um 

estímulo até à reacção ao mesmo. 

 Em tarefas de TRS, existe a aplicação de um estímulo único, ao qual 

corresponde uma única resposta pré-determinada, ou seja, o estímulo é 

sempre o mesmo e a resposta também. 

 De acordo com Neubauer e Knorr (1997), o Tempo de Reacção Simples 

abrange apenas a percepção de estímulos sensoriais e os processos motores 

de reacção. Contudo, diz-se que o Tempo de Reacção de Escolha abrange 

quatro estádios perceptivos: 

1. Percepção de estímulo; 

2. Discriminação do estímulo; 

3. Escolha da resposta; 

4. Resposta motora. 

 Segundo Tavares (1991), o TRS varia com o órgão sensorial estimulado 

(visual ou auditivo), sendo a resposta a estímulos auditivos mais rápida que a 

estímulos visuais. Também segundo este autor, o TRS varia igualmente com a 

localização do músculo efector, dependendo da distância a percorrer pelo 

nervo motor. Assim, quando as respostas são efectuadas pelos membros 

distais os tempos de reacção são mais longos. 

 De acordo com vários autores (Welford, 1980; Alves, 1985; Tavares, 

1993) o Tempo de Reacção de Escolha (TRE), é o tempo que decorre entre o 
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aparecimento de um estímulo, entre vários possíveis, e a resposta motora 

adequada a esse estímulo. Em tarefas de TRE, são apresentados dois ou mais 

estímulos diferentes, correspondendo, a cada um, uma resposta específica. 

Por oposição à pré-determinação da resposta nas tarefas de TRS, nas tarefas 

de TRE existe uma grande incerteza quanto à resposta, bem como o 

desconhecimento das características do estímulo e do momento da sua 

apresentação. 

Para além do recurso ao tempo de reacção como forma de investigar os 

mecanismos de processamento de informação, vários autores afirmam 

igualmente que a percentagem de erros envolvidos no processo de selecção 

da resposta é também um factor importante a ter em conta (Alves, 1990). 

Segundo este autor, quanto mais rápida for a resposta numa situação de 

escolha complexa (vários estímulos sobre os quais é necessário tomar 

decisões) maior é a tendência em cometer erros, pelo que, não apenas o 

tempo que decorre entre o início do estímulo e a execução motora da resposta 

deve ser tido em conta, mas também o número de erros envolvidos nas 

respostas. 

 Schmidt (1991), afirma que o TR pode ser considerado como uma 

importante medida de performance revelando a velocidade e a precisão da 

tomada de decisão, o que é corroborado por Tavares (1993, pag.8) quando 

acrescenta que “a maior parte do TR total de um indivíduo é destinado às 

etapas que se desenrolam ao nível do sistema nervoso central, enquanto que 

as relativas ao funcionamento sensorial e motor consomem pouco tempo do 

TR”.  

 Vários foram os estudos relativos ao TR no âmbito desportivo, que se 

constituem numa fonte válida, promissora de conclusões bastante 

interessantes em estudos realizados noutras áreas. Contudo, Jensen (1985) 

alerta para o facto deste tipo de procedimento ter algumas limitações na 

avaliação da performance cognitiva de atletas, uma vez que o nível de 

performance de um indivíduo numa determinada tarefa, não implica 

forçosamente um nível idêntico quando este é confrontado com uma outra 

tarefa.   
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 Apesar da falta de consenso entre os vários autores quanto à utilização do 

TR no âmbito desportivo, estes desenvolveram estudos com o objectivo de 

avaliar a decisão de jogadores, recorrendo às técnicas de reaccionometria, 

nomeadamente ao Tempo de Reacção de Escolha (TRE), anteriormente 

definido. 

 

 2.4.2. Tempo de Reacção em função da Prática Desportiva, da Idade e 

do Sexo 

 

 Relativamente ao TR, importa referir que a maioria dos autores, por nós 

estudados, apontam para a variação do tempo de reacção relativamente a 

vários factores, dos quais ressaltam a prática desportiva, a idade e o sexo. 

No que diz respeito à prática desportiva, foram encontradas diferenças no 

tempo de reacção, ao comparar atletas com diferentes níveis de prática e 

atletas com não atletas, mostrando-se neste caso a prática desportiva como 

factor influenciador no encurtamento do tempo de reacção. 

 Sage (1977 cit in Roca, 1983) encontrou diferenças no TR ao comparar 

atletas com diferentes níveis de prática, atletas como não atletas e ainda 

atletas de desportos colectivos com atletas de desportos individuais. Por outro 

lado, os estudos sobre a influência do treino no TRS apontam para uma 

melhoria, resultando essa melhoria em centésimos ou mesmo décimos de 

segundos (Whiting, 1991). Essa melhoria acentua-se do TRS para o TRE 

(Alves, 1982). Ainda refere ao nível de prática, Richalet (1981) comparou um 

piloto de automóveis experiente com um grupo sem experiência e constatou 

que o TR de base do piloto era inferior à média dos sujeitos do grupo de 

contraste, no entanto no final do estudo não se verificaram diferenças 

significativas entre os “grupos”. 

 Nougier et al. (1990) verificaram no seu trabalho com esgrimistas que os 

praticantes experientes eram mais rápidos em tarefas de TRS e TRE que os 

praticantes não experientes, embora essas diferenças não sejam 

estatisticamente significativas. 



Dissertação de Monografia  FADEUP 

Susana Marlene Pinto de Carvalho   28 

Kasai (1988) encontrou diferenças no TR em relação à prática, chegando no 

entanto à conclusão de que a diminuição de TR por si só é um parâmetro 

inadequado para fazer estimativas em relação ao efeito da prática. 

Segundo Alves (1982), é ao nível da análise e decisão central - o chamado 

tempo perceptivo - em que os efeitos do treino dos sujeitos atletas se faz sentir 

mais eficazmente. Bard e Fleury (1976) cit. in Alves (1982) refere, ainda que 

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

interpretação, diminui consideravelmente. O mesmo autor cita Tripp (1965), 

que refere que a prática reduz o tempo de decisão, eliminando as decisões 

erradas e favorecendo a aparição das decisões justas. 

Vários têm sido os estudos dedicados à relação entre o TR e o tipo de 

modalidade praticada, exemplo disso são alguns dos que passamos a 

apresentar. 

 O voleibol, o andebol, o ténis e as actividades semelhantes despertam os 

nervos sensório-motores. A prática suficiente destas, mantém uma baixa perda 

neuro-muscular e o sistema cardiovascular mantém-se estável, a um bom 

nível. Quando o nível de condição física se encontra a um nível médio com 

desportos, como andebol e de raquetas, não se observam perdas significativas 

no Tempo de Reacção envolvendo o transporte de neuro-impulsos do nervo 

para o músculo (Piscopa cit. in Erbahçeci et al, 2001). O Tempo de Reacção 

mostra o nível de coordenação neuro-muscular. Uma performance física 

acentuada causa actividade sináptica (Un et al, 2001) e faz com que a 

contracção muscular ganhe velocidade (Erdinç et al, 1993 cit. in Un, 2001). 

Galilea e Roca (1983) encontraram diferenças significativas no TR médio em 

relação às diferentes modalidades observadas (atletismo, futebol e voleibol), 

sendo os tempos dos praticantes de atletismo os TR mais curtos, não se 

verificando diferenças significativas entre as duas modalidades colectivas. 

 A mesma conclusão chegaram Bacquert et al. (1977) que encontraram 

diferenças não significativas entre voleibolistas e futebolistas, sendo no entanto 

os voleibolistas mais lentos. 

 Por seu lado Tavares (1991) realizou também um estudo com praticantes 

de modalidades colectivas e individuais (Basquetebol, Voleibol, Ginástica e 
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Atletismo), obtendo os resultados diferentes dos encontrados por Alves (1985), 

verificando assim que os praticantes de desportos individuais alcançaram TRS 

mais curtos que os praticantes de desportos colectivos, diferenças essas que 

não foram estatisticamente significativas. Relativamente ao TRE os praticantes 

de desportos colectivos foram mais rápidos nas suas respostas. 

 Ainda os autores Christenson e Winkelstein (1988 cit. in Erbaheçeci et al., 

2001) compararam o RT em atletas e não atletas. Em ambos os estudos, os 

resultados defendem que os atletas são significativamente mais rápidos que os 

não-atletas. Porém e uma vez que na generalidade os homens são mais 

rápidos que as mulheres, as diferenças no TR entre atletas e não atletas talvez 

reflictam uma sobre representação dos homens no grupo de atletas. 

 O estudo de Yandell e Spirduso (1981 cit. in Erbahçeci et al., 2001) 

revelam também que os atletas são mais rápido que os não atletas apenas no 

primeiro dia de teste. No entanto, pode ser explicado porque os não atletas 

parecem beneficiar mais da prática  que os atletas. 

 Em relação à idade, parece existir consenso dos vários autores, 

considerando-a uma variável de regressão, ou seja, apresenta variação 

decrescente da infância até cerca dos 20 anos de idade, ponto a partir do qual 

apresenta um crescente lento até aos 50/60 anos, pronunciando-se a partir 

dessa altura. Ainda nesta linha, Hodgkins (1962 cit. in Erbahçeci et al., 2001), 

defende que o Tempo de Reacção Simples diminui progressivamente até aos 

19 anos, sendo que esta diminuição é mais acentuada entre os 6-12 anos. 

Segundo Toker (1993 cit. in Erbahçeci et al., 2001), o Tempo de Reacção mais 

curto foi registado entre as idades compreendidas entre os 21 e os 30 anos de 

idade. 

 No estudo de Yandell e Spirduso (1981 cit in Erbahçeci et al, 2001), a 

típica descoberta de que os homens são mais rápidos que as mulheres não foi 

observada. No entanto, um recente estudo conduzido na Turquia por Dane e 

Erzurumluoglu (2003 cit. in Silverman, 2006) revela que num grupo de jovens 

jogadores de andebol, os rapazes são mais rápidos que as raparigas. 

Jones et al. (1986), verificou um aumento do TR proporcional à idade, mas em 

relação ao factor sexo, não foram encontradas diferenças significativas entre 
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homens e mulheres ao nível do TR. Também Crabbe e Johnson (1979 cit. in 

Tavares, 1993) conceberam um estudo para comparar a diferença de sexos no 

TRE. Participaram nesse estudo 15 rapazes e 15 raparigas praticantes de 

natação (8-15 anos) com experiências semelhantes ao nível da actividade 

física. Os grupos comportaram-se da mesma maneira na prova de TRE. Não 

foram encontradas diferenças entre os resultados obtidos pelos rapazes e os 

obtidos pelas raparigas para TRE. 

 Por outro lado, Thomas e French (1985 cit. in Erbahçeci et al, 2001) num 

estudo com crianças e adolescentes executando um determinado número de 

tarefas (corrida rápida) descobriram que os homens superam as mulheres nas 

tarefas de tempo mas a mudança na magnitude da diferença de sexos ao longo 

do tempo não foi significativa em nenhum deles. 

 Também Noble et al. (1964 cit. in Welford, 1980) possuem um opinião 

diferente da exposta por Jones (1986), apontando para o facto de os homens 

alcançarem valores de TR mais curtos que as mulheres em qualquer idade.  

 

 2.4.3. Tempo de Reacção e Deficiência Visual 

  

 Vários estudos noutras áreas de investigação como a deficiência mental 

vêm de encontro aos de deficiência visual. Um dos estudos é o de Erbahçeci et 

al. (2001) com uma amostra de 20 crianças ditas normais (grupo I), 20 crianças 

deficientes mentais não atletas (grupo II) e 20 crianças deficientes mentais 

atletas (grupo III). O tempo de reacção áudio-visual  foi medido em ambas as 

crianças e verificou-se que o tempo de reacção é mais baixo em deficientes 

atletas (p < 0,05). Assim, pôde-se concluir que o desporto é um meio válido e 

efectivo que afecta o tempo de reacção de uma forma positiva. 

Nesta linha e partindo de uma pesquisa reflexiva, podemos dizer que existem 

muito poucos estudos relativos ao tempo de reacção motora na deficiência 

visual, contudo possuímos resultados que nos revelam que não existem 

diferenças significativas entre cegos e normo-visuais do mesmo sexo e idade 

em tarefas de reacção auditiva. Um dos estudos que nos levam a essa 

conclusão é o estudo de Bernard (1979 cit in Pereira, 1998), o qual comparou o 
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TRS a estímulos auditivos, em indivíduos dos 11 aos 15 anos, com cegueira 

congénita e normo-visuais. Os resultados não revelaram diferenças 

significativas entre eles. Uma vez que a medição dos tempos de reacção no ser 

humano é diversa graças à variedade e dispersão de métodos e resultados 

obtidos por aqueles que se ocuparam do seu estudo, esta é também geradora 

de polémica. 

Mas se por um lado, temos poucos dados relativamente ao tempo de 

reacção em indivíduos cegos, por outro lado o benefício da prática desportiva 

neste tipo de população é um dado adquirido, pois segundo George et al. 

(1975) a capacidade física do cego pode ser levada a bons níveis se lhe for 

proporcionado um programa de actividade adequado. Também Erbahçeci et al. 

(2001), refere que alguns tipos de actividades recreativas e desportivas são 

necessárias a todas as crianças, independentemente da sua capacidade 

mental e/ou física. Da mesma forma, nas actividades desenvolvidas para 

crianças deficientes é importante ter em conta a sua motivação, estrutura física, 

saúde, condição física e coordenação (Erbahçeci et al., 2001). 
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Capítulo III. Objectivos e Hipóteses 
 

3.1- Objectivo Geral 

 

- Conhecer e analisar o Tempo de Reacção na modalidade de Goalball, 

em contextos variados (antes e depois do treino). 

 

3.2 - Objectivos Específicos 

 

 - Conhecer e comparar o Tempo de Reacção Simples, dos indivíduos 

praticantes de Goalball, antes e após um treino. 

- Conhecer e comparar o Tempo de Reacção de Escolha, dos indivíduos 

praticantes de Goalball, antes e após um treino.  

- Conhecer e comparar o Tempo de Decisão, dos indivíduos praticantes 

de Goalball, antes e após um treino. 

- Conhecer e comparar o Número de Erros de Resposta, dos indivíduos 

praticantes de Goalball, antes e após um treino. 

- Investigar a associação entre o Tempo de Reacção e a Idade, em 

indivíduos portadores de Deficiência Visual praticantes de Goalball, do sexo 

masculino, distinguindo-se dois grupos de idades: adultos jovens e adultos. 

 

3.3 – Hipóteses 

 

 Hipótese 1 – Antes do treino, o TRS é significativamente inferior aquele 

registado depois do treino. 

 Hipótese 2 – Antes do treino, o TRE é significativamente inferior aquele 

registado depois do treino. 

 Hipótese 3 –  Antes do treino, o  Tempo de Decisão é significativamente 

inferior aquele registado depois do treino.  

 Hipótese 4 – Antes do treino, o Número de Erros de Respostas é 

significativamente inferior aquele registado depois do treino. 
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 Hipótese 5 – Nos indivíduos com deficiência visual, os adultos jovens 

apresentam valores do TRS e TRE significativamente inferiores aos dos 

adultos. 

Hipótese 6 -  O Tempo de Decisão é inferior em indivíduos adultos jovens 

do que em adultos. 

Hipótese 7 – O Número de Erros de Respostas é significativamente 

superior em indivíduos adultos do que em adultos jovens. 

Hipótese 8 –  Nos indivíduos adultos jovens, a diferença entre o valor do 

TRS registado antes do treino e o registado depois do treino é 

significativamente inferior à diferença verificada nos indivíduos adultos. 

Hipótese 9 – Nos indivíduos adultos jovens, a diferença entre o valor do 

TRE registado antes do treino e o registado depois do treino é 

significativamente inferior à diferença verificada nos indivíduos adultos. 

Hipótese 10 – O TRS com a mão preferida é significativamente inferior ao 

TRS com a mão não preferida. 
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Capítulo IV. Material e Métodos 

 

4.1.Amostra 

 

A população do nosso estudo foi constituída por 16 indivíduos 

praticantes de Goalball da ACAPO- Braga e Académico FC sendo divididos em 

dois grupos distintos com idades compreendidas entre os 20-29 anos (grupo 

jovem) e entre os 30-47 anos (grupo adulto jovem). 

 Consideram-se praticantes de actividade física os sujeitos que realizam 

sessões de actividade física duas vezes por semana, tendo cada sessão a 

duração mínima de 60 minutos, incidindo no desenvolvimento das capacidades 

coordenativas e condicionais.   

 Todos os indivíduos apresentam preferência manual direita, avalizada por 

uma observação prévia. 

 

4.2. Instrumentos 

 

Com o objectivo de avaliar o TR quer antes quer depois de uma sessão 

de treino foi utilizado o Polirreaciómetro Electrónico (PRG 02). Este instrumento 

permite avaliar a resposta a 32 estímulos consecutivos auditivos/auditivos 

(2A2). 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, que consiste na acção de carregar 

com o polegar da mão esquerda (som agudo)  ou direita (som grave), no botão 

do manípulo. 

O aparelho regista os tempos em centésimos de segundo (100/s), 

contando o tempo, erros e estímulos. O dispositivo é constituído por (Costa e 

Alves, 1990): 

- Um painel com várias lâmpadas (7) dispostas em hexágono e uma 

lâmpada no centro, onde o sujeito visualiza os estímulos. As lâmpadas 

possuem um diâmetro de 5 cm e estão a uma distância de 18 centímetros entre 

si. A intensidade luminosa normal das lâmpadas é 90 lux (+/-3). Para o trabalho 
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em causa, as lâmpadas foram utilizadas no sentido de indicar a correcção da 

resposta do Tempo de Escolha. 

- Uma unidade central computorizada a partir da qual se programa as 

diferentes 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 em centésimos de segundo; 

- 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 microwitches que, quando pressionados, interrompem a 

contagem do tempo. Para o trabalho em causa foram apenas utilizados os dois 

manípulos. 

 

4.3. Procedimentos  

4.3.1. Procedimentos Metodológicos 

 

A prova foi realizada de forma individual pelos sujeitos da amostra tendo 

sido realizados dois testes de velocidade de reacção de escolha, um antes de 

uma sessão de treino e outro depois de uma sessão de treino. 

Para a sua execução assumiam a posição de sentado numa cadeira, de 

modo a ficarem com os olhos ao nível da lâmpada central do painel, a uma 

distância de cerca de 100 cm, com os antebraços pousados na mesa à sua 

frente.  Seguravam então o respectivo manípulo em cada mão colocando o 

dedo polegar sobre o macroswitch mas sem o pressionar. A todos era pedida 

uma execução rápida e exacta, procurando responder acertadamente o mais 

rápido possível ao estímulo apresentado. 

Todas as provas foram realizadas em duas sessões separadas por um 

intervalo de uma hora e meia a duas horas, consoante a duração do treino da 

nossa amostra. Tanto na primeira sessão como na segunda, os sujeitos 

dispunham de uma prova de ensaio a fim de se familiarizarem com o 

equipamento e o procedimento. 

A prova do Tempo de Reacção de Escolha – 2 Estímulos (TR2) é 

constituída pela apresentação de uma sequência de 32 estímulos auditivos, 
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sempre com a mesma duração (0, 25 segundos) e com intervalos de tempo 

irregulares. Os estímulos auditivos, foram dois, um correspondente ao som 

agudo, ao qual o indivíduo teria de responder com a mão esquerda e outro 

correspondente ao som grave, ao qual teria de responder com a mão direita. O 

teste tem uma duração total de aproximadamente de 6 minutos (4 minutos para 

o Tempo de Reacção Simples – mão direita e esquerda e 2 minutos para o 

Tempo de Reacção de Escolha). 

O resultado final do teste é obtido pela média aritmética do tempo 

registado nas respostas válidas e correctas dadas pelo sujeito, sendo 

eliminadas as respostas superiores a 1, 50 segundos (tempo limite fixado para 

a execução da resposta).  O número de respostas erradas é obtido pelo 

somatório das respostas em que o indivíduo seleccionou o manípulo errado ou 

houve ausência de respostas na prova de Tempo de Reacção. 

Para se obter o Tempo de Decisão aplicou-se a fórmula TRE-TRS= TD. 

 

4.3.2. Procedimentos estatísticos  

 

O tratamento estatístico inclui procedimentos da estatística descritiva e 

da estatística inferencial. 

Ao nível da estatística descritiva, para as variáveis observadas, forma 

calculadas as médias, desvio padrão e percentagens. No que diz respeito à 

estatística inferencial recorremos ao Teste de Mann-Whitney e ao de Wilcoxon.  

Para a organização dos dados obtidos, recorremos aos programas: 

Excel Windows XP, SPSS 14 e Word Windows XP. O nível de significância foi 

fixado em p≤0.05. 
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Capítulo V. Apresentação de Resultados 
 

5.1. Resultados obtidos pelos sujeitos no teste de reacção 

 

5.1.1. Resultados do teste de Tempo de Reacção Simples - Antes e 

Depois do Treino com a Mão Preferida 

 

 Dezasseis sujeitos realizaram o teste do Tempo de Reacção Simples em 

repouso e em fadiga, ou seja, antes do treino e depois do treino, com a mão 

preferida, os resultados seguem-se no Quadro 2. 

 

Quadro 2: TRS antes e depois do treino com a mão direita. Média 

(x), Desvio Padrão (S) e o número de Respostas Válidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes do treino perfez-se um total de 511 respostas válidas (todas as 

respostas acima dos 150 centésimos de segundo foram consideradas inválidas 

e consequentemente eliminadas) e para  depois do treino perfez-se um total de 

512 respostas válidas. Os valores da média e desvio padrão para o TRS 

Antes do treino Depois do Treino 
Sujeitos 

n Válidas Média ± S n Válidas Média ± S 

1 32 18,16±5,76 32 18,03±3,99 

2 31 16,23±2,16 32 18,56±3,13 

3 32 14,94±2,27 32 19,75±1,85 

4 32 18,16±2,23 32 19,34±3,06 

5 32 17,63±2,59 32 19,09±2,87 

6 32 16,44±3,88 32 21.,00±3,65 

7 32 17,69±2,69 32 19,47±3,42 

8 32 17,66±3,96 32 20,97±3,18 

9 32 14,88±2,65 32 18,88±3,55 

10 32 16,53±2,69 32 16,78±2,35 

11 32 19,81±2,40 32 18,84±3,25 

12 32 19,94±2,44 32 20,13±2,71 

13 32 16,66±2,39 32 20,47±3,98 

14 32 20,00±2,23 32 19,66±3,14 

15 32 16,56±2,23 32 22,19±2,91 

16 32 18,03±3,99 32 18,81±2,43 

Total 511 17,33±1,57 512 23,36±4,47 
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apresentam-se superiores para o momento que precede o treino relativamente 

ao que antecede. 

 

5.1.2 Resultados do teste de Tempo de Reacção Simples – Antes e 

Depois do Treino com a Mão Não Preferida 

 

Os dezasseis indivíduos realizaram ainda o teste de Reacção Simples 

em repouso e em fadiga, ou seja, antes do treino e depois do treino, com a 

mão não preferida, como mostra o Quadro 3. 

 

Quadro 3: TRS antes e depois do treino com a mão não preferida. 

Média (x), Desvio Padrão (S) e número de Respostas Válidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim, conseguimos recolher um total de 504 e 511 respostas válidas 

(todas as respostas acima dos 150 centésimos de segundo foram consideradas 

inválidas e consequentemente eliminadas), respectivamente. Os valores da 

média e desvio padrão para o Tempo de Reacção Simples apresentam-se 

bastante próximos, porém em fadiga, os sujeitos apresentam valores 

superiores de Tempo de Reacção Simples. 

Antes do treino Depois do treino 
Sujeitos 

n Válidas Média ± S n Válidas Média ± S 

1 32 20,22±5,96 32 16,50±2,63 

2 27 17,79±3,07 32 20,50±3,78 

3 32 18,99±4,11 32 17,13±3,29 

4 32 19,25±2,86 32 23,00±4,87 

5 32 19,47±3,47 32 18,75±2,26 

6 32 17,13±3,47 32 18,81±3,87 

7 32 17,16±4,13 32 18,41±3,06 

8 32 18,72±3,02 31 19,09±3,81 

9 32 18,44±3,81 32 17,81±3,23 

10 30 14,87±5,07 32 15,65±1,82 

11 32 16,69±2,96 32 21,16±3,67 

12 32 19,78±2,41 32 19,50±2,70 

13 32 19,94±2,73 32 18,31±3,47 

14 31 18,03±4,76 32 18,78±3,47 

15 32 18,50±2,91 32 18,94±3,09 

16 32 16,67±2,13 32 18,38±2,65 

Total 504 32,14±5,37 511 33,63±4,76 
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5.1.3. Resultados do teste de Tempo de Reacção de Escolha – 

Antes do treino  

 

O Quadro 4 que se segue mostra-nos os resultados que os dezasseis 

indivíduos obtiveram para o teste de Reacção de Escolha a um determinado 

estímulo sonoro, antes do treino. 

 

Quadro 4: TRE antes do treino. Média (x), Desvio Padrão (S), número 

de Erros, % Erros, número de Respostas Válidas e número de 

Respostas Correctas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deste modo, antes do treino perfez-se um total de 507 respostas válidas 

(todas as respostas acima dos 150 centésimos de segundo foram consideradas 

inválidas e consequentemente eliminadas). Das 507 respostas válidas foram 

analisados os tempos de apenas 464 respostas consideradas correctas 

(respostas adequadas ao estímulo apresentado no painel). 

A totalidade dos sujeitos realizou o teste sem respostas inválidas. A 

penas em cinco casos os sujeitos excederam o tempo de 150 centésimos de 

segundo permitidos para responder ao estímulo auditivo, sendo a respectiva 

resposta eliminada. 

Sujeitos n Válidas n Correctas Média ± S n Erros % Erros 

1 32 29 30,47±5,38 3 9,4% 

2 32 29 25,75±4,77 3 9,4% 

3 31 31 27,42±4,97 0 0% 

4 32 29 29,38±6,28 3 9,4% 

5 32 29 30,25±8,86 3 9,4% 

6 32 31 25,56±3,72 1 3,1% 

7 32 30 23,91±3,86 2 6,3% 

8 32 28 24,34±2,91 4 9,4% 

9 31 28 28,48±5,56 3 9,7% 

10 32 28 25,66±3,00 4 12,5% 

11 32 29 28,92±5,18 3 9,4% 

12 31 29 32,39±7,17 2 6,5% 

13 31 28 26,82±3,32 3 9,7% 

14 32 29 25,32±3,12 3 9,4% 

15 32 29 26,59±3,77 3 9,4% 

16 31 28 25,93±2,27 3 9,7% 

Total 507 464 32,14±5,37 43 8,3% 
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As respostas válidas e correctas dos sujeitos ocorreram em média 

32,14±5,37 centésimos de segundo após o estímulo ser apresentado no painel 

do Polireacciómetro. Todas estas respostas foram obtidas entre os 20 e 71 

centésimos de segundo após o estímulo ter sido apresentado no painel. 

Em relação à adequação da resposta ao tipo de estímulo apresentado, 

foram detectada 45 respostas erradas num total de 507 respostas o que perfez 

no total uma percentagem de erros na ordem dos 8,3%. Em termos individuais 

foi encontrada uma variação entre os 0% e os 12,5% de respostas erradas.  

 

5.1.4. Resultados do teste de Tempo de Reacção de Escolha – 

Depois do treino  

 

O Quadro 5 que se segue mostra-nos os resultados que os dezasseis 

indivíduos obtiveram para o teste de Reacção de Escolha a um determinado 

estímulo sonoro, depois do treino. 

 

Quadro 5: TRE depois do treino. Média (x), Desvio Padrão (S), número 

de Erros, % Erros, número de Respostas Válidas e número de 

Respostas Correctas. 

 

 

 

 

 

 

Sujeitos 
 

n Válidas 
n Correctas Média ± S 

 

n Erros 

 

% Erros 

1 32 30 37,50±6,12 2 6,3% 

2 32 26 37,84±6,23 6 18,8% 

3 31 29 39,00±8,85 2 6,5% 

4 32 29 32,38±5,93 3 9,4% 

5 32 28 35,94±6,41 4 12,5% 

6 32 30 35,44±6,59 2 6,3% 

7 32 29 36,44±8,02 3 9,4% 

8 31 29 35,94±5,51 2 6,5% 

9 32 31 41,06±7,05 1 3,1% 

10 31 26 35,81±6,23 5 16,1% 

11 32 28 35,77±4,19 4 12,5% 

12 31 25 38,94±3,71 6 19,4% 

13 32 29 39,56±9,05 3 9,4% 

14 32 28 37,28±7,39 4 12,5% 

15 31 29 34,64±5,07 2 6,5% 

16 32 30 36,56±6,15 2 6,3% 

Total 507 459 33,63±4,76 51 9,5% 
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Foram analisados dos dados de 16 sujeitos para o Tempo de Reacção 

de Escolha em fadiga, ou seja, depois do treino o que perfez um total de 507 

respostas válidas (todas as respostas acima dos 150 centésimos de segundo 

foram consideradas inválidas e consequentemente eliminadas). Das 507 

respostas válidas foram analisados os tempos de apenas 459 respostas 

consideradas correctas (respostas adequadas ao estímulo apresentado no 

painel). 

A totalidade dos sujeitos realizou o teste sem respostas inválidas. A 

penas em 5 cinco casos os sujeitos excederam o tempo de 150 centésimos de 

segundo permitidos para responder ao estímulo auditivo, sendo a respectiva 

resposta eliminada. 

 

As respostas válidas e correctas dos sujeitos ocorreram em média   

33,63±4,76 centésimos de segundo após o estímulo ser apresentado no painel 

do Polireacciómetro. Todas estas respostas foram obtidas entre os 18 e 53 

centésimos de segundo após o estímulo ter sido apresentado no painel. 

Em relação à adequação da resposta ao tipo de estímulo apresentado, 

foram detectada 51 respostas erradas num total de 507 respostas o que perfez 

no total uma percentagem de erros na ordem dos 9,5%. Em termos individuais 

foi encontrada uma variação entre os 3,1% e os 19,4% de respostas erradas. 

 

 

5.1.5. Resultados do TD – Antes e Depois do Treino 

 

De seguida, iremos analisar o Tempo de Decisão dos sujeitos da 

amostra, que resulta da diferença entre os valores de Tempo de Reacção de 

Escolha e os de Tempo de Reacção Simples, antes e depois do treino. 
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Quadro 6: TD antes e depois do treino. Média (x), Desvio 

Padrão (S).  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Desta forma, podemos observar uma sobrevalorização dos Tempos de 

Decisão no momento que precede o treino. Assim, os sujeitos depois do treino 

demoram, em média, 17,29±2,71 centésimos de segundo para decidir e 

pressionar o manípulo correcto. Já no momento que antecede o treino, os 

sujeitos demoram 10,18±2,03 centésimos de segundo para decidir responder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes do treino Depois do treino 
Sujeitos 

Média ± S Média ± S 

1 12,31±8,32 19,47±8,31 

2 9,55±5,01 19,28±7,14 

3 12,06±5,58 19,29±9,52 

4 11,22±6,25 13,03±7,02 

5 12,63±9,52 16,68±6,33 

6 8,69±4,86 15,09±7,65 

7 7,47±5,87 15,97±7,69 

8 6,66±4,43 15,47±8,75 

9 10,84±6,84 15,81±9,38 

10 10,78±4,17 24,28±7,73 

11 12,38±5,54 17,16±6,98 

12 12,58±7,46 15,68±5,55 

13 6,88±4,05 18,61±6,63 

14 8,66±3,79 19,90±9,32 

15 10,3±4,42 15,09±8,18 

16 9,59±2,74 15,81±5,9 

Total 10,18±2,03 17,29±2,71 
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5.2. Tempo de Reacção Simples, Tempo de Reacção de 

Escolha, Tempo de Decisão e Número de Erros de Resposta 

antes e depois do treino, em função da idade e da preferência 

manual 

 

5.2.1. Tempo de Reacção Simples, Tempo de Reacção de Escolha e 

Número de Erros de Resposta antes e depois do treino. 

  

 Em seguida apresentamos as diferenças existentes entre o momento que 

antecede o treino e o que procede, relativamente ao Tempo de Reacção 

Simples, o Tempo de Reacção de Escolha e Número de Erros de Resposta.  

  

Quadro 7: TRS, TRE, TD e Número de Erros de Resposta antes e depois do treino. Média (x), 

Desvio padrão (S), Mean Rank, valores de z e de p. 

 

 Antes do treino Depois do treino Mean Rank z p 

TRS 17,33±1,57 23,36±4,47 
1,50* 

8,97** 
-3,440 0,001 

TRE 32,14±5,37 33,63±4,76 
13,40* 

19,24** 
-1,178 0,239 

TD 10,18±2,03 17,29±2,71 
0,00* 

8,50** 
-3,517 0,000 

Número de Erros de 

Resposta 
2,81±0,98 3,00±1,59 

5,83* 

7,17** 
-0,322 0,747 

*Rank negativo 

** Rank Positivo 

 

Quando comparamos os resultados obtidos no teste de Tempo de 

Reacção Simples e o Número de Erros de Resposta, realizados em estado de 

repouso e em estado de fadiga, observamos um aumento do tempo de 

resposta depois do treino e um aumento do número de Erros de Resposta 

quando os sujeitos estão fatigados. Porém, apenas as diferenças verificadas no 

Tempo de Reacção Simples se revelaram estatisticamente significativas. 
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O Tempo de Decisão é significativamente mais elevado após o treino 

(p=0,000) o que significa que os sujeitos demoram mais tempo a decidir depois 

do treino que antes do treino. 

 

Quando comparamos os resultados obtidos no teste de Tempo de 

Reacção Escolha realizados em estado de repouso e em estado de fadiga 

observamos uma tendência para o aumento do tempo de resposta quando os 

sujeitos estão fatigados assim como o aumento na percentagem de respostas 

erradas. Contudo, as diferenças não são estatisticamente significativas.  

Por outro lado, para o teste de Tempo de Reacção Simples realizado em 

estado de repouso foi identificado um tempo médio de resposta de 17,33±1,57 

centésimos de segundo e para o teste de Tempo de Reacção Simples 

realizado em estado de fadiga foi identificado um tempo médio de resposta de 

23,36±4,47 centésimos de segundo. Como tal através do teste de Wilcoxon, é 

possível afirmar, para um nível de significância de 0,05, que foram verificadas 

diferenças estatisticamente significativas entre os resultados dos testes 

realizados em estado de repouso e em fadiga (p=0,001), sendo os valores de 

fadiga significativamente superiores aos do teste realizado em estado de 

repouso. 

 

De seguida, apresentamos os gráficos representativos das médias 

individuais dos 16 sujeitos, nos dois momentos de aplicação, antes e depois do 

treino, dos testes de Reacção Simples (Figura 2) e de Escolha (Figura 3). 

 

0

5

10

15

20

25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Sujeitos

T
em

p
o

 (
ce

n
té

si
m

o
s 

d
e 

se
g

)

TRS antes do treino

TRS depois do treino
 

                 Figura 2 : Médias individuais do TRS antes e depois do treino. 
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                      Figura  3: Médias individuais do TRE antes e depois do treino. 

 

 Em termos individuais,  é possível observar (Figuras 2 e 3) que todos os 

sujeitos da amostra, tanto no teste de Tempo de Reacção Simples, quanto no 

de Tempo de Reacção de Escolha, revelaram piores resultados no teste 

realizado após o treino. 

 É de salientar ainda o facto de através da análise da Figura 3, ser possível 

identificar um certo paralelismo entre os tempos médios de cada sujeito para os 

dois momentos de avaliação (antes e depois do treino), sendo os tempos 

médios de resposta em fadiga, ou seja, após o treino claramente superiores 

para a quase totalidade da amostra, quer para o Tempo de Reacção Simples 

quer de Escolha. 

 

 A Figura 4 seguidamente apresentada, revela-nos a percentagem de erros 

cometidos pelos sujeitos relativamente ao Tempo de Reacção de Escolha, 

antes e depois do treino. 
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                   Figura 4  : Percentagens de erros do TRE antes e depois do treino. 
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 Pela análise dos dados relativos ao número de respostas erradas é 

possível afirmar ainda que, para a generalidade da amostra, se verificou um 

aumento do Número de Erros de Resposta do teste quando realizado  após o 

treino. As diferenças, contudo, não foram estatisticamente significativas. 

 

5.2.2. Tempo de Reacção Simples, Tempo de Reacção de Escolha, 

Tempo de Decisão e Número de Erros de Resposta realizados antes e 

após o treino relativamente à idade dos sujeitos 

 

O Quadro 8, compara os tempos médios dos dois momentos (antes e 

depois do treino) com o objectivo de verificar a existência de diferenças entre 

grupos de idade (jovem e adulto jovem). 

 

Quadro 8: TRS, TRE, TD e Números de Erros em cada grupo de idade, considerando os dois momentos em 

conjunto. Média (x), Desvio Padrão (S), Mean Rank, valores de z e de p. 

 

Valores Médios 
 

TRS z p TRE z p TD z p Nº Erros z p 

Jovens 18,2±0,6 31,7±1,5 13,4±1,9 2,7±1,3 

Adultos 

Jovens 
18,5±1,7 

-0,4 0,7 

32,6±1,9 

-0,7 0,5 

14,1±1,6 

-0,6 0,5 

3,1±0,8 

-0,2 0,3 

 

 

 Quando comparamos os tempos médios de Reacção Simples, de 

Escolha, de Decisão e do Número de Erros de Resposta relativamente à idade, 

podemos reparar que não existem diferenças estatisticamente significativas, 

uma vez que valor de p se encontra sempre acima de 0,05. Através do teste 

Mann-Whitney  e comparando as médias dos dois grupos (jovens e adultos 

jovens) em todos os testes realizados, verificamos que de facto, os valores do 

grupo adulto jovem são sempre superiores aos do grupo jovem. Contudo, não 

se revelaram significativamente superiores. De uma forma geral, o Tempo de 

Reacção Simples, o Tempo de Reacção de Escolha, o Tempo de Decisão e o 

Número de Erros são melhores nos indivíduos jovens. 
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5.2.3. Diferenças dos valores de TRS e TRE antes e depois do treino 

em cada grupo de idade 

 

 Importa saber se a diferença entre os dois momentos de aplicação do 

teste para o Tempo de Reacção Simples e de Escolha, se revela 

estatisticamente significativa entre os dois grupos de idade (Quadro 9). 

 

Quadro 9 : Comparação das diferenças os valores de TRS e 

TRE, antes e depois do treino em cada grupo de idade. 

Média (x), Desvio Padrão (S), valores de z e de p. 

 

 

 

 

 

 

No Quadro 9 podemos observar que as diferenças dos valores do 

Tempo de Reacção Simples e do Tempo de Reacção de Escolha, antes e 

depois do treino, para os dois grupos (jovem e adulto jovem) não são 

estatisticamente significativas. 

 

5.2.4. Comparação do Tempo de Reacção Simples entre os grupos 

de idade, para cada mão (preferida e não preferida) e para cada momento 

(antes e depois do treino) 

 

 Os Quadros 10 e 11 procuram retratar para os dois momentos (antes e 

depois do treino) as diferenças existentes no Tempo de Reacção Simples entre 

os dois grupos de idade relativamente à mão preferida (direita) e não preferida 

(esquerda). 

 

 

 

 

 

Diferença entre Antes e Depois 
 

TRS z p TRE z p 

Jovens 

 
2,5±1,8 9,2±3,5 

Adultos 

Jovens 
1,7±1 

-0,9 0,3 

10,1±2,6 

-5,3 0,6 
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Quadro 10:. Comparação do TRS entre os grupos de idade, para cada 

mão (preferida e não preferida) antes do treino. Média (x), Desvio Padrão 

(S), valores de z e de p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quando comparamos o Tempo de Reacção Simples relativamente à 

idade, antes do treino, quer para a mão preferida quer para mão não preferida, 

podemos observar que não existem diferenças estatisticamente significativas, 

uma vez que valor de p se encontra em todos os casos acima de 0,05. De 

seguida, o Quadro 11 permite-nos identificar as diferenças existentes depois do 

treino. 

 

Quadro 11: Comparação do Tempo de Reacção Simples entre os grupos de 

idade, para cada mão (preferida e não preferida) depois do treino. Média (x), 

Desvio Padrão (S), valores de z e de p. 

 

 

 

 

 

 

 

No momento que procede o treino, as diferenças existentes entre os dois 

grupos de idade, quer para a mão preferida quer para a não preferida, não se 

mostram estatisticamente significativas. Contudo ao comparando as médias 

dos dois grupos (jovens e adultos jovens) antes do treino, verificamos que os 

valores do grupo adulto jovem são superiores aos do grupo jovem, para a mão 

preferida  e inferiores para a não preferida. Por outro lado, depois do treino os 

Antes 

 Mão 

Preferida 
z p 

Mão Não 

Preferida 
z p 

Jovens 

 
17,11±1,14 18,59±1,13 

Adultos 

Jovens 
17,80±1,45 

-0,736 0,462 

17,87±1,71 

-0,105 0,916 

Depois 

 Mão 

Preferida 
z p 

Mão Não 

Preferida 
z p 

Jovens 

 
19,5±1,05 19,02±2,01 

Adultos 

Jovens 
19,47±1,57 

-0,402 0,674 

18,57±1,56 

-0,105 0,916 
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valores do grupo adulto jovem são inferiores ao do grupo jovem, embora as 

diferenças não sejam estatisticamente significativas. 

 

De seguida e considerando os valores médios de TRS, antes e depois 

do treino, podemos concluir acerca do significado estatístico das diferenças 

entre a mão preferida e não preferida. 

 

Quadro 12: TRS da mão preferida e da mão não preferida 

considerando os dois momentos em conjunto. Média (x), Mean Rank, 

valores de z e de p. 

 

 

 

 

 

 

 

*Rank negativo 

** Rank Positivo 

 

Através da análise do Quadro 12 podemos verificar que, apesar de 

existir uma sobrevalorização da média dos valores da mão não preferida em 

relação à mão preferida, as diferenças encontradas entre ambas não são 

estatisticamente significativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valores médios 

 
TRS 

Mean 

Rank 
z p 

Mão 

Preferida 

 

18,48±1,00 

Mão Não 

Preferida 
18,51±1,22 

7,94* 

9,21** 
-0,181 0,856 
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Capítulo VI. Discussão de Resultados 

  

Este capítulo é totalmente dedicado à discussão dos resultados obtidos 

na aplicação dos testes de reacção através do instrumento Polirreaciómetro 

Electrónico (PRG 02). Aqui, os resultados dos testes serão comparados com 

resultados de outros estudos. 

Será portanto necessário ter em conta determinados aspectos para que 

seja dada resposta a várias questões, tais como se os dados são coerentes ou 

não com a literatura consultada, quais as possíveis justificações para os 

resultados encontrados ao longo do estudo e sobretudo quais as implicações 

práticas desses resultados. 

Primeiramente podemos dizer que a utilização dos testes não-

paramétricos para a apresentação dos nossos resultados e posterior 

discussão, são desde logo uma limitação. Estes testes contemplam amostras 

muito pequenas, algumas vezes não representativas da população em geral 

não revelando, por vezes, quaisquer resultados estatisticamente significativos 

onde na verdade eles existem. 

 

O Goalball possui características comuns a outros Desportos Colectivos, 

sendo estes um meio formativo, por excelência, devido à riqueza de situações 

que proporcionam. São desenvolvidos a partir da sua prática, capacidades, 

habilidades motoras e relação de grupo, o que constitui a base do saber estar 

em sociedade (Mesquita, 1992). 

O portador de deficiência, através do desporto, descobre os seus limites 

e potencialidades, ultrapassa algumas barreiras impostas pela sociedade, 

relaciona-se e troca experiências com os outros. Assim, as suas limitações e 

habilidades são postas à prova para o encorajar e para que alcance os seus 

limites, valorizando as suas acções. Estas, no desporto, são tomadas de 

decisões rápidas, que ele próprio tem de escolher, desenvolvendo, assim, a 

sua autoconfiança, autonomia e liberdade (Silva, 1998). 

Os indivíduos deficientes visuais, quando conseguem atingir a técnica 

desportiva nas suas provas, são iguais aos normo-visuais, com algumas 
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diferenças relativamente ao tempo de assimilação, prática e treino, que têm de 

ser superiores. Isto deve-se à sua história de vida que, na grande maioria, é 

limitada em movimentos e oportunidades (Hoffmann, 1998). 

 

Como se pode observar no Quadro 7 os nossos resultados mostram um 

efeito nefasto do estado de fadiga resultante da actividade do treino, nos 

Tempos de Reacção Simples e nos Tempos de Decisão.  Na realidade, os 

resultados que obtivemos indicam, para a nossa amostra e para as condições 

em que o trabalho foi desenvolvido, que os sujeitos demoraram em média mais 

tempo a responder ao estímulo auditivo e apresentaram por isso, tempos de 

decisão superiores no final do treino comparativamente ao início deste.  

Se tivermos em conta que o TRE reflecte o tempo gasto pelo sistema 

nervoso no processamento de informações (Posner, 1978), “sendo que a maior 

parte do TR total de um individuo é destinado às etapas que se desenrolam ao 

nível do sistema nervoso central, enquanto que as relativas ao funcionamento 

sensorial e motor consomem pouco tempo” (Tavares, 1993, pag.8), 

percebemos que o estado de fadiga parece ter uma influência negativa no 

mecanismo de processamento de informação. 

Nesta linha, Chmura et al. (1998) ao tentar correlacionar a concentração 

de catecolaminas no plasma e o tempo de reacção durante o exercício, 

concluíram que os efeitos facilitadores do exercício físico reflectiram-se no 

aparecimento de efeitos de fadiga durante a tarefa do Tempo de Reacção. 

Assim, a sobre-estimulação induzida pelo exercício parece neutralizar uma 

diminuição da performance mais do que melhorar a performance sob condições 

óptimas. Porém, estudos anteriores a este, baseados nos tempos de reacção 

médios e no método de factores aditivos, sugeriram que o exercício físico 

melhora os estádios de identificação de estímulos, selecção da resposta e de 

ajustamento motor. Certamente, o uso de abordagens complementares é 

necessário para explorar os efeitos deste factor na melhoria do Tempo de 

Reacção. 

As médias dos valores do TRS, TRE, TD e Número de Erros de 

Resposta por nós observadas, mostraram-se sempre superiores depois do 
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treino relativamente ao momento antes. O estudo de Audiffren et al. (2006) ao 

procurar investigar acerca dos efeitos facilitadores do exercício físico no 

processo de reacção, vai de encontro ao nosso estudo. A sua amostra 

englobou 11 sujeitos (4 do sexo feminino com 22 ± 2 anos de idade e 7 do sexo 

masculino com 24±4 anos de idade), todos eles praticantes de desportos de 

decisão (desportos de equipa, de luta e de raquetes), com treinos regulares. 

Foram sujeitos a actividades de intensidade moderada submaximal (90%) e 

utilizaram o cicloergómetro com ecrãn (Ergoline 800S), perante o qual teriam 

de responder o mais rápido e correcto possível a quatro estímulos visuais 

correspondentes a uma resposta específica. Depois de cinco minutos 

pedalando de pé a 75 W e de um intervalo de três minutos, o teste começava 

novamente com 25 W e eram incrementados 25 W todos os minutos.  Vários 

parâmetros respiratórios foram retirados (gasto de oxigénio, produção de 

dióxido de carbono e outros). Depois deste teste, os participantes executaram 

as tarefas do tempo de reacção. Esta sessão de aprendizagem, minimiza a 

possibilidade dos efeitos da prática interferirem com os efeitos do exercício 

físico e aumentar a qualidade dos resultados durante o teste de escolha. A 

sessão era composta por dois blocos de TR de 200 tentativas. A duração total 

de cada bloco era de 17 minutos, o primeiro sendo aplicado em repouso e o 

outro durante o exercício (90% do VTP). Um período de descanso foi dado 

entre cada bloco dependendo do tempo necessário para o batimento cardíaco 

dos participantes retornarem aos valores de repouso (entre 5 a 10 minutos). O 

efeito do exercício na percentagem de erros de decisão não alcançou 

significância (p=0,07) assim como a percentagem de erros no nosso estudo 

(p=0,07). A proporção de erros de decisão aumentou de 1,7% para 2,6% entre 

o repouso e o exercício. Uma análise detalhada mostra que este efeito 

marginal entre o repouso e as condições do exercício, não reflectiu um 

compromisso entre a velocidade e a precisão (Lemmink,  2005; Audiffren et al., 

2006;), assim como acontece no nosso estudo. Segundo estes autores, é 

possível que os participantes tenham preservado a mesma estratégia em 

ambas as condições de aplicação do teste.  
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Ainda neste estudo, a análise do Tempo de Reacção Médio mostrou 

uma melhoria na performance durante o exercício (p<0,05). O TR médio 

durante o exercício foi 13 ms mais curto que durante o repouso. Porém, não foi 

observado nenhum efeito significativo do exercício na variação do TR médio 

(p=0,07), o que significa que os participantes foram mais rápidos durante o 

exercício que durante o repouso mas a sua variação não foi significativa. 

Também no nosso estudo quando comparamos os resultados obtidos 

nos testes de TRS, TRE, TD (TRE-TRS) e Número de Erros de Resposta 

realizados antes e depois do treino, reparamos que o TRS e o TD mostram 

diferenças estatisticamente significativas (p<0,05) relativamente aos dois 

momentos estudados. Os restantes valores apesar de serem superiores no 

final do treino, não evidenciam resultados com significado estatístico. 

 

Audiffren et al. (2006) referem que, embora a evolução da performance 

durante o exercício parecesse visualmente diferir do resto, não foi encontrada 

nenhuma interacção significativa entre exercício e tempo de reacção.  Nesta 

linha e comparando o tempo de reacção médio e a proporção de erros, os 

autores não encontraram nenhum efeito principal significativo do exercício ou 

de um conjunto de provas nem nenhuma interacção entre estes dois factores. 

 

Por outro lado, Lemmink (2005) investigou a influência do exercício 

intermitente no tempo de uma tarefa escolha-resposta. A amostra era 

constituída por dois grupos de 8 futebolistas, um deles executou oito blocos de 

exercício intermitente num ciclo-ergómetro enquanto o outro permaneceu em 

repouso. A análise demonstrou que o tempo de reacção e a correcção de 

resposta não foram significativamente diferentes entre os dois grupos. No 

entanto, verificou-se tempos de reacção mais rápidos e um grande número de 

respostas correctas após o segundo bloco de exercício, tanto no grupo 

experimental como no de controlo (p<0,05), provavelmente resultante de 

processos de aprendizagem e de familiarização com os procedimentos das 

tarefas.  
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Audiffren et al (2001) corroboram também a opinião de Lemmink (2005), 

quando pretenderam determinar o efeito que o aumento de activação, induzido 

pela realização de um exercício prolongado à intensidade do limiar ventilatório, 

tinha no tempo de reacção simples. Para isso, 11 triatletas com uma média de 

idade de 26,5+4,8 anos foram sujeitos a uma prova de corrida com uma 

duração total de 90 minutos. A corrida foi composta por cinco momentos com 

10 minutos de duração em cada tapete rolante a uma intensidade sub máxima, 

intercalados por quatro momentos de corrida fora do tapete. O objectivo da 

corrida fora do tapete foi impedir uma excessiva mecanização do gesto de 

corrida em tapete durante o teste. Antes, durante e após a realização do 

exercício os sujeitos realizaram três blocos de testes para determinação do 

TRS, tendo cada bloco 60 repetições. Durante a prova, a cada 20 minutos, foi 

determinado o esforço percebido dos sujeitos. De modo a controlar a 

variabilidade nas respostas intra-indivíduo, foram comparados os resultados de 

três testes realizados em repouso, não tendo sido encontradas diferenças 

significativas. Os resultados obtidos revelaram um enfraquecimento 

significativo da performance no teste de TR nos 10 minutos iniciais da prova. 

Contudo, ao fim de 40 minutos, foi registada uma melhoria significativa nos TR 

obtidos. Não foram registadas diferenças entre os TR antes e depois do 

exercício. Os resultados obtidos sugerem que a performance de tarefas de 

reacção simples podem ser melhoradas com a realização do exercício, apesar 

do efeito negativo que a realização de tarefas simultâneas possa ter. Esta 

melhoria do TR parece poder ser explicada com base no aumento do estado de 

activação que os sujeitos vivenciaram durante a realização do exercício. 

 

Um outro estudo foi o de Chumra et al. (1994), que teve como objectivo 

analisar a variação do TRE durante a realização de um protocolo de carga 

incremental. Para isso, foi analisada uma amostra constituída por um grupo de 

22 jogadores de futebol, com uma média de 21,3 anos de idade. O protocolo  

incluiu  a realização de um exercício incremental com vários patamares de 

intensidade progressiva em cicloérgometro, com um aumento de 50W em cada 

patamar sendo realizado até à exaustão volitiva. Cada patamar tinha a duração 
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de 3 minutos sendo o primeiro minuto a duração do intervalo entre patamares. 

Antes do exercício e durante cada um dos patamares foi aplicado um teste de 

reacção de escolha com cinco estímulos audiovisuais possíveis, para 

determinar a performance psicomotora dos sujeitos. Durante os intervalos 

foram retiradas amostras de sangue venoso com o objectivo de determinar as 

concentrações de lactato, adrenalina e noradrenalina. Ao longo do estudo, o 

TRE atingiu o seu valor mais baixo (cerca de 87% dos valores de repouso) a 

uma intensidade aproximada de 75% do VO2max dos sujeitos (aproximadamente 

236 W), correspondendo a uma frequência cardíaca de cerca de 164 bpm. 

Verificou-se igualmente que aumentos posteriores na intensidade do exercício 

conduziam a uma rápida deterioração da performance cognitiva, traduzida por 

um aumento dos valores de TRE. Atendendo que a tarefa motora aplicada ano 

estudo requeria a realização de movimentos bastante reduzidos, o padrão de 

variação do TRE parece reflectir sobretudo as alterações na capacidade de 

processar a informação a decidir a resposta motora. Os resultados obtidos por 

estes autores parecem ir portanto ao encontro da teoria do U-invertido, já que 

se verificou uma melhoria nos processos cognitivos ao longo do exercício tendo 

estes, a partir de um certo ponto óptimo, decrescido substancialmente. O 

momento em que se verificou o TRE mais baixo esteve associado a uma 

intensidade de exercício onde o limiar anaeróbio já tinha sido significativamente 

ultrapassado sendo igualmente o momento em que se verificou um aumento 

bastante rápido nas concentrações de catecolaminas plasmáticas. 

 

Noutro estudo realizado por Hogervorst et al. (1996), com o objectivo de 

analisar a influência do estado de fadiga na prestação cognitiva, foi utilizada 

uma amostra de 25 atletas (triatlo e ciclismo), com idades entre os 18 e 45 

anos. Estes realizaram uma prova em cicloergómetro a uma intensidade de 

psicomotores antes e imediatamente após o exercício. Todos os testes 

realizados mostraram uma melhoria no TRS após o exercício quando 

comparados com o estado de repouso. Os resultados obtidos sugerem que 

uma aumento do estado de activação dos sujeitos parece produzir melhorias 

nos testes de performance cognitiva. 
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Feinstein et al. (1994, cit. in Silverman, 2006) são contrários à opinião de 

que o TR diminui com o exercício, defendendo que este pode apresentar 

melhorias apenas quando a prática ocorre durante intervalos curtos. 

Relativamente ao Número de Erros de Resposta, manifestou-se superior 

no momento procedente ao treino do que no antecedente. Em nosso entender, 

a atenção e concentração desempenharam um papel importante nos atletas, 

dado que durante a prova quando erravam na resposta específica ao estímulo 

(som grave - mão direita; som agudo – mão esquerda) pronunciaram palavras 

como “desculpe, estava distraído”. Também, o facto de ter decorrido a situação 

de treino, em que a frequência cardíaca aumentou, julgamos que os sujeitos 

tendiam a estar mais agitados e a precipitarem-se na escolha da resposta 

adequada. Nesta linha, Ferreira (1990) mencionou que o TR depende também 

de factores como a atenção, motivação, fadiga, entre outros. 

 

Devemos ainda reflectir sobre alguns problemas que se levantam neste 

estudo, devido à escassez de investigações relativas à população deficiente 

visual e à eventual relação positiva entre os estudos com sujeitos ditos normais 

e os deficientes visuais. 

Não encontramos nenhum estudo que comparasse precisamente os 

valores de TR entre dois momentos – antes e depois do treino – para a 

população com deficiência visual.  

Porém, sabemos que o efeito da falta de visão nos restantes sentidos é 

nos dias de hoje, uma questão importante para a neurociência (Bruyer et al, 

2005). Há muito que se tem debatido se os sujeitos cegos têm vantagens ou 

desvantagens perceptivas no processamento de informação nas mais variadas 

tarefas. Para isso, vários estudos recentes apresentaram uma melhor 

performance (tempos de reacção mais curtos) nos sujeitos cegos do que em 

sujeitos ditos normais quando lhes é pedido que reajam a vários atributos de 

estimulação não visual. De facto, Kujala et al. (1997) compararam a 

capacidade de atenção espacial selectiva e separada em cegos congénitos e 

num grupo de controlo de sujeitos ditos normais. Encontraram tempos de 

reacção mais rápidos em pessoas cegas apenas durante tarefas de atenção 
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separada. Estes autores sugerem, assim, que a melhoria da performance dos 

cegos comparada com a dos sujeitos ditos normais em tarefas de atenção 

espacial pode ser específica em condições que requerem a divisão da atenção 

para processos de informação espacial simultaneamente auditivos e tácteis. No 

entanto, outros estudos parecem indicar que os sujeitos cegos conseguem ser 

também mais eficientes que os sujeitos ditos normais em tarefas de atenção 

selectiva que envolvam discriminação espacial. 

Por outro lado, Bruyer et al. (2005), no seu estudo com cegos congénitos 

e ditos normais, chegaram à conclusão que não existiam diferenças 

estatisticamente significativas entre os dois grupos apesar dos cegos 

congénitos demonstrarem uma performance específica superior  quando a 

tarefa envolve a resposta a alguns estímulos não-visuais tais como a 

localização espacial. 

  

Neste seguimento, Lemmink (2005) defende a necessidade de um 

investigação futura relativamente à influência específica dos métodos de treino, 

da intensidade, da relação trabalho-repouso, duração do exercício intermitente 

e da sensibilidade das tarefas do tempo de reacção com vista a clarificar a 

relação entre o exercício intermitente e a execução cognitiva. 

Ainda nesta linha, Bruyer et al. (2005) e Silverman (2006) mostram-se 

críticos quando afirmam que não existe um teste estandardizado para medir o 

TR e que por isso as magnitudes das diferenças encontradas entre sexo, idade 

e prática são artefactos dos procedimentos usados para medir o TR. 

  

Nos Quadros 8 e 9, podemos verificar que os tempos médios dos testes 

de TRS, TRE, TD e Número de Erros relativamente aos grupos de idade não 

apresentam diferenças estatisticamente significativos, apesar dos valores no 

grupo adulto jovem serem sempre superiores aos do grupo jovem.  

O nosso estudo confirma o de Pereira (1998), sendo a sua amostra 

constituída por indivíduos praticantes e não praticantes de actividade física. 

Tendo categorizado as idades (menos de 25 anos, 26-35, mais de 36 anos), o 

autor verificou que os mais novos (menos de 25) obtinham tempos mais curtos  
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de TRS e TRE. Autores como Jensen (1985, cit. in Pereira, 1998), afirmam que 

a idade é um factor de regressão, ou seja, o TRS aumenta com a idade 

registando o seu maior desenvolvimento entre os 6-12 anos diminuindo 

progressivamente até aos 19 anos. (Hodgkins, 1962 cit. in Erbahçeci et al., 

2001). 

 

Relativamente ao Número de Erros de Resposta e ao analisar os valores 

de TRE e TD, o nosso estudo contraria o de Tavares (1993) quando este  

compara jogadores de Basquetebol seniores e cadetes e conclui que os 

primeiros para além de terem tempos mais curtos de TRS e TRE, cometerem 

menos erros de resposta. Também Pachella (1974) e Jensen (1985) defendem 

que quanto mais rápidas as respostas forem, maior a tendência para cometer 

mais erros.  

 No nosso estudo, para além dos valores de TRE e TD nos adultos 

jovens serem superiores, ou seja, demorarem mais tempo para pensar e 

decidir qual a resposta correcta, o Número de Erros é também maior. 

Recorrendo assim, ao estudo de Lemmink (2005), podemos dizer que este 

também não encontrou diferenças significativas entre os dois grupos 

(experimental e controlo) relativamente ao compromisso velocidade de 

resposta e exactidão da mesma. 

 

Também Spirduso e McRae (1990, cit. in Gallahue e Ozmun, 2003) 

alertam-nos para o aumento da variabilidade no desempenho motor de adultos 

a cada década de vida. De acordo com os autores, o comportamento motor de 

um individuo mais velho, depende da interacção de variáveis como: i) natureza 

da tarefa, ii) condições ambientais e iii) características cognitivas, afectivas e 

psicomotoras. A natureza de uma tarefa envolve elementos como o grau de 

dificuldade, duração e a necessidade de velocidade ou precisão. As condições 

ambientais que podem influenciar o comportamento motor, incluem a 

temperatura do aposento, a iluminação e o grau de familiarização do sujeitos 

com o que o rodeia. A terceira classificação, relaciona-se com o estado do 

indivíduo. Relativamente à área cognitiva, a capacidade de compreender 
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instruções práticas é vital para a conclusão em sucedida de uma tarefa motora. 

A motivação, as relações com os amigos e autoconfiança, são igualmente 

características da área afectiva e podem influenciar o comportamento motor. 

No que concerne à área motora, as alterações físicas desempenham um papel 

crucial no desempenho de uma tarefa motora, sendo que à medida que a idade 

aumenta, os indivíduos experimentam declínios na força muscular, no aparelho 

visual, auditivo e em outros sistema neuro-fisiológicos. 

Assim, vários autores (e.g. Haywood, 1989) consideram a confiança, a 

familiarização com a tarefa e a prática repetitiva de uma determinada 

habilidade, factores importantes na melhoria da performance. Deste modo, o 

Goalball desempenha um papel essencial à prática destas habilidades e ao 

desenvolvimento específico de várias capacidades, de forma a melhorar a 

performance dos indivíduos praticantes. 

 

Na actividade humana, a acção dos membros superiores assume 

particular importância, quer pela capacidade de precisão e adaptação dos 

movimentos da mão, quer pela diversidade de actividades da vida diária que 

envolvem a realização de acções intencionais para alcançar e manipular 

objectos (Duarte, 1995). Desta forma, surgem os nossos resultados relativos à 

performance do TRS com a mão preferida (18,48±1,00) e não preferida 

(18,51±1,22).  Podemos assim chegar à conclusão que, de uma forma geral, a 

mão preferida revelou tempos de reacção simples mais curtos do que a mão 

não preferida, embora as diferenças não tenham sido estatisticamente 

significativas (p=0,07).  

A ideia de que a mão preferida é a melhor ou a mais forte, estará 

implícita quando a designarmos por mão dominante. 

No entanto, Vasconcelos (2004) defende que preferir uma mão para 

realizar uma determinada tarefa nem sempre é sinónimo de uma maior 

proficiência por parte dessa mão, isto é, nem sempre a mão preferida é mais 

eficiente. Neste sentido, os nossos resultados corroboram desta opinião 

quando, no momento que procede o treino, as diferenças existentes entre os 

dois grupos de idade, quer para a mão preferida quer para a não preferida, não 
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se mostram estatisticamente significativas. Assim, podemos inferir que os 

diferenciais entre as duas mãos são reduzidos. 

Strien (2002) defende que quando se fala de preferência manual dois 

aspectos essenciais devem ser considerados: a preferência e a proficiência 

manuais. Entende-se por preferência manual o uso ou a escolha de uma mão 

em situações em que apenas uma delas pode ser utilizada  (Triggs et al, 2000; 

Strien, 2002; Vasconcelos, 2004). Assim, a mão habitualmente utilizada nas 

actividades de destreza que implicam coordenação fina, é designada de “mão 

preferida”. A mão não preferida é responsável por funções de suporte e é 

aquela que segura, agarra e sustenta, tornando-se preferida naquele tipo de 

tarefas (Vasconcelos, 2004). 

Por outro lado, proficiência significa competência ou habilidade. Por isso, 

medir proficiência é conhecer e comparar a força muscular e a destreza de 

uma mão em relação à outra. Contudo, devem-se ser tidos em conta, factores 

como a força, a velocidade, a coordenação e a precisão uma vez que estes 

reflectem aspectos diferentes da proficiência. 

As medidas de performance que, por norma, envolvem a velocidade de 

execução, a destreza, a precisão e a força, poderão influenciar a preferência e 

a proficiência manuais. Dependendo da especificidade da tarefa utilizada, cada 

medida de proficiência solicitará uma série de respostas específicas. Assim, 

enquanto que alguns investigadores obtiveram uma boa correlação entre estas 

duas dimensões (e.g. Triggs et al, 2000; Strien, 2002), outros não obtiveram 

nenhuma correlação (e.g. Teixeira, 2002). 

 

Uma conclusão geral que retiramos destas pesquisas é que a mão 

preferida, sendo a mão escolhida para a execução de uma dada actividade, é 

também, por norma, a mais eficaz. Mas, nem sempre isto se verifica, ou seja, 

nem sempre a mão preferida é mais proficiente (e.g. Judge et al, 2003). Porac  

(1996) acrescentam mesmo que um em quatro indivíduos com preferência 

manual definida, utiliza a mão não preferida com mais eficácia. 

Relativamente à idade, concluímos que a mão preferida revelou tempos 

de reacção simples mais curtos do que a mão não preferida, para ambos os 
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grupos. Estes resultados vão de encontro à pesquisa bibliográfica efectuada. 

No estudo realizado por Bryden e Roy (2004) examinaram as diferenças 

provocadas pela idade na performance de ambas as mãos no teste Annet 

pegboard. A amostra era constituída por 302 sujeitos destros e o questionário 

utilizado para determinar a preferência manual foi o Waterloo Handedness 

Questionnaire. Os sujeitos foram agrupados em função da idade, em três 

grupos (3-5 anos, 10-12 anos, 19-24 anos). Os resultados mostrara, diferenças 

significativas na performance de ambas as mãos em função da idade, isto é, 

nos adultos a diferença encontrada entre a mão direita e a mão esquerda foi 

bastante reduzida, ao passo que nos mais jovens essa diferença foi muito 

superior. Os autores concluíram que as diferenças encontradas na 

performance das duas mãos estão relacionadas com a idade e ainda que 

essas diferenças não são constantes ao longo da idade. Deste modo, os 

resultados do nosso estudo corroboram da opinião que, o diferencial entre a 

mão preferida e não preferida diminui com a idade. 

 

Vasconcelos (2004) refere que um individuo consistente usa a mão 

preferida nas mais variadas tarefas da vida diária, fazendo com que a 

qualidade do desempenho desta, devido ao treino e ao esforço que lhe é 

exigido, seja superior ao da mão não preferida, que tem sobretudo funções de 

suporte. Se tivermos em conta as características da modalidade de Goalball e 

uma vez que esta é rica em lançamentos de precisão, executados na maioria 

das vezes com a mão preferida, era de esperar desempenhos 

significativamente superiores da mão preferida, facto que não se verificou. 

Pensamos que a extrema solicitação da mão preferida neste tipo de 

lançamentos, poderá provocará um desgaste ao nível da sua performance, 

resultado da fadiga acumulada. Deste modo, Duarte (1989) defende que a 

fadiga impõe uma diminuição mais ou menos acentuada na capacidade 

funcional de um individuo. Allen et al. (1998) acrescentam que a fadiga pode 

ainda assumir várias formas: diminuição da produção de força, diminuição da 

velocidade de encurtamento da fibra e diminuição do tempo de relaxamento 

após a contracção.  
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Capítulo VII . Conclusões e Sugestões 
 

Tendo em conta os objectivos iniciais do nosso estudo assim como as 

hipóteses colocadas, é possível concluir que: 

 

Hipótese 1: Antes do treino, o TRS é significativamente inferior 

aquele registado depois do treino. 

 

A primeira hipótese foi confirmada pelos nossos resultados, uma vez que 

as diferenças do TRS, antes e depois do treino, se mostraram estatisticamente 

significativas (p=0,001). 

 

 Hipótese 2 – Antes do treino, o TRE é significativamente inferior 

aquele registado depois do treino. 

 

A segunda hipótese não foi confirmada pelos nossos resultados, dado 

que apesar dos valores de TRE antes do treino, se apresentarem inferiores 

relativamente aos registados depois do treino, as diferenças entre os dois 

momentos não se revelaram estatisticamente significativas. 

 

 Hipótese 3 – Antes do treino, o Tempo de Decisão é 

significativamente inferior aquele registado depois do treino.  

 

A terceira hipótese foi confirmada pelos nossos resultados, uma vez que 

as diferenças no TD, antes e depois do treino, mostraram-se estatisticamente 

significativas (p=0,000). 

 

 Hipótese 4 – Antes do treino, o Número de Erros de Respostas é 

significativamente inferior aquele registado depois do treino. 

 

A quarta hipótese não foi confirmada pelos nossos resultados, dado que 

apesar dos valores do Número de Erros de Resposta se apresentarem 
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inferiores antes do treino, comparativamente aos valores registados depois do 

treino, as diferenças entre ambos não se revelaram estatisticamente 

significativas. 

 

 Hipótese 5 – Nos indivíduos com deficiência visual, os adultos 

jovens apresentam valores do TRS e TRE significativamente inferiores 

aos dos adultos. 

 

A quinta hipótese não foi confirmada pelos nossos resultados, dado que 

apesar dos valores do TRS e TRE se apresentarem inferiores nos adultos 

jovens, as diferenças entre os dois grupos de idade não se revelaram 

estatisticamente significativas. 

 

Hipótese 6 - O Tempo de Decisão é inferior nos indivíduos adultos 

jovens relativamente aos adultos. 

 

A sexta hipótese não foi confirmada pelos nossos resultados, dado que 

apesar dos valores do TD se apresentarem inferiores nos adultos jovens, as 

diferenças entre os dois grupos de idade não se mostraram estatisticamente 

significativas. 

 

Hipótese 7 – O Número de Erros de Respostas é significativamente 

superior em indivíduos adultos do que em adultos jovens. 

 

A sétima hipótese não foi confirmada pelos nossos resultados, dado que 

apesar dos valores do Número de Erros de Resposta se apresentarem 

superiores nos adultos jovens, as diferenças entre os dois grupos de idade não 

se mostraram estatisticamente significativas. 

 

Hipótese 8 –  Nos indivíduos adultos jovens, a diferença entre o valor 

do TRS registado antes do treino e o registado depois do treino é 

significativamente inferior à diferença verificada nos indivíduos adultos. 
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A oitava hipótese não foi confirmada, na medida em que a diferença dos 

valores de TRS, antes e depois do treino, para o grupo jovem, apesar de ser 

inferior à do grupo adulto jovem, não se revelou estatisticamente significativa. 

 

Hipótese 9 – Nos indivíduos adultos jovens, a diferença entre o valor 

do TRE registado antes do treino e o registado depois do treino é 

significativamente inferior à diferença verificada nos indivíduos adultos. 

 

A nona hipótese não foi confirmada, na medida em que a diferença dos 

valores de TRE, antes e depois do treino, para  grupo jovem, apesar de ser 

inferior à do grupo adulto jovem, não se revelou estatisticamente significativa.  

Podemos concluir ainda que perante as hipóteses anteriormente citadas, 

a idade não se constitui numa variável influenciadora na melhoria dos tempos 

de reacção. 

 

Hipótese 10 – O TRS com a mão preferida é significativamente 

inferior ao TRS com a mão não preferida. 

 

Por fim, a última hipótese formulada não foi confirmada pelos nossos 

resultados, uma vez que apesar do TRS se revelar mais curto para a mão 

preferida relativamente à mão não preferida, as diferenças encontradas entre 

mãos não são estatisticamente significativas.  

 

Após a finalização deste trabalho e a experiência que ele nos 

proporcionou, deixamos algumas sugestões para a elaboração de futuros 

trabalhos relativos à Deficiência Visual e à modalidade de Goalball: 

 

i) Alargar este estudo a uma amostra mais extensa, de forma que os 

resultados possam ser representativos de uma população; 

ii) Comparar os resultados obtidos antes e após o treino com os valores 

registados antes e após uma competição; 
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iii) Comparar os efeitos de programas de actividade física diferentes 

com intensidades variadas, nos valores do TR neste tipo de 

população; 

iv) Associar outras variáveis independentes, como o sexo e o tempo de 

prática. 
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