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RESUMO 

O karate é um desporto em que o adversário tenta minimizar o êxito das 

nossas acções. Para se obter o êxito nessas mesmas acções desportivas é 

fundamental que o tempo de resposta a um estímulo seja o mais curto 

possível, possuir uma elevada velocidade de execução dos gestos desportivos 

e do processamento da informação que nos é apresentada (Pérez e Morales, 

2002). O propósito deste estudo foi avaliar e comparar o tempo de reacção 

simples, tempo de movimento e tempo de resposta entre atletas com 

experiência competitiva e atletas não experientes em termos de competição. 

Participaram neste estudo 26 atletas praticantes de karate, divididos em 2 

grupos: grupo 1- com experiência competitiva; e grupo 2 - sem experiência 

competitiva. Os grupos foram divididos de acordo com os anos de experiência 

competitiva, sendo todos do sexo masculino e dextros, com idades entre os 16 

e os 33 anos. Todos os participantes são praticantes de karate. Dos 26 

participantes, 18 são cintos negros, de 1º a 3ºdan, enquanto os outros 8 são de 

cinto laranja a castanho, de 7º a 1ºkyu. A avaliação dos tempos de reacção e 

movimento foi efectuada numa adaptação de um instrumento desenvolvido por 

Roosen et al. (1999), apontado para o treino de tempos de reacção no karate. 

Depois de analisados os vídeos dos 4 testes efectuados (gyaku-zuki equerdo e 

direito e mawashi-gueri esquerdo e direito), recorremos à estatistica descritiva, 

que nos permitiu calcular a média, o desvio padrão, a percentagem, os valores 

máximos e mínimos, e à estatística inferencial (o teste de Mann-Whitney para 

medidas independentes). 

Os resultados mostram-nos que existem diferenças estatisticamente 

significativos, i) no que se refere à vantagem dos atletas experientes, 

relativamente aos não experientes, em todos os testes, exceptuando o teste 2 

(em que a diferença não é estatisticamente significativa) e apesar da diferença 

entre as médias ser pequena, nos testes 1, 3 e 4; que um atleta com 

experiência em competições é em geral mais rápido nos valores de TRS; ii) em 

todos os testes os atletas experientes, em média, apresentaram valores mais 

baixos de TM e de Tresp; iii) pelos valores apresentados, os Tresp dos 

karatecas dependem essencialmente dos valores de TM.  
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ABSTRACT 

Karate is a sport where the adversary tries to minimize the success of our 

actions. To get the success in these sportive actions it’s fundamental that the 

time of stimulus reply is shortest possible, to possess one high speed of 

execution of skills and Information processing us presented (Perez And 

Morales, 2002). The aim of this study was to evaluate and to compare the 

Simple Reaction Time (TRS), Time of Movement (TM) and Response Time 

(Tresp) between not experienced athletes with competitive experience and 

athletes without competitive experience. 

26 practicing athletes of Karate had participated in this study, divided in 2 

Groups: Group 1 - with competitive experience; Group 2 - without competitive 

experience. The Groups had been divided in accordance with the years of 

competitive experience, being all of the masculine sex and dexterous, with ages 

between 16 and 33 years. All the participants are practicing of Karate.  Of the 

26 participants, 18 are black belts, from 1º to 3º dan, while the others 8 are from 

belt orange to brown, of 7º to 1ºkyu. The evaluation of the Reaction Time And 

Movement was issued with an adaptation of an instrument developed for 

Roosen et al. (1999), pointed to the trainings of reaction time  in Karate. After 

analyzed the videos of the 4 tests (Gyaku-Zuki and  Mawashi-Gueri left and 

right), we applied  the descriptive statistics, that allowed us to calculate the 

average,  standard deviation, the percentage, the maximum and minimum 

values, and to the inferential statistics (the test of Mann-Whitney for 

independent measures). 

The results suggest that exist statistical significant differences, i) as for the 

advantage of the experienced athletes, to the not experienced, in all tests, 

except to the test 2 (where the difference is not statistical significant) and 

although the difference between the averages to be small, in tests 1, 3 and 4; 

that an athlete with competitions experience is in general faster in the values of 

TRS; ii) in all the tests the experienced athletes, on average, had presented 

lower values of TM and Tresp; iii) for the presented values, the Tresp of the 

karate athletes depends essentially on the values of TM. 
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RÉSUMÉ 

Le karaté est un sport où l'adversaire tente de minimiser le succès de nos 

actions. Pour réussir dans ces activités sportives est essentiel que le temps de 

réponse à un stimulus soit le plus court possible, ait un taux élevé de mise en 

œuvre des gestes sportifs et le traitement de l’information qui nous est soumis 

(Perez et Morales, 2002). Le but de cette étude était d'évaluer et de comparer 

le temps de réaction simple (TRS), le temps de mouvement ™ et le temps de 

réponse (Tresp) entre les athlètes ayant de l'expérience compétitive et les 

athlètes non pas expérimentés en termes de compétition.  

26 athlètes praticiens du karaté ont participé à l'étude, répartis en 2 groupes: 

groupe 1 -  avec l'expérience compétitive, et le groupe 2 - avec pas de 

l'expérience. Les groupes ont été répartis en fonction des années d'expérience 

de la compétition, des hommes et  adroits tous, âgés entre 16 et 33 ans. Tous 

les participants sont praticiens de karaté. Des 26 participants, 18 sont des 

ceintures noires, du 1er au 3ème dan, tandis que les 8 autres sont de couleur 

orange à la ceinture brune, du 7 au 1er Kyu. L'évaluation du temps de réaction 

et du mouvement a été faite d’une adaptation d'un instrument développé par 

Roosen et al. (1999), fait à la formation du temps de réaction dans le karaté. 

Après l'analyse des vidéos de 4 essais (Gyaku-zuki et Mawashi-gueri  les droits 

et gauche), en utilisant la statistique descriptive, qui nous a permis de calculer 

la moyenne, écart type, le pourcentage, les valeurs maximales et minimales, et 

de statistique inférentielle (le test de Mann-Whitney pour les mesures 

indépendantes).  

Les résultats nous montrent qu'il ya des différences statistiquement 

significatives, i) concernent l'avantage des athlètes avec de l'expérimentés, 

relativement aux non expérimentés, dans tous les tests, sauf l'essai 2 (où la 

différence n'est pas statistiquement significative), en dépit de la différence entre 

les moyennes soit petite, aux essais 1, 3 et 4 ; les athlètes ayant une 

expérience compétitive est généralement plus rapide dans les valeurs de TRS 

ii) dans tous les tests des athlètes expérimentés, en moyenne, ont des valeurs 

inférieures dans le TM et Tresp, iii) vers ces valeurs, les moyennes  du Tresp  

des athlètes de karate dépendront essentiellement du TM. 
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I – INTRODUÇÃO 

 

1.1. NOTA PRÉVIA 

Com o incremento da popularidade no Ocidente, o Karate tem vindo a 

tornar-se cada vez mais competitivo. Tendo os atletas uma necessidade 

constante de melhoria da sua performance ao nível da rapidez, agilidade e 

força, torna-se essencial uma contínua actualização e implementação do treino 

das mais variadas técnicas. Em muitos desportos, várias ajudas tecnológicas 

ou instrumentos estão a ser usados para que se aperfeiçoem habilidades 

motoras dos atletas durante o treino. Contudo, no Karate apenas existem 

alguns instrumentos usados durante o treino mas muito pouco relacionados 

com a velocidade de reacção e tempo de movimento. Além do mais, a literatura 

está desprovida da descrição desses instrumentos apontados como úteis no 

incremento e melhoria do tempo de reacção. 

No Karate, o tempo de reacção é um elemento crucial na performance do 

atleta. O tempo de reacção é o intervalo mais curto necessário para responder 

a um determinado estímulo que é apresentado, com a subjacente resposta 

adequada. Constatamos que os métodos de treino centrados no tempo de 

reacção se fazem de forma empírica sendo baseados no combate e/ou 

exercícios entre dois indivíduos, onde um tem mais parte activa do que outro.  

Assumimos neste trabalho a concordância com Figueiredo (1989) quando 

afirma que no Karate, como desporto de combate que é (tarefa aberta e 

responsabilidade individual), a complexidade de variáveis influenciadoras na 

prestação dos indivíduos é enorme. Assim sendo, a complexidade dimensional 

aliada à inércia que tem travado a investigação científica no domínio das "artes 

marciais", verdadeiramente assentes numa cultura estranha ao conhecimento 

científico e tradicionalmente marcada por um conhecimento empírico, sejam as 

principais causas da falta de literatura séria sobre temas como o deste estudo. 

O desempenho em desporto não só requer eficiente comportamento 

motor, mas também um alto nível de habilidades perceptivas, isto é, 

percepção-acção. Desportos de alta-competição são caracterizados por 

constrangimentos espaciais e temporais, impostos ao atleta por regulamentos e 
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pelos oponentes (Williams, Davids, & Williams, 1999). Debaixo de tais 

constrangimentos, a capacidade de um atleta, para perceber depressa e com 

precisão, informações pertinentes facilitarão a decisão que toma e permitirão 

maior tempo de preparação e organização da resposta motora (Houlston e 

Lowes, 1993, Ripoll, 1991  cit. por Mori et al., 2002).  

Em desporto tem-se estudado já algumas habilidades a nível sensório-

motor., quer dizer, pondo em destaque determinadas funções sensoriais  

básicas ou utilizando habilidades perceptivo-motoras de maior complexidade: 

1 - Funções sensoriais básicas para a codificação sensorial foram 

avaliadas, por exemplo, através de medidas optométricas (acuidade visual 

estática e dinâmica, amplitude do campo de visão, “stereopsis”, etc.), ou em 

tarefas simples de laboratório usando determinado tipo de estímulos (por 

exemplo, Tempo de Reacção Simples (TRS) a um flash de luz). Alguns dos 

resultados obtidos em avaliações optométricas não mostram nenhuma 

diferença entre o atleta experiente e um atleta principiante (Hazel, 1995; 

Williams et al., 1999; Wood & Abernethy, 1997). Contudo, também há uma 

diversidade de resultados de estudos que usando tarefas de laboratório 

mostraram TRS mais rápidos para peritos do que para atletas novatos 

(Kioumourtzoglou, Kourtessis, Michalopoulou, & Derri, 1998, Knapp, 1961), 

embora alguns encontrassem pouca diferença ao nível de mestria (McLeod, 

1987, Slater-Hammel & Stumpner, 1950).  

2- Um outro tipo de trabalhos centrou-se no estudo de habilidades 

perceptivo-motoras específicas de um desporto. A pesquisa demonstrou que os 

atletas peritos são superiores aos noviços em habilidades perceptivo-motoras, 

como por exemplo, descobrir a presença de uma bola em cenas desportivas 

brevemente apresentadas (Allard & Starkes, 1980,; Starkes, 1987);  fazendo 

uma procura eficiente, para partes relevantes e informativas quer do corpo do 

oponente quer dos campos de acção (Abernethy & Russell, 1987; Goulet, Bard, 

& Fleury, 1989; Ripoll, Kerlirzin, Stein, & Reine, 1995; Williams, Davids, 

Burwitz, & Williams, 1994); antecipando a direcção da bola e a acção do 

oponente (Abernethy, 1990,; Jones & Miles, 1978,; Paull & Glencross, 1997,; 

Williams & Davids, 1998); recordando e reconhecendo cenas estruturadas do 

jogo (Allard, Graham, & Paarsalu, 1980,; Guirlanda & Barry, 1991; Williams & 



 
Introdução___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________5 
 

Davids, 1995); avaliação dos processos visuo-motores e cinestésicos em 

tarefas de manipulação e contacto visual com a bola (Jeannerod, 1981, Silva e 

Barreiros,1995)   

Com o incremento da popularidade no Ocidente, o Karate tem vindo a 

torna-se cada vez mais competitivo. Como os atletas precisam de aumentar a 

sua performance e serem mais rápidos, ágeis e fortes, existe uma necessidade 

de uma contínua promoção do treino das mais variadas técnicas ( Roosen et al, 

1999). 

Então surgiu-me a ideia de estudar o TRS no Karate em situação de 

prática real para saber até que ponto era importante este tipo de avaliação para 

reflectir sobre o tipo de treino a que fui sujeito ao longo destes anos e poder 

tirar alguns ensinamentos para o futuro profissional. 

 

1.2. JUSTIFICAÇÃO DO ESTUDO 

O tempo que demoramos a captar um estímulo, assim como o tempo da 

resposta motora são fundamentais para o ser humano mesmo na sua vida 

quotidiana. Estas capacidades poderão constituir a diferença entre 

conseguirmos ou não manter-nos de pé após tropeçarmos num obstáculo. Se 

tal se aplica ao nosso dia-a-dia, exponencial será a sua importância quando 

aplicada à prática desportiva. No entanto, se aplicarmos esta vertente do 

conhecimento ao karate, verificamos, mediante a pesquisa efectuada, que 

encontramos escassos estudos científicos (efectuados em Portugal) nesta área 

específica do desporto. Daí que julgamos ser fundamental efectuar um estudo 

nesta temática, sendo para isso necessário enquadrar objectivamente o 

problema. Uma vez que os trabalhos científicos estão directamente associados 

ao desenvolvimento das modalidades desportivas e estando o autor deste 

trabalho ligado à modalidade há mais de duas décadas, harmonizaram-se as 

motivações necessárias à execução deste trabalho. 

Numa situação de interacção desportiva, desde que se produza um 

estímulo ou um conjunto de estímulos até que o sujeito dê uma resposta ou 

parte da resposta, decorre um certo tempo. Este tempo será maior ou menor 

em função das diversas circunstâncias. Na maioria das ocasiões, para obter o 
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êxito numa determinada acção desportiva é fundamental que o tempo seja o 

mais curto possível (Pérez e Morales, 2002). Desportos de alta-competição são 

caracterizados por constrangimentos espaciais e temporais, impostos ao atleta 

por regulamentos e pelos oponentes, como já foi dito atrás (Williams, Davids, & 

Williams, 1999). Sob tais constrangimentos, a capacidade de um atleta para 

perceber depressa e com precisão informações pertinentes, facilitarão a 

decisão que toma e permitirão maior tempo de preparação e organização da 

resposta motora (Houlston & Lowes, 1993,; Ripoll, 1991 citado por Mori et al, 

2002). 

O tempo que um sujeito tarda em reagir a uma grande quantidade de 

estímulos que se apresentam numa determinada situação de interacção 

desportiva é de uma importância fundamental nos vários desportos e 

principalmente nos desportos em que o adversário tenta minimizar o êxito das 

nossas acções. Nestes desportos, que incluem os desportos de equipa, os 

desportos de combate e outros, é vital possuir uma elevada velocidade de 

execução dos gestos desportivos assim como adequada e rápida reacção a um 

determinado conjunto de estímulos. 

Assim, baseado no instrumento testado por Roosen válido para o karate 

propomo-nos a avaliar o Tempo de Reação Simples, o Tempo de Movimento e 

o Tempo de Resposta comparando dois grupos de karatecas: um com atletas 

com experiência competitiva; um outro grupo de atletas sem experiência 

competitiva. Vamos assumir neste trabalho que o tempo de reacção é o tempo 

que decorre desde a apresentação do estímulo até o inicio da resposta motora 

apropriada, aceitando a definição aceite por Magill (1998). Como o tempo de 

movimento é parte integrante do tempo de resposta motora, vamos medir 

também o tempo desde o início da resposta até ao final da mesma.  

Para isso serão avaliados dois movimentos habituais do karate 

(Figueiredo, 1988, 1994) um executado com os membros superiores (Mawashi-

gueri), e outro com os membros inferiores (Gyaku-zuki), sendo cada um deles 

executado ao lado direito e ao lado esquerdo. 
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1.3. ESTRUTURA DO ESTUDO 

O trabalho elaborado é constituído por nove capítulos. 

O primeiro capítulo é referente à introdução e inclui a nota prévia sobre o tema, 

uma justificação do estudo, e finalmente, uma descrição da estrutura do 

trabalho. 

O segundo capítulo refere-se à revisão da literatura, na qual apresentamos 

uma caracterização da modalidade e o seu enquadramento nos desportos de 

combate, a importância do tempo de reacção no karate e alguns factores 

determinantes no processamento da informação e tempo de reacção. 

No terceiro capítulo serão apresentados os objectivos do nosso estudo, ou 

seja, os objectivos gerais e específicos formulados. 

No quarto capítulo dedicamo-nos à caracterização da amostra, dos 

procedimentos metodológicos, a descrição dos instrumentos de avaliação, a 

colecta de dados e os procedimentos estatísticos utilizados. 

No quinto capítulo procedemos à apresentação dos resultados. 

No sexto capítulo apresentamos a discussão dos resultados estabelecendo 

uma relação com os dados encontrados na revisão da literatura. 

No sétimo capítulo formulamos as conclusões finais e deixamos algumas 

sugestões para investigações futuras. 

No oitavo capítulo teremos a bibliografia de suporte ao nosso trabalho e, 

finalmente, o capítulo dos anexos, onde arquivamos os documentos pertinentes 

para o acompanhamento do trabalho.  

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II – REVISÃO DA LITERATURA 



 
 

 



Revisão da Literatura___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________11 
 

II – REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1. CARACTERIZAÇÃO DA MODALIDADE - SITUAÇÃO DO 

 KARATE NOS DESPORTOS DE COMBATE 

 

O Karate não surgiu de um momento para o outro. É um produto 

essencialmente cultural que não se gerou espontaneamente, mas que tem 

acompanhado o Homem, na sua vivência, no seu desenvolvimento, adquirindo 

significados característicos em cada época, a cada tempo e espaço 

específicos, significados esses que têm uma real importância antropológica, 

sendo sincronicamente "biológicos" (anátomo-funcionais: eficácia corporal das 

técnicas) e "culturais" (histórico-sociais: transmissão e selecção-evolução 

dessas técnicas corporais), não existindo uns sem os outros. O Homem, para 

sobreviver, actuou sobre si e sobre o que o rodeava (Figueiredo, 1988;1994) 

As primeiras manifestações de karate-Do tiveram lugar na Índia (300 DC), 

segundo registos antigos (Cabrera 2006). Conta a lenda, segundo o mesmo 

autor e Figueiredo (1989) que, em 470, um monge budista, chamado 

Bodhidarma, ingressou num templo budista chinês (Shaolin) onde introduziu, 

juntamente com os métodos de meditação chan (zen no Japão), um conjunto 

de exercícios. Se inicialmente tinham uma perspectiva higiénico-terapêutica 

(séc. VI--VII), posteriormente vão dar origem aos métodos marciais chineses 

denominados no ocidente por Kung-Fu, cuja génese vai sendo marcada por 

muitas outras artes marciais de toda aquela região do extremo oriente.  

No que respeita ao Karate, o seu desenvolvimento foi acontecendo numa 

pequena ilha situada ao Sul do Japão (Okinawa) cuja posição geográfica lhe foi 

permitindo contactos passageiros entre o Japão, a China, a Coreia, a Formosa, 

a Tailândia, as Filipinas, e outras grandes potências comerciais 

contemporâneas naquelas regiões. O Karate foi levado ao Japão pelo Mestre 

Gihin Funakoshi, onde adquire grande desenvolvimento. É em 1953 

aproximadamente que se começa a competir de forma regulamentada, e em 

1970 se celebra o primeiro campeonato mundial no Japão (Cabrera, 2006). 
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Normalmente, no Karate, as "... áreas básicas do treino, sistematizadas 

por Gichin Funakoshi (considerado um dos fundadores do Karate moderno) são 

três - Kihon
1
, que é o treino nos fundamentos; Kata

2
, que é o treino em 

exercícios formais; e Kumité
3
, que é o jogo de combate (sparring)". (Nakayama, 

1988 cit. por Figueiredo, 1988 e 1994, p.27). Num trabalho realizado em 1994, 

Figueiredo, acerca da prática de Karate no século XIX e antes da II Grande 

Guerra, refere que o âmago desta arte marcial é sem dúvida nenhuma, a 

prática dos Kata (definir este conceito). Após este período, sob diversas 

influências, vão surgindo outras dimensões de treino no Karate, com destaque 

especial para o Kumite acima referido, embora as áreas base do treino 

contenham, no "dicionário" tradicional de exercícios do karate-Do, quatro 

grupos fundamentais: Kihon, Kata, Bunkai (a aplicação prática dos Katas) e 

Kumité.  

Na sua origem, o Karate não está directamente ligado a regras 

competitivas institucionalizadas, mas a um confluir de valores sócio-culturais 

com métodos de combate (Barros, 2006). 

Na circunstância competitiva institucionalizada pegou-se numa das 

dimensões básicas do treino de Karate (Kumité) e transformou-se num jogo 

devidamente regulamentado, tal como posteriormente se fez com outra: Kata 

(Figueiredo, 1994). 

                                                 
1 Kihon, no Karate, corresponde a um encadeamento mais ou menos simples de uma ou várias acções técnico-
tácticas de combate, executadas sem oposição, permitindo a repetição específica com o objectivo da aprendizagem 
e da automatização cada vez mais aperfeiçoada. 
2Kata por sua vez, é um conjunto ordenado de acções técnico-tácticas de combate, sem oposição, o que permite o 
seu treino solitário, e que são formalmente codificadas e encadeadas formando um conjunto identificado com um 
nome (Saifa, Seienchin, Sanchin, Kururunfa, Unsu, Passai, etc.), sendo verdadeiros instrumentos culturais 
transmitidos no seio das escolas ("estilos"), aos quais além das exigências fisiológicas, que estão inerentes "estado 
de espírito orientados para a realização do do", a via ou caminho (K. Tokitsu, 1979, p.89). Actualmente são também 
objectos de competição institucionalizada específica: prova de Katas, individual ou por equipas (três elementos), por 
sexos e escalões etários. Literalmente a palavra kata significa forma, molde, protótipo e, segundo K. Tokitsu (1994, 
p.13), foi apenas no século XX, após a introdução do Karate na ilha central japonesa que a palavra kata foi 
adoptada; até aí, as sequências de acções técnico-tácticas eram conhecidas pelos seus nomes próprios sem nome 
genérico. 
3Jogo de combate com diversos níveis de complexidade. A oposição aqui é o factor identificador, jogando o 
treinador com graus de liberdade diversos, desde o definir quem ataca e defende, o como e quando o fazem, até 
situações totalmente livres e assim mais próximas da realidade (competitiva ou de combate "real"). Os graus são 
identificados em situações específicas: Gohon-kumite (5 ataques), Sanbon-kumite (3 ataques), Ippon-Kumite (um 
ataque), como combates convencionais (Yakusuku-Kumite); Jiu-Ippon-Kumite como combate semi-convencional; 
Jiu-Kumite como combate livre. 
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Para o karate o conteúdo dos exercícios "é constituído pelos elementos 

técnicos presentes e pela respectiva aplicação táctica", ou seja, (Nakayama, 

1988 cit. por Figueiredo, 1988 e 1994, p.27), o mae-gueri (pontapé frontal), o 

yoko-gueri (pontapé lateral), o oi-zuki (soco directo do lado que avança o 

membro inferior), o gyaku-zuki (soco cruzado do lado contrário ao do membro 

inferior que avança), o age-uke (defesa alta), o uchi-uke (defesa média), etc., 

aplicados em acções de ataque, defesa ou contra-ataque, quer em situações 

mais simples sem ou com oposição, quer em situações mais complexas (cada 

vez mais próximas da realidade do combate). Note-se que ainda nos elementos 

técnicos referido se incluem os tipos de guarda, os deslocamentos (tipos e 

direcções), os tempos de entrada (timing), o ritmo, as zonas ocupadas na área 

de competição, etc. O êxito da sua aplicação está dependente da sua prévia 

aprendizagem e aperfeiçoamento (Figueiredo, 1988 e 1994). 

O mesmo autor refere que a forma do exercício refere-se à "organização 

que damos aos elementos (técnico-tácticos) considerados" (Nakayama, 1988 

cit. por Figueiredo, 1988 e 1994, p. 201), podendo, como continua este autor, 

ser bastante diversificada. A extrapolação que fazemos diz respeito, por 

exemplo, a aspectos do tipo: tori (atacante) inicia este ou aquele ataque, 

encadeado com este, aquele e/ou aquele outro, aos quais o uke (defesa) 

corresponderá com esta e aquela defesas, para aqui ou para ali, seguindo-se 

este ou outro contra-ataque; ainda: uke desloca-se mantendo a distância em 

relação a tori que, por seu lado, procura o momento de entrada adequado; etc. 

A organização formal dos exercícios no Karate, deverá ir tendo em conta outros 

elementos técnico-tácticos específicos das acções de combate, com uma 

progressão que vai do simples para o complexo (Figueiredo, 1988 e 1994). 

Moreno (1994) refere-se a desportos de oposição, caracterizando-os 

como aqueles que se desenrolam sempre na presença de outro, na qualidade 

de adversário ou oponente, em que todo o comportamento e conduta motriz de 

um e outro têm objectivos opostos. O mesmo autor, tendo em conta o espaço 

sócio-motor e os regulamentos da modalidade, subdivide os desportos de 

oposição em três tipos: os que se jogam em espaços separados, com 

intervenção alternada dos participantes (ténis); os que se desenvolvem num 

espaço comum, mas com intervenção alternada dos participantes (squash); e 
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os desportos de luta, onde se enquadra o kumite, praticado em espaços 

comuns, de forma simultânea, com definição clara do local onde se iniciam as 

acções, e onde é possível evoluírem.  

Já Parlebas (1984 cit. por Moreno,1994) referindo-se aos desportos de 

combate, e tendo por base a distância que separa os adversários, considerou 

os confrontos individuais em quatro grupos homogéneos: confrontos com 

distância quase nula (menos de um metro) - judo; confrontos com distância 

reduzida (um a três metros) - Karate; confrontos com distância média (três a 

cinco metros) - esgrima; confrontos com grande distância (superior a cinco 

metros) – ténis.  

No caso específico do kumite, os karatecas defrontam-se proferindo 

ataques um ao outro a uma distância aproximada de dois metros (Mori et aI., 

2002).  

A distância mantida entre os adversários, durante uma prova de kumite, 

constitui um dos constrangimentos determinantes no tipo de resposta motora a 

adoptar. Cada um dos karatecas procura, no desenrolar do combate, impor e 

controlar essa distância denominada por Moreno (1994) como distância de 

guarda, ou seja, a distância de confronto entre dois adversários, num duelo 

desportivo, no momento que precede o desencadeamento das acções 

ofensivas entre eles. 

 

 

2.2. CARACTERIZAÇÃO DO KUMITE 

Acerca do Kumité (Kumi: encontro; te: mão), o autor define como um tipo 

de encontro dual caracterizado por uma oposição directa e com contacto físico 

controlado. Nele ocorrem movimentos acíclicos de luta inerme: deslocamentos, 

rotações, saltos e varrimentos como acções técnico-tácticas preparatórias de 

outras: socos e pontapés directos, cruzados ou circulares, blocagens, 

derivações, esquivas, etc. (Figueiredo, 1994). O mesmo autor pensa que o 

Kumite é a expressão actual do combate de Karate-Do (no sentido de jogo de 

oposição um para um), e pode ser considerado uma prova competitiva 

institucionalizada que, no sentido desportivo restrito, permitirá comparar as 

prestações atléticas dos praticantes de uma forma estandardizada e 
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regulamentada.  

Segundo os autores consultados (Figueiredo, 1988;1994; 1989; Barros, 

2006 e Cabrera, 2006), existem várias formas de combate (Kumite) que iremos 

identificar, assim como as características desta prova: 

1 -Jihu Ippon Kumite: Combate pré-estabelecido. 

2 -Jhiu Kumite: Combate Livre. 

3 -Shiai Kumite: Combate regulamentado ou de competição (prova com 

características as quais iremos tomar de base para a realização deste 

trabalho). 

 

Qualidades Físicas nas provas de Kumite 

Em relação às qualidades físicas predominantes, começaremos por referir 

que foi observado que " do tempo útil que dura o combate, o Karateca em 

média não está em acção (execução técnico-táctica objectiva, ofensiva ou 

defensiva, observável) mais de 15 segundos "…, sendo que " 80% das acções 

em competição não serão superiores a 50 centésimas de segundo. Os 

restantes 20% variam entre este valor e o 1,5 segundos" (Castelo, 1987, p.32).  

Deste modo é plausível que se caracterize esta prova, em relação à 

resistência, como predominantemente do tipo anaeróbio aláctico (Figueiredo, 

1988 e 1994). 

Ainda segundo o mesmo autor, a velocidade é uma das qualidades que 

transparece nas acções finalizadoras, quer frente à necessidade de 

surpreender o adversário e não lhe dar tempo de resposta à acção ofensiva, 

quer frente à necessidade de responder rapidamente às acções do oponente, 

quer mesmo ainda porque a sua variação positiva é factor intrínseco à 

transmissão eficaz da força de impacto O impacto não é explicitamente 

procurado na competição, mas, como sua consequência biomecânica inerente, 

dependendo de quantidades de movimento elevadas, torna-se a velocidade um 

critério explícito de pontuação e qualidade física importante. Além disso, 

interessa tacticamente chegar ao adversário dificultando as suas reacções de 

defesa, o que elogia ainda mais esta qualidade. 

A forma predominante da manifestação da força nesta prova, é a força 

explosiva, mais perto do conceito de potência do que do de força máxima 
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(trabalho executado para vencer cargas máximas), sendo frequentemente 

utilizados os flexores, extensores, abdutores e adutores dos membros cujos 

níveis de flexibilidade dos antagonistas deverão ser elevados, 

preferencialmente do tipo activo ou dinâmico - inteira relação com força 

(Figueiredo ,1988 e 1994). 

Também a precisão é um factor determinante a ter em conta na obtenção 

dos pontos, porque é na aplicação eficiente da força explosiva que o karateca 

pode conseguir melhor esse desiderato, quer dizer, considera-se importante, 

principalmente, o controlo dos processos neuro-motores e intramusculares no 

desempenho eficaz da tarefa em termos de agilidade, onde a diferenciação 

cinestésica é de capital importância.  

E é baseado em alguns dos movimentos característicos do Karate,  que vamos 

centralizar o nosso estudo, mais especificamente, o mawashi gueri (pontapé 

circular) e o gyaku zuki (ataque frontal de braços, oposto à perna da frente, no 

momento do impacto), muito utilizados no combate de Karate (competitivo), isto 

é, no Kumite (Figueiredo, 1988;1994) ou mais especificamente, no nosso 

estudo, o Shiai Kumite (Cabrera, 2006). 

 

Com efeito, segundo Figueiredo (1988 e 1994),   o karate na sua vertente 

competitiva (Shiai Kunite) apresenta uma série de características que é 

importante conhecer e analisar segundo diferentes pontos de vista no sentido 

de nos ajudar a situarmos este estudo:  

1. De acordo com a sua metodologia é considerado como um desporto de 

 combate. 

2. Do ponto de vista sociológico é um desporto individual de treino corpo a 

 corpo. 

3. Decorre numa área de 64 metros quadrados (8x8 metros) – área de 

 competição, e deverá ter uma área de segurança com dois metros 

adicionais em cada um dos lados, A duração de um combate é de três minutos 

nas categorias Seniores Masculinos (provas individuais ou por equipas) e 

quatro minutos nos combates por medalhas. Nas categorias Seniores 

Femininos o combate é de dois minutos (também provas individuais ou por 

equipas) e de três para os combates por medalhas. Nas categorias de Júniores 
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e Cadetes os combates são de dois minutos. Os combates fazem-se sem 

intervalos, existindo interrupções possíveis determinadas pelo árbitro principal, 

sempre que ocorram acções explícitas possíveis de serem pontuadas.  

4. Compete-se por categorias de pesos, por escalões etários, por sexos, 

 individuais ou por equipas.  

5. A vitória obtém-se pela diferença de oito pontos, ou, quando o tempo 

 acabar, se tenha o maior número de pontos. Em caso de empate, 

 prolonga-se o combate com um minuto extra, e se persistir o empate, 

 decide-se por hantei (decisão arbitral). Em “Kumite equipa”, existe 

 empate. 

6. Do ponto de vista biomecânico é um desporto acíclico, não constante, 

 alternando com níveis que podem ir de pequena intensidade (acções 

 preparatórias: pequenos saltitares, momentos de observação, etc.), até 

 níveis máximos de velocidade de execução (acções finalizadoras de 

 pontuação ou de defesa).  

7. Do ponto de vista fisiológico é um desporto anaeróbio-aláctico.  

8. Do ponto de vista psicológico, existe um grande desenvolvimento das 

 capacidades perceptivas e volitivas, da atenção, capacidade de 

 reacção, etc. 

 

 

2.3. PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO  

2.3.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Cid (2006) refere que no contexto desportivo, para fazer face às 

exigências das prestações motoras e tomar decisões num curto espaço de 

tempo, é necessário responder rapidamente aos estímulos que nos são 

apresentados. Na maioria das situações, este facto assume um papel 

fundamental entre o sucesso e o fracasso, sendo muito importante o estudo da 

velocidade com que o sujeito processa a informação. Ora como já referido, no 

karate, este facto é de capital importância. 

As teorias do processamento da informação (PI) procuram respostas 

sobre o modo como o ser humano, nomeadamente o atleta, processa a 
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informação. A grande preocupação centra-se na compreensão dos fenómenos 

que ocorrem ao nível do Sistema Nervoso Central (SNC) (Alves, 1995, cit. por 

Cid, 2006), sendo analisados todos os fenómenos que ocorrem entre a entrada 

da informação no SNC, a tomada de decisão e a resposta motora (Singer, 1986 

cit. por Cid, 2006).  

    Desta forma, em estudos efectuados por vários autores (Welford, 1980, 

Massaro, 1989 cit. por Cid, 2006 e Alves, 1990) é geralmente aceite que toda a 

informação flui, por impulsos nervosos, desde a captação/recepção dos 

estímulos até à execução motora, passando pelas seguintes fases e estruturas: 

Recepção do Estímulo – a informação que o estímulo contém é 

detectada pelo órgão sensorial (visão, audição, tacto, olfacto, paladar), sob a 

forma de energia física (luz, som, pressão, odor, gosto);  

Transmissão ao SNC – depois de transduzida (passagem a energia 

bioeléctrica/quimica), a informação é encaminhada pelas vias aferentes para a 

respectiva zona sensorial do SNC;  

Análise e decisão do SNC – quando chega ao SNC, o estímulo é 

detectado pelos mecanismos de percepção, analisado (as características), 

comparado com a informação existente na memória e identificado (este 

processo é impossível sem o recurso à memória). Uma vez identificado, os 

mecanismos associativos entram em acção, num processo de escolha da 

resposta possível. Após seleccionada, o respectivo código passa aos 

mecanismos efectores após a programação da resposta  

Transmissão da decisão ao músculo executor – logo que a resposta é 

programada, é enviada pelas vias eferentes ao sistema mio-articular (fuso 

neuro-muscular) nomeadamente ao(s) músculo(s) responsável (is) pela 

execução motora;  

Execução motora – estimulação do músculo e início do movimento, 

conduzindo assim à resposta motora motor.  

Veiga (1995, cit. por Cid, 2006), vem sublinhar a importância que 

assumem os processos da memória pois influenciam tanto a fase de 

identificação do estímulo (fase perceptiva), como a da escolha (fase 

associativa) e a selecção da resposta (fase efectora), por comparação com o 

leque de respostas possíveis armazenadas no SNC. Esta autora realça ainda 
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os mecanismos da atenção, pois são essenciais na fase da detecção do 

estímulo (sensorial) e na fase perceptiva, possibilitando a recepção da 

informação. 

 

 

2.3.2. COMPATIBILIDADE ESTÍMULO-RESPOSTA  

De acordo com Schmidt (1991 cit. por Tavares, 1993), um factor 

condicionante do TR é a compatibilidade estímulo–resposta (S-R), na qual o S 

e a R exigida são associados de forma natural (agarrar uma bola de ressalto é 

um exemplo de compatibilidade S-R, porque o movimento da bola para a direita 

deve ser reflectido pelo movimento da mão para a direita). Para um dado 

número de alternativas S-R, o aumento da compatibilidade diminui o TR de 

escolha. Tal é devido à dificuldade relativa do processamento da informação na 

etapa da selecção da resposta, onde o natural elo de ligação entre a 

compatibilidade do estímulo e da resposta leva a uma mais rápida resolução da 

incerteza e, por isso, a um mais rápido TR (Tavares, 1993). Uma alta 

compatibilidade entre S e R permite uma resposta muito rápida por parte do 

sujeito, o que não acontece quando a compatibilidade é menor (Pinto, 1991 cit. 

por Tavares, 1993). A baixa compatibilidade entre S-R pode ter efeitos 

prejudiciais na execução de vários tipos de tarefas (desportivas, trabalho, etc.). 

Portanto, na prática de qualquer actividade desportiva o atleta é 

confrontado com um certo grau de incerteza, quer do estímulo (i.é., da 

ocorrência do acontecimento) quer da resposta que deverá executar, para além 

de termos de considerar ainda a incerteza maior ou menor relativamente à 

instabilidade do envolvimento. Por outro lado, sabemos que nestas situações 

um erro de decisão por parte do sujeito pode ter consequências drásticas para 

a sua execução (“performance”) caso ele não tenha hipóteses de corrigir o seu 

erro (Ferreira, 1990). 

A este propósito, é de referir que Régnier e Salmela (1980 cit por Ferreira, 

1990) efectuaram um estudo com o objectivo de verificar qual a influência das 

sequências sobre a execução (“performance”) motora quer considerando a 

repetição dos acontecimentos (a que Kirby, em 1980, chamou “efeito de 

repetição”), quer as alternativas (em Kirby, 1980: “efeito de alternativa”), 
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apontando que em situação de incerteza eminente um indivíduo reage mais 

rapidamente ao estímulo se: o número de alternativas for pouco elevado; ou, se 

as probabilidades de aparição do estímulo forem muito elevadas (Ferreira, 

1990). 

 

 

2.3.2.1. CARACTERÍSTICAS DOS ESTÍMULOS 

Quanto aos estudos actuais no campo da psicologia experimental, o 

objectivo parece continuar a ser: "encontrar uma medida física dos processos 

mentais" (Ferreira, 1990, p. 18). 

Reunindo estudos de vários autores, reportam-se alguns factos inerentes 

às características dos estímulos como sendo: 

a) Tipo de estímulos  - Muitos pesquisadores confirmaram que a  reacção ao 

som é mais rápida do que à luz, com uma média do TR auditiva de 140-160 

msec e visual de 180-200 msec (Welford, 1980). Talvez porque o estímulo 

auditivo leva apenas 8-10 msec para atingir o  cérebro (Kemp et al., 1973 cit. 

por Kosinski e Cumming, 1999), mas um estímulo visual leva 70-100  mseg.. 

As diferenças no TR entre esses tipos de estímulos persistem, quando o sujeito 

é convidado a executar  uma resposta simples ou uma resposta complexa 

(Sanders, 1998, p. 114). 

b) Frequência dos estímulos - Segundo Tavares (1993) o processamento do 

estímulo é influenciado pela frequência relativa do estímulo pois é provável que 

uma frequência maior corresponda a uma codificação mais rápida. 

c) Intensidades dos estímulos - Ferreira (1990) no seu estudo, refere-nos que 

alguns autores recorreram a um método proposto por Sanford (1970), e 

pressupõe que “ o estímulo forte tem um tempo de reacção mais rápido que o 

do fraco, já que, " o tempo de reacção simples diminui com o aumento da 

intensidade do estimulo" (p. 419). Froeberg (1907) constatou que estímulos 

visuais que duram mais tempo suscitam respostas mais rápidas, e Wells (1913) 

obteve o mesmo resultado para estímulos auditivos (Kosinski e  Cumming, 

1999). Piéron (1920) e Luce (1986) relataram que quanto mais fraco é o 

estímulo (por exemplo, uma luz muito ténue) mais longo é o TR. No entanto, 
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após o estímulo possuir uma certa intensidade o tempo de reacção tende a 

tornar-se constante (Kosinski e Cumming, 1999)  

d) Ordem de apresentação do estímulo- Welford (1980) observou que, quando 

existem vários tipos de estímulos, o TR será mais rápido quando há um 

“aparecimento” de vários estímulos idênticos do que quando os diferentes tipos 

de estímulos aparecem numa ordem aleatória ou mista - é o chamado "efeito 

sequencial".  

e) Advertência da iminência dos estímulos -  Segundo  Kosinski e Cumming 

(1999), baseados em vários autores: 

1. Os TR eram mais rápidos quando o sujeito tinha sido avisado de que 

um estímulo ia chegar em breve (Brebner e Welford, 1980). No 

programa “Reaction Time”, o aviso nunca é dado mais do que 3 

segundos antes, mas esses autores relatam que, mesmo dando 5 

minutos de aviso antecipado, ajuda à diminuição do TR.  

2. Bertelson (1967) constatou que, desde que o aviso durasse mais do 

que 0,2 segundos, e quanto mais curto o aviso fosse, menor seria o 

TR. Este efeito provavelmente ocorre porque a atenção e a tensão 

muscular não podem ser mantidos a um nível elevado por mais de 

alguns segundos (Gottsdanker, 1975). 

3. Um alerta sobre um iminente estímulo pode incitar o sujeito a 

precipitar-se e a dar uma resposta antes do estímulo (O'Neill e 

Brown, 2007).  

No entanto, Perruchet et al. (2006) afirmaram que, quando dois eventos 

são associados a um outro, uma inconsciente expectativa do segundo evento 

pode realmente tornar mais lenta a reacção a ele mesmo, sendo os dois 

processos independentes, a expectativa e a reacção a esse mesmo evento 

(Kosinski, B. e J. Cumming, 1999 numa revisão ao seu trabalho em 2008). 

 Discriminabilidade - Alguns autores debruçaram-se exclusivamente 

sobre um ou outro assunto relacionado com a vasta problemática do “Tempo 

de Reacção”. Assim, Vickers (1980 cit. por Ferreira, 1990) elaborou um estudo 

acerca da temática “discriminação”. Para tal, teve de considerar a magnitude 

do estímulo pelo que a experiência que levou a efeito consistia em levar um 

observador a comparar um estímulo de magnitude variável (v) com outro de 
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magnitude constante ou standard (s) sendo a resposta verbal ou manual 

(motora) afim de indicar se a magnitude apresentada do estimulo variável era 

maior ou menor do que a do standard, e, por outro lado, quando as magnitudes 

dos dois estímulos eram idênticas introduziu uma terceira resposta intermédia. 

Ferreira em 1990 relata que Vickers (1980) recorreu a três métodos (dos 

limites, do ajustamento, e, do estimulo constante) para determinar os erros de 

antecipação. Quanto à discriminabilidade, o autor menciona que normalmente 

ela é medida tendo em conta a diferença física efectiva entre o valor do 

estímulo de magnitude variável e o da soma actual ou inferida do estímulo de 

magnitude standard. Lembra que nos estudos de discriminação o foco reside 

em três variáveis dependentes:  

(a) A frequência relativa com a qual o observador executa cada resposta  

alternativa. 

(b) O tempo que ele leva. 

(c) E o grau de confiança que expressa no seu julgamento. Por outro lado, 

 outro foco de interesse reside na tendência subjectiva dos factores que 

 predispõem um observador a favor de uma resposta mais do que de 

outra que, nos remete para o conceito de “ponto de igualdade 

subjectiva”. 

Em geral, a principal descoberta nos estudos de discriminabilidade relaciona-

se com a similaridade dos estímulos pelo que, quanta mais a diferença entre 

dois estímulos é menor, maior é o tempo para diferenciá-los (Ferreira, 1990). 

 

 

2.3.2.2. NÍVEL DE EXCITAÇÃO 

Um dos factores investigados que afectam a maioria dos TR é 'excitação' 

ou estado de atenção, incluindo a tensão muscular. O TR é mais curto com um 

nível intermédio de excitação, e deteriora-se quando o sujeito está demasiado 

relaxado ou demasiado tenso (Welford, 1980).  

Etnyre e Kinugasa (2002) e Masanobu e Choshi (2006) constataram que 

os indivíduos que tinham de reagir a um estímulo auditivo, estendendo a sua 

perna, tinham um TR mais rápido se previamente contraíssem cerca de 3 
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segundos antes do aparecimento do estímulo. Os mesmos autores referem que 

se podia esperar que só a contracção muscular em si seria mais rápida (porque 

o músculo estava aquecido, etc), mas o que foi surpreendente foi que a parte 

de pré-contracção do tempo de reacção também foi mais curta, ou seja, foi 

como se a contracção isométrica permitisse que o cérebro trabalhasse mais 

rápido.  

 

 

2.3.3. TEMPO DE REACÇÃO  

O tempo de reacção (TR) segundo Welfford (1980) e Alves (1990) é uma 

metodologia frequentemente adoptada para o estudo dos mecanismos 

envolvidos no processamento humano, traduzindo a velocidade com que o 

sujeito trata a informação. Na perspectiva de Alves (1982), a reacciometria é 

percebida como um método de medição da velocidade de reacção, entendida 

como a resposta a um estímulo, traduzindo-se por um movimento voluntário 

(acção motora passível de ser modificada pela vontade) de resposta a um 

estímulo exterior, passando pelos centros de decisão do SNC. 

 O TR representa o tempo que um indivíduo leva para tomar decisões e 

iniciar acções. 

Portanto, representa uma medida do indicador da velocidade de 

processamento da informação. Sendo assim, é uma das medidas mais 

importantes da performance humana em muitas situações (Schmidt e Wrisberg, 

2001 e Santos, 1993 cit. por Souza, Oliveira  e Oliveira, 2006). 

 Todas as definições apresentadas na literatura têm os pressupostos 

acima referidos por Alves (1982) em comum. A única discrepância encontrada 

situa-se ao nível do tempo motor, ou seja, o intervalo de tempo acima referido 

pode ser contabilizado até ao início da resposta motora ou até à execução da 

mesma.  

Para Magill (1998), o tempo de reacção é uma medida de resultado do 

desempenho que indica quanto tempo uma pessoa leva para iniciar um 

movimento, ou ainda, é o intervalo de tempo entre um estímulo e o início de 

uma resposta de movimento e inclui não o movimento em si, mas somente o 

tempo antes do movimento começar. Segundo o mesmo autor, podemos 
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distinguir três tipos de tempo de reacção: Tempo de reacção simples (TRS), 

Tempo de reacção de escolha (TRE) e Tempo de Reacção de Discriminação 

(TRD): 

Tempo de reacção simples – segundo Magill (1998) é o intervalo de 

tempo entre a apresentação de um estímulo inesperado e o início da resposta. 

Há apenas a aplicação de um único estímulo, para o qual existe uma resposta 

pré-determinada (Tavares, 1993). Alves (1985 p.19) caracteriza-o pela 

"resposta medida por um movimento pré-determinado a um estímulo pré-

estabelecido, isto é, o estímulo é sempre o mesmo e a resposta também".  

Tempo de reacção de escolha – segundo Magill (1998) é o TR para uma 

tarefa em que cada resposta a ser feita está associada com um estímulo 

diferente. Os estímulos apresentados são dois ou mais, cada um com uma 

resposta específica, devendo o sujeito seleccionar a resposta adequada, de 

entre os estímulos apresentados (Tavares, 1993). Por isso, quanto maior for o 

número de estímulos associados ao mesmo número de resposta, maior será o 

tempo de reacção. Segundo Alves (1985, cit. por Tavares, 1993, pp.23)  o 

tempo de reacção de escolha pode ser definido pelo "tempo que decorre entre 

o aparecimento de um estímulo, de entre vários possíveis, e a resposta 

adequada a esse estímulo", ou seja, "o indivíduo terá que seleccionar a 

resposta adequada, de entre as possíveis, para o estímulo que lhe surge". 

Schmidt & Wrisberg (2001 cit. por Souza, Oliveira e Oliveira, 2006), definem o 

TRE, como o intervalo de tempo entre a apresentação de um dos vários 

estímulos não – antecipados e o começo de uma das várias respostas 

possíveis.  

Obrigatoriamente ao falarmos em TRE devemos falar na Lei de Hick, que 

descreve a relação estável que existe entre o número de alternativas de 

estímulo – resposta e TRE, ou seja, tempos de reacção mais longos são 

resultado de um maior número de alternativas estímulo – resposta. Há um 

aumento linear do tempo de reacção à medida que o número de estímulos 

aumenta.  

 Schmidt & Wrisberg (2001) e Schmidt (1988), referem um terceiro TR: 

Tempo de Reacção de Discriminação – que é o intervalo de tempo entre a 

apresentação de um dos vários estímulos possíveis não–antecipados e o 
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começo de uma resposta possível. É o TR para uma tarefa em que o número 

de estímulos pode ser apresentado, mas que a resposta deve ser feita apenas 

quando um certo estímulo ocorre.  

 

Portanto, em termos de PI e para uma tomada de decisão adequada, 

existem alguns factores e operações cognitivas, de que destacamos a 

percepção, a atenção e a memória (Factores gerais) e alguns outros relativos 

às características quer ao próprio sujeito, quer à tarefa.  

 

 

2.3.4. FACTORES CONDICIONANTES DO PROCESSAMENTO 

 DA INFORMAÇÃO. 

2.3.4.1. FACTORES COGNITIVOS 

2.3.4.1.1. PERCEPÇÃO 

A percepção é um processo cognitivo através do qual o indivíduo por uma 

“impressão sensorial” (Greco, 2002, cit. por Cid, 2006) se torna consciente dos 

objectos, pessoas, situações ou acontecimentos reais, criando uma imagem de 

si próprio e do meio envolvente. Este processo de transformação da realidade 

factual (objectiva) em realidade pessoal (subjectiva), envolve uma mobilização 

e operacionalização de mecanismos cerebrais centrais. O sujeito acredita e 

aceita o que as suas impressões sensoriais recebem. Porém a sua percepção 

poderá ser influenciada pela sua realidade pessoal (experiências e vivências 

anteriores) (Cid, 2006). Ainda segundo este autor, o comportamento das 

pessoas é baseado na interpretação que fazem da realidade (interpretação 

subjectiva) e não na realidade em si (objectiva) mesmo quando o indivíduo 

pensa que assim é. Por este motivo, a percepção do mundo é diferente para 

cada um de nós e cada pessoa percebe um objecto ou uma situação de acordo 

com os aspectos que tem especial importância para si própria (4). 

A percepção envolve também a memória e outros aspectos que podem 

influenciar na interpretação dos dados percebidos(5). Paéz e Marques (2000) 

                                                 
4 htpp://pt.wikipedia.org/wiki/ Percep%C3A7%C3%A3o 
5 Ibidem 
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referem que este facto pode ser justificado pela acção do sistema da memória, 

nomeadamente no processo de codificação e armazenamento distorcido das 

informações obtidas, portanto o individuo só assim poderá processar a 

informação, tomar as decisões e agir em função do que considera mais 

adequado para a situação e de acordo com as suas convicções pessoais (Cid, 

2006). No entanto, é fundamental não confundir a percepção com a atenção ou 

com a memória.  

O mesmo autor referindo, outros autores (Magill, 1984, Viana e Cruz, 

1996 e Greco, 2002) reporta a percepção como a capacidade de conhecimento 

e interpretação dos estímulos sensoriais que entram no sistema de PI, 

tornando-se necessário recorrer aos mecanismos da atenção de modo a que o 

sujeito tome consciência dos estímulos que o envolvem e que os reconheça 

e/ou compare com as informações contidas na memória, sendo que este 

processo permite que percebamos alguns elementos em desfavor de outros.  

Deste modo, segundo Cid (2006), são vários os factores que influenciam a 

percepção e que se encontram agrupados em duas categorias:  

a) Factores externos (próprios do meio ambiente (6)) ou meio envolvente 

(percepção externa - forma como as informações sobre o que se passa à sua 

volta são percebidas). 

b) Factores internos próprios do nosso organismo (7), ou relativos ao 

sujeito (auto-percepção - que abrange informações sobre si próprio). Desta 

forma, o processo de percepção resulta da interacção entre estes dois factores 

ou dessas duas situações: pessoal e ambiental. 

 

 

2.3.4.1.2. ATENÇÃO  

Cid (2006), em primeiro lugar, clarifica e delimita os conceitos de atenção 

e concentração. Desta forma, o autor aceita as definições propostas por Dosil 

(2004): Atenção - forma de interacção com o meio, na qual o sujeito 

estabelece contacto com os estímulos relevantes para a situação do presente 

                                                 
6 htpp://pt.wikipedia.org/wiki/ Percep%C3A7%C3%A3o 
7 Ibidem 
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momento; Concentração - manutenção das condições atencionais ao longo de 

um determinado período de tempo. 

Preece (2005) (8) define atenção como o processo de se concentrar e 

seleccionar coisas num certo momento de entre a variedade disponível de 

possibilidades. Já para Sternberg (2000) (9), a atenção é o fenómeno pelo qual 

processamos activamente uma quantidade limitada de informações do enorme 

montante das informações disponíveis, por meio dos nossos sentidos, das 

nossas memórias armazenadas e de outros processos cognitivos. O fenómeno 

psicológico da atenção possibilita-nos o uso criterioso dos nossos limitados 

recursos mentais (10) e que nos leva a dirigir e manter a consciência nos 

estímulos percebidos (Viana e Cruz, 1996 cit. por Cid, 2006) vindos do meio 

com o qual interagimos e/ou do nosso organismo. Este mecanismo é 

igualmente crucial na determinação da informação que deve ou não ser retida 

na memória, afectando deste modo a quantidade e extensão a ser armazenada 

para posterior utilização. O processo de guardar a informação na memória é 

um dos aspectos mais importantes do PI humano, uma vez que este sistema 

depende da interacção da informação nova, que é apresentada ao sujeito, com 

a informação retida anteriormente (Godinho et al., 1999).  

Cid (2006), citando Magill (1984), Abernethy (1993), Summers e Ford 

(1995) e Samulski (1995), expõe que na maioria das ocasiões não somos 

capazes de fazer mais do que uma tarefa de cada vez e esta incapacidade está 

directamente ligada aos mecanismos de atenção como capacidade limitada de 

processar a informação num determinado momento. E para proteger o sujeito 

de uma sobrecarga de estimulação, existe o processo de selectividade, que 

leva o sujeito a dirigir os seus esforços mentais no sentido de identificar e 

seleccionar a informação mais pertinente para a tarefa a executar.  

Preece (2005) (11) também afirma que o nível de dificuldade no processo 

de atenção dependerá de se ter objectivos claros e da saliência (destaque) da 

informação requerida. Em relação aos objectivos claros, a autora cita que “se 

sabemos exactamente o que queremos encontrar, tentamos combinar isso com 

                                                 
8 PUC-Rio- Certificação Digital Nº 0510333/CA 
9 Ibidem 
10

PUC-Rio- Certificação Digital Nº 0510333/CA 
11 Ibidem  
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a informação que está disponível” e “quando não estamos certos do que 

estamos procurando, podemos olhar aleatoriamente a informação, deixando 

que ela guie a nossa atenção para os itens salientes”. A autora conclui ainda 

que a maneira como a informação é apresentada pode influenciar a dificuldade 

de se chegar à informação desejada. 

 

 

2.3.4.1.3. MEMÓRIA  

Evidências comprovam que o ser humano é dotado de dois tipos distintos 

de memória destacados a seguir(12): 

a) Memória de Curta Duração 

As informações são retidas por períodos extremamente curtos (10 a 20 

segundos) e ao longo dos quais as informações são totalmente esquecidas. A 

capacidade média de retenção é de sete itens não relacionados entre si, que 

pode variar de mais ou menos dois (13);  

b) Memória de Longa Duração 

Esta memória retém informações através do processo de treino e 

aprendizagem e tem uma duração mais longa, podendo sofrer associações ou 

combinações para serem lembradas selectivamente.  

Cybis (2003)(14) afirma que o esquecimento das memórias de longa 

duração ocorre devido ao aumento em número e semelhança dos 

conhecimentos declarativos (conhecimento explicito), e pela semelhança dos 

conhecimentos de procedimentos (conhecimento implícitos).  

Vários autores (Magill, 1984, Oliveira, 1992, Eysenck e Keane, 1994 e 

Godinho et al., 1999 cit. por Cid, 2006) afirmam que a memória não envolve 

apenas a capacidade de recordação ou um espaço físico onde se guarda a 

informação: para eles os processos de memória vão para lá da capacidade de 

fixar e reproduzir acontecimentos, pois é também a capacidade que os seres 

humanos possuem para separar e/ou organizar as informações dos estímulos 

recebidos, sendo um processo indispensável ao comportamento 
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13 Ibidem 
14 Ibidem 
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/aprendizagem, permite evocar/reconhecer as experiências passadas, 

confrontando-as com as mais recentes. 

Sob o ponto de vista processual, a memória é um "conjunto de processos 

de codificação, retenção e recuperação da informação" (Albuquerque, 1998, 

p.18) e de acordo com Gobbi (1991, p.627), a memória pode ser definida como 

"um sistema de acção no qual as informações são conservadas e utilizadas em 

momento oportuno", sendo portanto, um sistema de armazenamento e de 

recuperação de informação (Amido e Godinho, 1997) baseado em etapas 

diferenciadas (Cid, 2006).  

Sternberg (2000)(15) descreve que psicólogos cognitivos identificaram três 

operações comuns da memória -  codificação, armazenamento e recuperação: 

a) Codificação: 

Refere-se ao modo como se transforma um input físico e sensorial numa 

espécie de representação que pode ser colocada na memória. A codificação da 

informação na memória de curto prazo parece ser principalmente acústica, 

embora não exclusivamente. Também se tem encontrado evidência que mostra 

alguma codificação semântica e visual da informação na memória de curto 

prazo. Já a informação na memória de longo prazo, parece ser codificada 

principalmente numa forma semântica, de modo que as confusões tendem a 

ser em função dos significados e não em função dos sons das palavras. Além 

disso, há alguma evidência de codificação visual e acústica; 

b) Armazenamento: 

Refere-se à maneira como se mantém a informação codificada na 

memória. A transferência da informação para armazenamento de longo prazo 

pode ser facilitada pela repetição da informação (principalmente se a 

informação é elaborada significativamente), pela organização da informação (p. 

ex. categorização), pelo uso de estratégias mnemónicas e pelo uso de auxílios 

externos (p. ex. escrever listas, tomar nota); 

c) Recuperação:  

Refere-se ao modo como se obtém acesso à informação armazenada. 

Preece (2005)(16) destaca que quanto mais se presta  atenção a algo e quanto 
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mais isso é processado em termos de pensamento e comparação com outro 

conhecimento, maior a probabilidade de ser lembrado. Além disso, a autora cita 

dois fenómenos interessantes na recuperação de informações: 

1) Contexto 

A recuperação pode depender do contexto em que a informação foi 

codificada, ou seja, algumas vezes pode ser difícil das pessoas lembrarem-se 

de informações que foram codificadas num contexto diferente daquele em que 

estão actualmente;  

2) Reconhecer 

Outro fenómeno refere-se ao facto de os indivíduos reconhecerem muito 

mais as coisas do que se lembram delas. Além disso, certos tipos de 

informação são mais fáceis do que outros de serem reconhecidos. Assim, em 

vez de exigir que os usuários recuperem na memória o nome de um comando 

de entre um conjunto possível, recomenda-se que sejam oferecidas opções 

visuais para as quais os usuários possam olhar até reconhecer a opção que 

pretendem usar. 

Assim sendo, o ser humano pode processar a informação quer a partir da 

presença do estímulo, quer a partir da memória que dele possuímos, o que 

facilmente leva a comparar a mente humana a uma biblioteca ou a um 

computador onde estão guardadas todas as informações e vivências pessoais 

(atitudes estereotipadas) (Pinto, 1992 e Eysenck e Keane, 1994). 

 

 

2.3.4.2. FACTORES RELATIVOS ÀS CARACTERÍSTICAS· DO 

SUJEITO 

 

Ferreira (1990), Tavares (1993), Kosinski e Cummings (1999) e Duarte, 

Pereira, Moura e Castro (2003), apontam a idade, o sexo, a prática desportiva 

e a inteligência como algumas variáveis que têm sido identificadas por 

exercerem um efeito diferencial sobre o tempo de reacção.  
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2.3.4.2.1. IDADE 

 Segundo Kosinski e Cummings (1999) o TRS diminui desde a infância 

até ao final dos 20 anos, aumentando lentamente até aos 50-60 anos. Dos 60 

aos 70 anos o aumento do TR é mais rápido do que o individuo se apercebe. 

Com efeito, o tempo de reacção tende a alongar-se lentamente até cerca dos 

15-16 anos e um pouco mais rapidamente a partir dos 17. Welford (1980), cit. 

por Ferreira (1990) refere-se ainda a alguns estudos acerca desta problemática 

dizendo-nos que Rabbitt e Birreu, em 1967, encontraram melhores tempos de 

reacção e maior precisão entre sujeitos de 17 -28 anos do que nos de 60-81 

anos outros estudos indicam que dos 13 anos para cima o tempo de reacção 

aumenta. Para além disso Luchies et al. (2002) e Der e Deary (2006) cit. por 

Kosinski e Cummings (1999), reforçam que o efeito da idade é mais marcante 

para tarefas de tempo de reacção de escolha. Esta variabilidade nos adultos 

mais velhos estava normalmente associada com TR mais lentos, assim como o 

tempo de reconhecimento dos estímulos, e sugere que esta variabilidade 

poderia ser uma medida útil para a integridade neural genérica (MacDonald et 

al, 2008 cit. por Kosinski e Cummings, 1999). Welford (1980) especulou sobre 

as razões pelas quais o TR aumenta com a idade, argumentando que não se 

trata apenas de factores mecânicos simples, como a velocidade de condução 

nervosa e quando perturbados por uma distracção as pessoas mais velhas 

tendem a dar atenção exclusiva a um estímulo, e a ignorar os demais. Ainda 

descobriu que adultos mais velhos são tão adeptos de assimilarem informação 

como as pessoas mais jovens, mas levam mais tempo a reagir a um estímulo. 

Outros autores constataram que pessoas idosas residentes em lares e com 

tendência para cair tinham um TR significativamente mais lento do que aqueles 

que não têm essa tendência para a queda (Redfern et al., 2002 ; Myerson et 

al., 2007; Lajoie e Gallagher, 2004 cit. por Kosinski e Cummings. 1999). 

 

 

 

 



Revisão da Literatura___________________________________________________________ 
 
 

32____________________________________________________________________ 
 

2.3.4.2.2. GÉNERO 

Em quase todas as faixas etárias, os homens têm TR mais rápidos do que 

as mulheres na mesma faixa etária (Kosinski e Cummings, 1999) excepção 

para o grupo dos 10 -14 e dos 71 - 84 anos para além de que a desvantagem 

das mulheres não é reduzida pela prática (Noble et al., 1964; Welford, 1980; 

Adam et al., 1999; Dane e Erzurumlugoglu, 2003; Der e Deary, 2006 cit. por 

Ferreira, 1990). O mesmo autor, por outro, lado sugere que as raparigas, na 

sua primeira dezena de vida, tendem para a maturidade mais cedo do que os 

rapazes. Ou seja, afirma que não é clara a razão porque os tempos de reacção 

do sexo feminino são, em média, maiores do que os dos rapazes apontando 

três causas prováveis:  

 (a) os diferentes papeis sociais que cada sexo desempenha na vida 

diária  

 (b) o hábito de fumar uma vez que este tende a encurtar o tempo de 

reacção e na época em que os estudos foram realizados as mulheres fumavam 

muito menos do que os homens; 

 (c) ou, a factores biológicos (entre eles o peso do cérebro que, em 

média, e menor nas mulheres com possíveis reflexos nos níveis de activação 

que os diferentes sinais desencadeiam).  

Botwinick e Thompson (1966) constataram que a quase totalidade da 

diferença entre os dois sexos foi explicada no desfasamento que existiu entre a 

apresentação do estímulo e o início da contracção muscular, pois os tempos de 

contracção muscular foram os mesmos para os homens e para as mulheres 

(Kosinski e. Cummings, 1999). Contudo apesar de alguns autores (Bellis, 1933 

e Engel, 1972 cit. por Kosinski e Cummings, 1999) no passado terem referido a 

vantagem dos homens sobre as mulheres, obtendo valores de TR mais baixos, 

tanto em estímulos auditivos como visuais, a vantagem masculina nos TR 

visuais, segundo Silverman (2006, cit. por Kosinski e Cummings, 1999), parece 

estar a diminuir, possivelmente devido à mudança de hábitos por parte das 

mulheres na actualidade.  
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2.3.4.2.3. NÍVEL DE PRÁTICA  

Se analisarmos os resultados de estudos relativos à actividade desportiva, 

a partir da cronometria mental, verificamos que o nível de prática e de treino 

influenciam o tempo de processamento da informação (Bacquaert et al., 1977; 

Jadlowski, 1980; Leseur, 1986 cit. por Tavares, 1993).  

Em vários autores consultados (Whiting, 1979; Alves, 1983; Jongsma et 

al., 1987; Nougier et al., 1989 e Luhtanen,1990, cit. por Tavares, 1993) foram 

encontradas diferenças nos tempos de reacção ao comparar atletas de nível de 

prática superior com outros de menor nível, atletas com não - atletas e ainda 

atletas de desportos colectivos com atletas de desportos individuais. Essas 

diferenças favoreceram sempre os casos referidos em primeiro lugar. Foi ainda 

estudada a diferença de resultados entre situação real e de laboratório: os 

valores do TR, relativamente ao nível de performance num determinado 

momento, foram predictivos, perante tarefas com  o mais elevado grau de 

semelhança com a modalidade desportiva, relativamente ao nível de 

performance num outro momento determinado (Drouin & Lariviere, 1974; Jock 

et al. 1980; Jongsma et al., 1987 cit. por Tavares, 1993; Richalet et al., 1981 e 

Boura et al. 1981). Verificou-se que as diferenças do TR não eram 

estatisticamente significativas, entre a situação real e a de laboratório (Drouin & 

Lariviere, 1974 cit. por Tavares, 1993).  

Bhanot & Sidhu, 1980a, 1980b e Gioux et al. 1980 cit. por Tavares, 1993 e 

Alves (1985), afirmaram que os tempos realizados fora do “recinto de jogo”, 

constituem um bom índice do nível de performance. Num estudo realizado com 

esgrimistas, por alguns destes autores (Gioux et al. 1980) referencia-se ainda 

que parece ser um bom prognóstico do nível do esgrimista, pois os indivíduos 

melhor classificados revelaram um TR mais curto. Boura et al., num estudo em 

1981, acrescentam que os principiantes cometem mais erros e são mais lentos 

a reagir. Harbin et al. (1989 cit, por Tavares, 1993) só encontraram diferenças 

estatisticamente significativas, relativamente ao tempo de reacção, entre os 

atletas profissionais e os amadores (melhores performances para os primeiros), 

num estudo que envolvia a correlação entre o tempo de reacção, o tempo de 

movimento e a precisão, com o nível de performance de atletas. 
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Noutros trabalhos não se encontrou qualquer relação entre o TR e o nível 

de prática dos sujeitos (Silva et al., 1985, Nielsen e McGown,1985, Kasai, 

1988, Nougier et al.,1989, cit. por Tavares,1993), quer para tarefas de tempo 

de reacção simples, quer em tarefas de reacção de escolha. 

Alves (1995) verificou melhores TRS e TRE em atletas de desportos 

colectivos, comparativamente a atletas de desportos individuais. 

Não existe total concordância relativamente ao estudo dos tempos de 

reacção, evidenciando vários pontos de discordância. O ponto de convergência 

mais evidente diz respeito à relação entre o tempo de reacção e o nível de 

performance dos atletas. Esta relação estreita existe para as tarefas de 

detecção visual (Tavares, 1993). 

 

 

2.3.4.2.4. INTELIGÊNCIA 

Os resultados das investigações têm mostrado a existência de correlações 

negativas e estatisticamente significativas entre os parâmetros derivados de 

tarefas simples de tempos de reacção, o aumento do tempo de reacção de 

escolha e os resultados em provas de inteligência geral - factor “g” de 

inteligência (Roth, 1964 cit. por Ferreira, 1990; Jensen, 1979b; Jensen e 

Munro, 1979; Deary, Der e Ford, 2001 cit. por Ribeiro e Almeida, 2005). 

Segundo estes últimos autores referidos, citando Deary et al. (2001) a 

magnitude do efeito não se altera quando se considera o sexo, a classe social 

e o nível de instrução escolar dos sujeitos (Ferreira, 1990). Numa revisão 

efectuada por Ribeiro e Almeida (2005) ao estudo de Schweitzer (2001) 

constacta-se que um atraso mental grave produz tempos de reacção mais 

lentos e mais variáveis. Ainda segundo Nettelbeck (1980, cit. Idem et Ibidem) 

entre as pessoas de inteligência normal, existe uma ligeira tendência para as 

pessoas mais inteligentes terem tempos de reacção mais rápidos, mas há 

muita variação entre as pessoas de inteligência semelhante. 

Ribeiro e Almeida (2005) numa revisão a vários autores, afirmam de forma 

consistente, que se observam variações nos valores das correlações em 

função da complexidade das tarefas: nas tarefas muito simples, os tempos de 

reacção reflectiriam mais processos sensório-motores do que processos 
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cognitivos de processamento de informação. Segundo os mesmos autores os 

coeficientes são mais elevados quando os tempos de reacção são calculados 

recorrendo a tarefas mais complexas, onde emergiriam outros factores, por 

exemplo, estratégias metacognitivas, a influenciar a velocidade de 

processamento da informação. A relação entre a complexidade das tarefas e o 

QI não é, no entanto, linear (Jensen, 1993), apontando os dados para a 

existência de um nível óptimo de complexidade, pois as correlações mais 

elevadas serão obtidas quando as tarefas de tempo de reacção se aproximam 

do limiar da memória de trabalho, ou seja, quando implicam uma quase 

sobrecarga da memória de trabalho. Quando essa capacidade é ultrapassada, 

regista-se uma redução nos coeficientes de correlação (Ribeiro e Almeida, 

2005). 

Contudo, Vernon (1983, cit Ferreira, 1990) conclui que não podemos 

descurar as propriedades do 'sistema-de-trabalho-da-memória' pois elas 

limitam o total de informação que simultaneamente pode ser armazenada e 

processada; que o grupo dos retardados difere dos de inteligência média 

quanto:  

i. Á velocidade de processamento de informação ( mais lentos );  

ii. E á capacidade de armazenamento e processamento dessa 

informação ( devido precisamente as propriedades do 'sistema-de-trabalho-da-

memória', embora não difiram substancialmente quanto à capacidade de 

trabalho da memória ou quanto à durabilidade da informação nesta). 

Pachella (1974) chama a atenção para problemas de codificação sensorial 

e de atenção selectiva para além das consequências da informação para a 

memória (de curto e longo prazo) pois que, com este seu trabalho, tinha por 

objectivo entender os processos psicológicos básicos que estavam na origem 

do PI humano para o que recorreu às medidas do tempo de reacção que 

considera fundamentais para o entendimento desse processamento uma vez 

que a duração (o tempo) dos acontecimentos mentais é o único aspecto que 

pode ser medido, estudado, directamente enquanto os acontecimentos 

ocorrem no organismo vivo. 

Alves (1983, cit, por Tavares,1993), realizou um estudo com praticantes 

de basquetebol (15-16 anos), no sentido de verificar a relação entre os 
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factores psicológicos (factor g da inteligência, rapidez perceptiva, atenção 

concentrada e a personalidade) e os factores psicomotores (reacções 

simples e de escolha) tendo obtido os seguintes; resultados:  

(1) Os TRE mais curtos foram observados nos atletas mais inteligentes -

correlação significativa entre o factor geral de inteligência e o TRE;  

(2) Os jogadores mais inteligentes tinham uma melhor rapidez perceptiva;  

(3) Correlação significativa entre a velocidade perceptiva (os atletas com 

melhor velocidade perceptiva obtiveram maior rendimento nas tarefas que 

exigiam concentração). 

A existência de associações entre medidas cognitivas de nível inferior 

(representada pelas tarefas de tempos de reacção) e de nível superior 

(presentes nos testes de inteligência) é actualmente aceite (Ceci, 1990). A 

questão está em saber como isso se explica, sendo a teoria da capacidade 

limitada da memória a curto prazo uma das explicações disponíveis, segundo 

Ribeiro e Almeida (2005). Segundo estes autor, as tarefas cognitivas 

complexas requerem que diferentes unidades de informação sejam retidas na 

memória a curto prazo para serem processadas no momento adequado.  

É de esperar que, quanto mais rapidamente forem recuperadas e 

processadas as informações relevantes para a resolução de um problema, 

maior é a probabilidade do limiar de capacidade do sistema não ser 

ultrapassado (Ribeiro e Almeida, 2005). 

Quanto maior for a quantidade de informação requerida por uma tarefa e 

quanto mais exigente for o processamento necessário, maior é a probabilidade 

de se verificar uma perda da informação codificada inicialmente. A velocidade 

com que é recuperada e processada a informação associa-se, assim, à 

probabilidade do sistema ficar sobrecarregado pelas necessidades, 

simultâneas, de retenção e de processamento (Ribeiro e Almeida, 2005). 

Ainda segundo os mesmos autores, estas características da memória de 

trabalho explicam que a velocidade e eficiência com que são executados os 

componentes de uma tarefa se revelem fundamentais na resolução quer de 

tarefas simples de discriminação sensorial, quer dos testes de inteligência. De 

acordo com Necka (1992), a velocidade de processamento poderia ser 

perspectivada como uma condição, ou mesmo um pré-requisito da inteligência, 
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constituindo-se como a melhor forma de ultrapassar a capacidade limitada do 

sistema de memória. Claro está que, apesar de esta conclusão se apresentar 

como lógica, é necessária prudência na sua aceitação (Ribeiro e Almeida, 

2005).  

 

 

2.3.4.3. FACTORES RELATIVOS ÀS CARACTERÍSTICAS  

 DA TAREFA  

Vários autores (Alain et al., 1978, 1980a, 1980b, 1990; Proteau et al., 

1982, 1983, 1987a, 1987b; Bard & Fleury, 1978; Fleury et al., 1980, 1981a, 

1981b cit. por Tavares, 1993) têm desenvolvido imensos trabalhos de 

investigação debruçando-se sobre os efeitos dos factores relativos às  

características das tarefas. As investigações incidem fundamentalmente sobre 

os processos preparatórios para a acção, sendo analisados os efeitos das 

probabilidades e/ ou do tempo concedido sobre as estratégias dos indivíduos. 

Os factores que influenciam o TR facilitam ou contrariam a preparação da 

acção de dois oponentes, na medida em que a preparação pode ser definida 

como "uma modificação dos processos de decisão, anterior à aparição do sinal 

de execução, cuja consequência é de reduzir uma ou várias etapas do 

processamento da informação necessárias para dar uma resposta" (Holender, 

1980 cit. por Tavares, 1993). 

 

 

2.3.4.3.1. TEMPO CONCEDIDO 

Certos trabalhos colocam em evidência que o tempo de reacção é função 

do tempo disponível concedido aos indivíduos (Proteau e Dugas, 1982; Proteau 

e Laurencelle, 1983; Proteau et al., 1987a; 1987b cit. por Tavares, 1993). 

Quanto mais curto é o tempo disponível, mais rápidos são os indivíduos e isto 

porque quanto mais limitado é esse prazo maior será a velocidade de reacção 

para acontecimentos privilegiados pelo sujeito em detrimento da precisão da 

reacção, isto é, o sujeito tem de admitir o aumento dos seus erros de resposta 

sempre que as suas expectativas não são confirmadas (Ferreira, 1990).  
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Contudo, parece que, mesmo pressionados pelo tempo, os indivíduos 

tendem a privilegiar uma atitude conservadora, isto é, privilegiam a exactidão 

em detrimento da velocidade (Alain e Proteau, 1980a; Proteau et al., 1983 cit. 

por Tavares, 1993). 

Em situação desportiva, os factores situacionais desempenham um papel 

importante, pelo que a dimensão do tempo concedido pode condicionar 

fortemente o atleta, uma vez que a consequência de uma resposta errada é 

sempre maior do que uma lenta (a velocidade é inversa da exactidão - 

Pachella, 1974). 

 

 

2.3.4.3.2. O COMPROMISSO VELOCIDADE VS EXACTIDÃO 

Um dos problemas metodológicos proeminentes na investigação do TR 

diz respeito à relação entre a velocidade e a exactidão da resposta, existindo 

em todas as modalidades de TR a possibilidade do indivíduo cometer erros, e 

esta é influenciada pelo grau de dificuldade ou complexidade da tarefa, pela 

ênfase dada à importância da velocidade ou exactidão nas instruções 

experimentais ministradas aos indivíduos e nas diferenças individuais entre os 

mesmos (Jensen, 1985 cit. por Tavares, 1993). 

A relação entre a velocidade e a exactidão é geralmente inversa, sempre 

que são idênticas as instruções para responder. Por isso, numa prova de TRE 

quanto mais rápido o indivíduo responder, ou seja, ao diminuir o tempo de 

resposta, aumenta a percentagem de erros, havendo o risco de os indivíduos 

sacrificarem a exactidão pela velocidade, favorecendo os valores do TR, isto é, 

apresentam tempos de reacção mais baixos (Pachella, 1974 e Jensen, 1985; 

Proteau e Girouard, 1987 cit. por Ferreira, 1993). 

Alves (1990) verificou que os erros de resposta aumentaram das 

situações simples (1 e 2 estímulos) para a situação mais complexa (4 

estímulos). O autor considera que a maior velocidade de processamento da 

informação encontrada em indivíduos inteligentes resulta de uma mais rápida 

escolha da resposta, isto é, de um compromisso velocidade - exactidão da 

resposta mais eficaz. 
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Neste contexto, podemos verificar que a velocidade, a exactidão da 

resposta e a precisão da execução constituem exigências contraditórias que 

obrigam o indivíduo a estabelecer um compromisso incidindo alternadamente 

sobre o início e a execução da resposta (Tavares, 1993). 

 

O compromisso entre o tempo de reacção e os erros da resposta 

Vários modelos têm sido propostos para explicar o compromisso entre o 

TRE e os erros de resposta. 

De entre eles, Proteau e Girouard (1987, cit. por Tavares, 1993) 

apresentam dois: 

1. Modelo da Marcha Aleatória (Random Walk Model - RWM) - um 

modelo adaptado às provas de cronometria mental, baseado na ideia de que a 

apresentação de um estímulo desencadeia um processo de preparação em 

relação ao envolvimento. “O princípio deste modelo (RWM) consiste no 

seguinte: um observador acumula informação após a apresentação de um sinal 

da resposta e, logo que a informação acumulada atinge um certo limiar, a 

resposta apropriada é desencadeada”. Ou seja, escolhendo o compromisso 

que permita ser o mais rápido, fazendo o menor número de erros possível. 

2. Modelo das Respostas Antecipadas (Fast- - Gues Model -FGM) - 

o indivíduo confrontado com uma situação de TRE pode escolher entre dois 

tipos de respostas: a) as respostas do primeiro tipo são consideradas honestas 

(Sperling e Dosher, 1986) e nelas o indivíduo decide iniciar uma resposta em 

que a probabilidade de erro é muito reduzida, resultando um TRE longo; b) 0 

segundo tipo de respostas acontece quando o indivíduo escolhe responder 

muito rapidamente. Para isso inicia a resposta sem o processamento usual do 

estimulo, surgindo respostas antecipadas “fast-guesses responses”. Assim, se 

o estímulo for o previsto resulta um TR mais curto; se não for, resulta um erro 

ou o TR é longo.  

Num trabalho realizado por Proteau, Leroux, Levesque e Girouard (1986, 

cit. por Ferreira (1990) procurou-se verificar como é que a proporção do tempo 

total de resposta ocupado pelo TRE afectava a escolha duma dada estratégia 

de decisão. 
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Segundo Ferreira (1990) referindo trabalhos dos mesmos autores, 

constatou que, se o TRE ocupa uma grande parte do tempo total de resposta, 

então o sujeito prefere recorrer a uma estratégia baseada na antecipação. Mas, 

se esse tempo de reacção de escolha ocupa apenas uma pequena parte 

daquele, então o sujeito prefere recorrer a uma estratégia de decisão baseada 

sobre as reacções. De acordo com o mesmo autor, conclui-se que se pode 

reduzir o tempo total de resposta reduzindo o TRE ou TM, preferindo, 

reduzindo-se, à vez, o TRE e o TM, optimizando a execução ao mesmo tempo 

que se tenta não cometer muitos erros. 

Segundo HEUER (1984, cit. por Ferreira, 1990), podemos distinguir três 

tipos de erros que, entre si, formam como que uma hierarquia: (a) erros de 

escolha; (b) coactivações; (c) e erros de execução. Assim, os “erros de 

escolha” ocorrem sempre que o movimento é iniciado em primeiro lugar com o 

membro errado; as “coactivações” ocorrem sempre que o movimento é iniciado 

com o membro errado em segundo lugar isto é, durante a execução do 

movimento correcto iniciado mais cedo; os “erros de execução” ocorrem 

sempre que o movimento corresponde ao pedido isto é., sempre que é iniciado 

e terminado com o membro errado.  

 

 

2.3.4.3.3. PROBABILIDADE DOS ACONTECIMENTOS 

Segundo Tavares (1993), e de acordo com vários autores (Alain e 

Proteau, 1980b; Proteau e Alain, 1983; Proteau e Laurencelle, 1983; Proteau et 

al., 1983, 1987a, 1987b) numa prova de reacção de escolha, a identificação do 

estímulo e a resposta correspondente são feitas através da eliminação gradual 

dos vários estímulos alternativos. A excitação produzida com o aparecimento 

de estímulos é inicialmente distribuída de igual modo por todas as alternativas, 

sucedendo-se uma série de etapas de eliminação até que se concentre cada 

vez mais numa das alternativas, suficiente para a identificação. Quando o 

número de escolhas aumenta, a probabilidade de qualquer alternativa 

individual diminui, e quanto maior é a probabilidade de uma alternativa, mais 

depressa os indivíduos reagem a essa alternativa.  
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Proteau e Alain (1980, cit. por Ferreira,1990) em que o objectivo era 

verificar de que modo a apresentação dum segundo acontecimento modificava 

a execução do tempo de reacção desde que a probabilidade de ocorrência 

desse segundo acontecimento fosse também elevada, demonstrou-se que se o 

individuo se encontrar perante dois acontecimentos de probabilidade elevada, 

nomeadamente 0.99, o seu TR será mais lento do que se os acontecimentos 

tivessem uma probabilidade de 1.0 já que o individuo tenta evitar um erro de 

identificação para que não cometa um erro de resposta, no que os autores 

dizem ser uma estratégia prudente (ou conservadora). 

 

Incerteza temporal - A incerteza temporal modifica, igualmente, o tempo de 

reacção, isto é, verifica-se um aumento do tempo de processamento, quando a 

incerteza é maior (Proteau et al., 1987b cit. por Tavares, 1993). Toda a 

informação que reduz a incerteza temporal diminui o tempo de reacção, 

permitindo ao atleta preparar-se melhor para o aparecimento de qualquer 

acontecimento (Stein, 1987 cit. por Tavares, 1993). Assim, quando o atleta 

quiser reduzir seu tempo de reacção, deve prever com precisão o momento em 

que o adversário vai desencadear uma acção, qualquer que ela seja. Por outro 

lado, deverá manter o seu adversário numa situação de incerteza temporal, 

não lhe fornecendo, através do seu comportamento, qualquer elemento que lhe 

permita informar-se sobre a sua acção (Tavares, 1993). 

 

Preparação para a acção - Os efeitos das probabilidades podem ser 

interpretados em termos de preparação para a acção. Ou seja, quanto maior é 

a probabilidade de aparição de um sinal, melhor pode ser a preparação dos 

indivíduos para este sinal e mais curto será o TR (Tavares, 1993), e por 

conseguinte, uma probabilidade importante para um acontecimento incita os 

indivíduos a orientar a sua atenção no sentido do acontecimento mais 

frequente (Castiello e Umiltá, 1988a, 1988b cit. por Tavares, 1993). 

Numa revisão de Tavares (1993) a um trabalho realizado por Wenzeslaev, 

cit. por Stein (1987), ver esta citação o treino permite melhorar a velocidade de 

escolha dos atletas ao diminuir as alternativas dos acontecimentos específicos 

da modalidade, indo ao encontro do efeito da compatibilidade S-R. Nesta 



Revisão da Literatura___________________________________________________________ 
 
 

42____________________________________________________________________ 
 

perspectiva, o atleta poderia tirar partido de um comportamento táctico visando 

modificar a seu favor as relações de oposição. De acordo com os mesmos 

autores, tal é conseguido através da limitação das possibilidades de acção do 

seu adversário a um conjunto restrito, ou seja, ao reduzir o número de 

alternativas e/ou ao referenciar as mais prováveis, o atleta diminui o tempo de 

elaboração da sua própria acção (Ferreira, 1990). Assim, segundo este autor, 

em situação desportiva é possível que o atleta reduza a sua incerteza ao 

aperceber-se da redundância das 'fintas' do seu opositor e para além disso, os 

autores constataram que sempre que o sujeito conhecia as dependências 

sequenciais da série de acontecimentos que ia enfrentar, o seu tempo de 

reacção de escolha melhorava, ou seja era mais curto. 

 

 

2.3.4.3.4. COMPLEXIDADE DA RESPOSTA 

O tempo de reacção aumenta, nitidamente, à medida que aumenta o 

número de sinais e respostas numa dada apresentação. Neste caso, o TR 

pode variar entre 187 mseg, aquando de uma simples apresentação, até 622 

mseg, para as dez escolhas (Tavares, 1993). 

Tavares (1993) acerca de um estudo de Henry e Rodgers, (1960, cit. por 

Stein,1987) refere que a complexidade da resposta a dar afecta o tempo de 

reacção dos atletas, ou seja, quanto mais complexa é uma acção, mais 

complexa é a resposta a dar (o número de elementos a considerar é elevado). 

Logo, o tempo de reacção é longo. Contudo, assim que a complexidade do 

programa se torna demasiado grande, o atleta segmenta este último, 

sequencializando a sua resposta, uma vez que não pode preparar de forma 

óptima dois acontecimentos de cada vez. Uma estratégia deste tipo levaria a 

uma diminuição do tempo de reacção inicial (Klapp e Wyatt, 1976; Glencross, 

1980 cit. por Tavares, 1993). 

Neste sentido, num estudo realizado em 1981, segundo Stein (1987, cit. 

por Tavares,1993), verificou-se que o TR é afectado pela complexidade da 

resposta: as respostas mais complexas são desencadeadas mais rapidamente 

que as mais simples. O autor relata que neste caso, o atleta defensor faz uma 

sequencialização das decisões, isto é, prepara-se prioritariamente para a acção 
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mais complexa, esperando assim compensar o custo da não - preparação da 

resposta mais simples beneficiando a preparação para a mais difícil. 

Em todos os estudos referidos, segundo Tavares (1993) a resposta a dar 

ou é vocal ou motora e Wallace, Newell e Wade (1978, cit. Henry e Rogers, 

1960) no seu estudo, dizem-nos que correlações fracas entre o tempo de 

reacção e o tempo de movimento, e, entre o tempo de reacção e o índice de 

dificuldade (da tarefa) foram encontradas mas contrariamente acharam-se 

correlações fortes entre o tempo de movimento e o índice de dificuldade. Deste 

modo, parece existir uma relação entre o tempo de reacção e a dificuldade do 

movimento, considerando que o tempo de movimento é parte integrante do 

tempo de reacção (como já referido) pelo que, ambos são função do índice de 

dificuldade. 

 

 

2.3.4.3.5. INTENSIDADE DO EXERCÍCIO E FADIGA 

Kosinski e Cumming (1999), acerca do exercício aponta os seguintes 

resultados de vários autores: 

a) Indivíduos fisicamente aptos apresentaram tempos de reacção mais 

rápidos ( Welford, 1980);  

b) McMorris et al. (2000) não encontraram efeito do exercício sobre o TR 

num teste específico de habilidades no futebol;  

c) Collardeau et al. (2001) não encontraram nenhum efeito pós-exercício 

em corredores, mas descobriu que o exercício melhora o TR durante o 

exercício.exercício vigoroso fez melhorar o TRE, mas apenas para os 8 

primeiros minutos após o exercício segundo Kashihara e Nakahara 

(2005);  

d) o TRE e a taxa de erro em futebolistas não foram afectados pelo 

exercício numa bicicleta estacionária (Lemmink & Visscher, 2005) e 

Pesce et al., 2007); 

e) Nakamoto & Mori (2008) descobriram que estudantes universitários que 

jogavam basquetebol e basebol, tinham TRs mais curtos, em 

comparação a estudantes sedentários. 
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Tavares em 1993, referiu ser evidente que os praticantes desportivos são 

mais eficazes em determinados momentos do desenvolvimento do esforço e 

mais vulneráveis noutros, e pesquisando o trabalho de certos autores (Wood, 

1977, 1981; Roca, 1980; Salmela & Ndoye, 1986; Fleury & Bard, 1990; Durand 

et al., 1991), a intensidade do exercício físico conduz a modificações no tempo 

de reacção visual). Neste estudo observou-se para o TRE e o número de erros, 

a existência de uma melhoria inicial seguida de uma diminuição da 

performance. 

Welford (1980c) citado por Ferreira (1990) refere que o efeito da fadiga 

mais observado é a diminuição da execução sensório-motora sugerindo-se que 

a causa seria a fadiga muscular mas, efectivamente a razão principal reside 

nos factores centrais. Singleton (1953) refere que quando a tarefa é mais 

complexa, a deterioração do TR é mais acentuada, do que quando ela é mais 

simples, devido à fadiga. 

 

 

2.3.4.4 OUTROS FACTORES QUE INFLUENCIAM O 

PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO. 

a) Mão direita vs mão esquerda (lateralidade): 

Kosinski, B. e J. Cumming (1999), citando alguns autores, numa revisão 

ao seu próprio estudo em 2008, referem o seguinte: 

Os hemisférios do cérebro são especializados para diferentes tarefas. O 

hemisfério esquerdo é considerado como o cérebro verbal e lógico, bem como 

o direito hemisfério é pensado para governar a criatividade e as relações 

espaciais, entre outras coisas. Além disso, o hemisfério direito controla a mão 

esquerda, e o hemisfério esquerdo controla a mão direita. Isso fez os 

investigadores pensarem que a esquerda deve ser mais rápida no Tr 

envolvendo relações espaciais (como apontar a um alvo). Os resultados de 

Bartélémy e Boulinquez (2000, 2001 e 2002) apoiam esta ideia.  

Dane e Erzurumluoglu (2003) constatou que, em andebol os jogadores 

esquerdinos eram mais rápidos do que os jogadores dextros quando o ensaio 

envolvia a mão esquerda, mas não houve diferença entre os tempos de 
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reacção entre esquerdinos e dextros quando utilizavam a mão direita. 

Finalmente, embora os jogadores dextros tiveram Tempos de Reacção mais 

rápidos do que as jogadoras dextras, não se encontrou diferenças entre os dois 

sexos no uso da mão esquerda. Os autores concluíram que os esquerdinos 

têm uma vantagem inerente nos TRs. Numa experiência utilizando um rato de 

computador, Peters e Ivanoff (1999) citados por Kosinski, B. e J. Cumming 

(1999) constatou que as pessoas dextras foram mais rápidas com a sua mão 

direita (como esperado), mas as pessoas esquerdinas foram igualmente 

rápidas, com as duas mãos. A mão preferida era geralmente mais rápida. 

Contudo, vantagem no TR da mão preferida sobre a não-preferida era tão 

pequena que os autores recomendaram que se alternasse as mãos quando se 

utilizava um rato. Bryden (2002), num estudo, utilizando só pessoas dextras, 

descobriu que nas tarefas complexas não havia diferença dos valores de TR, 

entre o uso da mão direita e o uso da mão esquerda. Miller and Van Nes (2007) 

descobriu que as respostas que envolviam as duas mãos, eram mais rápidas 

quando o estímulo envolvia os dois hemisférios do cérebro simultaneamente. 

b) Visão directa e periférica: Kosinski, B. e J. Cumming (1999) numa 

revisão efectuada a um estudo realizado por Brebner e Welford (1980) em que 

citam literatura, mostram que os estímulos visuais percebidos por diferentes 

partes do olho produzem diferentes TRs. O TR mais rápido, ocorre quando um 

estímulo é considerado pelos cones (quando a pessoa está a olhar 

directamente para o estímulo). Se o estímulo é recebido por barras (em torno 

da borda do olho), a reacção é mais lenta. Ando et al. (2002) constatou que 

prática sobre um estímulo visual na visão central reduz o tempo de reacção a 

um estímulo na visão periférica, e vice-versa. 

A existência de sectores preferenciais da visão e confirmada par vários 

trabalhos científicos relativos aos problemas da percepção (Chappuis, 1971; 

Bard & Fleury, 1976b; Bayer, 1976; Chappuis & Thomas, 1988; McMorris & 

Howitt, 1990 citado por Tavares, 1993). Do mesmo modo, na prática dos 

desportos colectivos, a posição dos jogadores no campo pode ser 

correlacionada com os tempos de reacção dos atletas (Bhanot & Sidhu, 1980b 

citados por Tavares, 1993). 
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Bard & Fleury (1976b) citado pelo mesmo autor consideram que o treino e 

a actividade contínua no mesmo posto levam a uma especialização da tomada 

de informação e, consequentemente, a diminuição do tempo de 

reconhecimento do estímulo e da sua apresentação. 

c) Fome e Jejum: Gutierrez et al., 2001, afirmam no seu estudo que três 

dias sem alimento não faz diminuir o tempo de reacção, embora prejudique a 

capacidade de trabalho. 

d) Distracção e falta de concentração: Welford (1980) e Broadbent (1971), 

analisaram estudos mostrando que as distracções aumentam o tempo de 

reacção. Trimmel e Poelzl (2006) constataram que o ruído de fundo alongou o 

TR, por inibição de partes do córtex cerebral. Richard et al. (2002) e Lee et al. 

(2001) constataram que estudantes universitários executando um simulador de 

condução, tornavam-se mais lentos quando simultaneamente lhes era 

apresentado um estímulo auditivo. O efeito da distracção pode depender do 

estado emocional e experiencias anteriores. Reed & Antonova (2007), induziu o 

sentimento a frustração a alguns sujeitos ao fornecer problemas não 

resolúveis, e em seguida testou todos os sujeitos nos tempos de reacção, com 

distracção. Os sujeitos aos quais tinham sido sujeitos ao sentimento de 

frustração demonstraram Tempos de Reacção mais lentos do que os sujeitos 

que não tinham sido frustrados antes da medição dos TR. Conclusões similares 

foram tiradas em estudos efectuados por Gerdes et al. (2008). 

e) Ciclo de respiração (inspiração e expiração): Buchsbaum e Calloway 

(1965) constatou que o TR foi mais rápido quando o estímulo ocorreu durante a 

expiração do que durante a inspiração. 

 

 

2.3. A IMPORTÂNCIA DO TEMPO DE REACÇÃO NO KARATE 

Tentando fazer a ponte entre a terminologia específica do Karate e o 

tempo de reacção, focalizamos os seguintes factos em que Tokitsu (1979) nos 

apresenta três dimensões do treino de Karate–do:  

1. Técnica corporal,  

2. Maai (distância espaço-temporal relativa) e Hyoshi (estado de 

 modificações sucessivas desta distância em combate – Kumite).   
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3. Yomi (refere-se à "arte de adivinhar e de prever o adversário" (Tokitsu, 

 1979, p.97), " Yomi não se limita a descodificar uma expressão 

 concreta, compreende igualmente a arte de adivinhar e de prever as 

 ideias, os pensamentos os sentimentos, as vontades e os desejos." 

 (Idem, p.98). A arte de adivinhar e prever o que quer que seja, tem a 

 ver com a capacidade de interpretar indicadores referentes à situação 

 observada. Yomi terá a ver então, no karate-Do, com a capacidade de 

 ler a situação de combate, de acordo com Figueiredo (1988;1994). 

Figueiredo (1988;1994) identifica os 5 factores de treino no karate: 1. 

Preparação física, 2. Preparação técnica, 3. Preparação táctica, 4. Preparação 

psicológica 5. Preparação teórica. No entanto Guijarro (2002 cit. por 

Haramboure,2004) apresenta seis elemento na preparação desportica do 

karateca:1. Preparação física; 2. Preparação táctica; 3. Preparação psicológica; 

4. Preparação biológica; 5. Preparação teórica; 6. Preparação tradicional como 

arte marcial. A Preparação Psicológica – referenciada por estes autores, 

oferece diversos exercícios de auto-controlo, como sejam os baseados nas 

técnicas de bio-feedback, de relaxamento, respiração controlada, sofrologia, 

etc., com o intuito de baixar os níveis de ansiedade, de stress, etc., 

principalmente perto das competições. Por outro lado, o estudo da percepção, 

concentração e atenção, e respectivo treino, estão relacionados com esta 

preparação que no Karate, pela sua enorme dimensão perceptiva, tem grande 

relevância (Figueiredo, 1988;1994). Fernandéz (1994) e Valdéz (1998) definem 

que as qualidades psicológicas mais necessárias a desenvolver são aquelas 

relacionadas com os aspectos volitivos (decisão, valores, seguranças, 

perseverança, etc) assim como aquelas vinculadas ao pré-arranque 

competitivo (ansiedade reactiva e concentração da atenção situacional). 

Relacionado com a preparação táctica no Karate estará a estratégia como o 

fundamento do plano que aumenta as hipóteses de vencer um combate, cuja 

construção depende da informação disponível para esse fim 

(autoconhecimento; conhecimento do adversário; conhecimento dos Juízes; 

conhecimento do ambiente de competição; etc.). Segundo Weineck (1983, p. 

260) “nos desportos de combate assim como nos desportos colectivos a 

técnica influencia prioritariamente a solução de situações complexas de 
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combate ou de jogo”. Segundo o mesmo autor (Idem, p. 285)” entende-se por 

táctica o comportamento racional, regulado pela própria capacidade de 

performance, não só adversa mas também às condições exteriores, durante 

um encontro individual ou por equipas” e nos desportos de combate (Idem, p. 

286) “o pensamento táctico engloba a orientação da competição nas condições 

e situações constantemente mutantes”. 

Táctica e estratégia estão dependentes e limitadas pelas habilidades 

individuais (capacidades funcional, condicionantes anatómicas, técnicas e 

mentais). Estratégia implica planeamento e significa saber o que fazer para 

vencer enquanto táctica implica actividade perceptiva e significa saber o que 

fazer concretamente. Todos estes conteúdos devem ir permitindo 

aperfeiçoamento do raciocínio táctico, por exemplo, que é fundamental para o 

combate e, quanto a Figueiredo (1988;1994), esta questão centra-se na 

dimensão de yomi (leitura da situação), no sentido da procura do tempo 

determinante de entrada, que, por exemplo, tem a ver com capacidades 

perceptivo-motoras, como sejam a atenção e concentração, a sua focalização, 

o tempo de reacção, etc.  

Segundo Figueiredo (1988 e 1994), quando o treinador intervém no 

exercício através de uma das dimensões do treino, modificando por exemplo o 

Maai (distância) entre os "parceiros", tal está a ter repercussões sobre a 

solicitação exigida aos indivíduos, a vários níveis: processamento da 

informação, atenção, concentração, percepção, tempo de reacção, motivação, 

stress, ansiedade, etc. (factores "psicológicos"); velocidade de execução, 

resistência ao esforço, amplitude do movimento, etc. (factores "físicos"); tipo de 

elementos técnicos possíveis, como, deslocamentos, movimentos finalizadores, 

etc. (factores "técnicos"); sua interligação e utilização como forma de 

solicitação do raciocínio táctico, maiores ou menores possibilidades de 

utilização de determinados elementos e procedimentos, capacidade de 

decisão, tempo de entrada, etc. (factores "tácticos"). 

Como já referido, assumindo a classificação de Parlebas (1984 cit. por 

Moreno,1994) que considerou os confrontos individuais pelo factor distância 

(cf.pág. 27), isto é,  confrontos com distância reduzida (um a três metros), 

verificamos que no caso específico do kumite (combate), os karatecas 
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defrontam-se desferindo ataques um ao outro a uma distância aproximada de 

dois metros (Mori et aI., 2002) .  

Cada um dos karatecas procura, no desenrolar do combate, impor e 

controlar essa distância denominada por Moreno (1994) como distância de 

guarda, ou seja, a distância de confronto entre dois adversários, num duelo 

desportivo, no momento que precede o desencadeamento das acções 

ofensivas entre eles. 

O tempo de reacção tem menor importância nos desportos de combate 

em que predominam estímulos tácteis como o judo e a luta, desportos de 

“guarda” quase nula, segundo o critério de Parlebas (citado por Pérez, e 

Morales, 2002), ao contrário do karate, e por isso,  é no tempo de reacção que 

incidiremos o nosso trabalho. 

Para Zakharov (1992), as capacidades de velocidade estão manifestadas 

na possibilidade de o atleta, no menor tempo possível, executar acções 

motoras, sendo que um dos componentes principais da capacidade de 

velocidade é a rapidez, que se manifesta em duas formas principais: rapidez de 

acção motora e rapidez de movimento (Andrade et al, 2006).  

    Zaciorsky e Carvalho (1981 cit. por Andrade et al., 2006) dividem o TR 

em cinco fases: aparição do estímulo no receptor; transmissão do impulso até 

ao sistema nervoso central; processamento do impulso na rede nervosa e 

formação de um impulso efector; entrada do impulso efector no músculo; e 

estimulação do músculo originando uma actividade muscular. Dentro da prática 

das artes marciais, o trabalho de aprimoramento do TR entre os praticantes é 

de extrema importância (Andrade et al., 2006).  

 

 

2.4. ALGUNS ESTUDOS  

São poucos os trabalhos relativos ao estudo do tempo de reacção em 

karate. Os poucos que se debruçam sobre o tempo de reacção e antecipação 

nos desportos de combate têm procurado obter alguns resultados de modo a 

poderem ser aplicados na metodologia do treino e, alguns, até na competição. 

Geralmente, tem-se tentado verificar quais as características que diferenciam 

os peritos num desporto daqueles relativamente aos que não são, para 
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posteriormente se tentar incrementar ou desenvolver essas características por 

meio do treino (Pérez, e Morales, 2002). 

    Alguns estudos que avaliaram o tempo de reacção com estímulos 

específicos destes desportos de combate (Oehsen, 1987 e Ripoll et al., 1995 

cit. por Pérez, e Morales, 2002), concluíram que os atletas mais experientes 

não iniciam a resposta mais rápida que os principiantes, utilizando melhor esse 

tempo (pre-motor) até à reacção para poderem utilizar mais informação e não 

cometerem erros. 

Mori, Ohtani e Imanaka (2002) fizeram  duas experiências para investigar 

os tempos  de reacção e de antecipação de karatecas. Na primeira, o TRS e o 

TRE foram medidos com dois tipos de estímulos: uma, com cenas filmadas de 

acções ofensivas do adversário, que simulavam os atletas em situações reais, 

e a outra era estática com uma fila de círculos ou pontos luminosos. Na tarefa 

do TRE, os participantes eram obrigados a indicar o mais rapidamente possível 

se as acções ofensivas seriam destinadas ao nível médio ou superior do seu 

corpo, ou se o ponto luminoso era apresentado na posição mais alta ou na 

posição inferior. Na tarefa do TRS, a estímulos fixos, eles eram ou obrigados a 

responder o mais rapidamente possível quando a acção ofensiva começava, a 

partir da apresentação (num ecrã) do adversário numa determinada postura, ou 

quando um ponto luminoso aparecia no ecrã. Os resultados mostraram 

diferenças entre os karatecas e os principiantes na tarefa do TRS, sendo a 

diferença mais acentuada para os estímulos-vídeo do que para os estímulos 

luminosos. Contudo não houve diferença significativa no TRS entre os dois 

grupos de participantes, para qualquer tipo de estímulos. 

Boura et al. (1981) estudaram os TRS e TRE em cinquenta e três 

praticantes de Karate (dos 16 aos 48 anos de idade). Verificaram que: (i) 

quanto mais jovem é o sujeito, mais os TR são curtos; (ii) quanto melhor é o 

nível da capacidade física do sujeito, mais curto é o TR. Posteriormente, os 

autores criaram dois grupos de dezassete praticantes em função do seu nível 

de prática. Verificaram: (1) que os principiantes reagem mais lentamente e 

fazem mais erros que os praticantes de melhor nível; (2) que o valor do 

praticante de Karate está associado fundamentalmente à sua capacidade 
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física, a qual está correlacionada com o TRS; (3) que os TRS e TRE não 

caracterizam o valor técnico do Karateca. 

Williams et al., (2000 cit. por Pérez e Morales, 2002) num estudo onde 

foram utilizados estímulos não-específicos – por exemplo uma luz - e respostas 

específicas – ex: golpe directo com afundo em esgrima - provaram que os 

desportistas especialistas eram mais rápidos que os novatos tanto em tempo 

de reacção como em tempo de movimento  

 Dois tipos de habilidades perceptivas são consideradas pertinentes ao 

desempenho próspero do atleta de karate (Mori, Ohtani e Imanaka,  2002):  

- As funções sensoriais primitivas básicas, que não são específicas para 

determinados tipos de níveis de mestria desportivas - Tais funções sensoriais 

básicas são avaliadas através de medidas optométricas (acuidade visual 

estática e dinâmica, campo de visão, stereopsis etc.) em tarefas simples de 

laboratório usando estímulos genéricos (por exemplo, TR simples a um flash de 

luz). A maioria dos resultados obtidos de avaliações optométricas é equívoca, 

não mostrando nenhuma diferença sistemática entre o atleta experiente e um 

atleta principiante (Hazel, 1995; Williams et al., 1999; Wood & Abernethy, 1997 

citados por Mori, Ohtani e Imanaka, 2002). Alguns estudos revistos, mostraram 

TR simples mais rápidos para peritos do que para atletas principiantes 

(Kioumourtzoglou, Kourtessis, Michalopoulou e Derri, 1998 e Knapp, 1961), 

mas outros encontraram pouca diferença ao nível de mestria (McLeod, 1987; 

Slater-Hammel e Stumpner, 1950 cit. por Mori, Ohtani e Imanaka, 2002). 

Alguns estudos demonstraram que os atletas executaram mais rapidamente 

que os noviços,  tarefas de TR de escolha em resposta a estímulos genéricos, 

embora as diferenças encontradas fossem geralmente pequenas (Nougier, 

Azemar, & Stein, 1992; Whiting & Hutt, 1972). 

- Um outro tipo são as habilidades perceptivas específicas de um 

desporto: A pesquisa tem demonstrado que os atletas peritos são superiores 

aos noviços em skills perceptivos, como por exemplo, descobrir a presença de 

uma bola em cenas desportivas brevemente apresentadas (Allard e Starkes, 

1980;  Starkes, 1987); fazendo uma procura eficiente, para partes relevantes e 

informativas do corpo do oponente e dos campos (Abernethy e Russell, 1987; 

Goulet, Bard e Fleury, 1989; Ripoll, Kerlirzin, Stein, e Reine, 1995; Williams, 
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Davids, Burwitz e Williams, 1994 citados por Mori et al., 2002); antecipando a 

direcção da bola e a acção do oponente (Abernethy, 1990; Jones e Miles, 

1978; Paull e Glencross, 1997; Williams & Davids, 1998); recordando e 

reconhecendo cenas estruturadas do jogo (Allard, Graham e Paarsalu, 1980; 

Guirlanda e Barry, 1991 cit. por Mori et al., 2002; Williams e Davids, 1995). 

Segundo Mori, Ohtani e Imanaka  (2002) a vantagem do especialista em skills 

perceptivos foi investigada tipicamente utilizando estímulos e tarefas reais de 

um desporto específico (por exemplo, julgando acções futuras em sucessões 

filmadas de combate real). 

A percepção, ao contrário do que se pode pensar, não é um processo 

passivo que se limita a que os estímulos penetrem no indivíduo, para que este 

posteriormente os utilize. Nesta situação o indivíduo deveria preocupar-se só 

para ter os olhos muito abertos. Porém, a percepção do primeiro momento é 

uma conduta, um processo activo em que se deve fazer uma selecção dos 

elementos a perceber, a partir da grande quantidade de estímulos que nos 

rodeiam. 

    No desporto de combate (Karate) que se classifica de guarda média e 

reduzida, a modalidade sensorial predominante é a visual (Pérez e Morales, 

2002). 

Borgeaud & Abernethy (1987 cit. por Mori Ohtani e Imanaka, 2002) 

entendem que há um consenso geral da investigação em desporto de que a 

vantagem dos atletas é mais evidente nas tarefas com parâmetros reais que 

avaliem as habilidades específicas de um desporto (conhecimento declarativo 

ou explícito), quando a sua vantagem é relativamente pequena ou não 

existente em tarefas simples para examinar funções básicas sensoriais.  

Pérez e Morales (2002) referem que o termo antecipação é muito utilizado 

no treino desportivo, com significados diferentes:  

a) O significado mais difundido é aquele que se utiliza na linguagem 

quotidiana, nos estudos do Comportamento Motor e no Desporto em geral. A 

partir da consulta de vários autores podemos concluir que se chama 

antecipação: a emissão de uma resposta para um determinado estímulo antes 

que este tenha lugar. 
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b) Nos laboratórios de reacciometria – medição do tempo de reacção – as 

situações de “Antecipação” são similares aos de Tempo de Reacção excepto 

quando “o anteperíodo se mantém constante”, sendo esta uma situação 

qualitativamente diferente ao do Tempo de Reacção (Rock, 1983, pp. 43-44). 

Daí derivam-se situações em que a reacção não é a coisa importante mas o 

que é fundamental é sentir o momento no qual o estímulo aparecerá e executar 

a resposta nesse momento ou um pouco mais tarde. Por outro lado, nos 

estudos de Tempo de Reacção em laboratório produz-se uma antecipação 

quando um sujeito emite a resposta antes do estímulo acontecer, contando 

como um erro ou como um excessivamente baixo Tempo de Reacção (Pérez e 

Morales, 2002). 

Como vimos atrás, uma das experiências de Mori, Ohtani e Imanaka,  

2002) mostrou-nos que os experts respondem mais rapidamente que os 

principiantes a estímulos visuais no TRE, que simulam reais estímulos de 

tarefas específicas do Karate, indicando antecipação com níveis superiores nos 

experts em observação a ataques de oponentes (Williams e Elliott, 1999). Os 

atletas eram também ligeiramente mais rápidos quando se utilizavam estímulos 

visuais do tipo “pontos luminosos”, a nível do TRE, entendendo estes autores 

que tal  provavelmente  é devido às suas habilidades na descriminação vertical. 

 c) Em alguns desportos como o Karate, o termo antecipação é 

comparável ao que noutros desportos, como a esgrima, se chama contra-

ataque. Designa uma acção ofensiva que se executa quando o oponente 

iniciou um ataque ou uma acção prévia ao ataque como deslocamentos, fintas 

ou outros. 

Yasuhiro e Shui (2003) afirmam que se pensa vulgarmente que os atletas têm 

rápido e preciso processamento da informação visual pela experiência 

desportiva e conhecimento específico do desporto. No entanto, porque estudos 

recentes relatam que o mundo visual a que qualquer um está exposto podia 

mudar a capacidade perceptiva do observador, estes autores esperam que os 

atletas possam adaptar a sua capacidade perceptiva ao envolvimento do 

desporto. Então, fizeram um estudo investigando os tempos de detecção e o de 

discriminação da resposta em atletas de karate, enquanto perseguiam um 

ponto fixo em movimento. Os resultados das duas experiências mostraram que 
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os tempos de detecção da resposta e da discriminação não foram diferentes 

entre atletas de karaté e principiantes, embora houvesse uma possível troca 

entre precisão de seguimento do olhar e tempo de resposta em ambos os 

grupos. Além disso, um padrão de precisão discriminativa foi diferente entre os 

dois grupos. 

 Também Vieten et al. (2007) fizeram um estudo com praticantes de 

taekwondo de competição, de nível internacional, tentando verificar se estes 

atletas possuem tempos de reacção mais rápidos que os praticantes de 

taekwondo a nível recreativo, ou estudantes de desporto. A medição do tempo 

de reacção começava com o flash de um ponto luminoso, e acabava 

respectivamente com o primeiro movimento visível, da anca, do ombro ou do 

pé. Foram encontradas diferenças, dependendo do nível de habilidade, idade e 

género, em que os praticantes de taekwondo de competição, de nível 

internacional, mostraram, tempos de reacção inferiores. 

Os trabalhos de Choi e Iranyi (1977 e 1973 respectivamente, cit. por 

Pérez e Morales, 2002), mediram a duração das técnicas de ataque do 

Taekwondo e da esgrima respectivamente. Puderam comprovar como a 

duração destas técnicas era menor que o tempo necessário para se defender 

ou esquivar-se delas, formado pelo tempo de reacção mais o tempo de 

movimento da defesa ou esquiva. Deste modo, uma técnica de ataque, 

executada à distância e no momento apropriado, é impossível defender para o 

oponente, se este espera ver essa técnica para responder. Deve-se antecipar o 

momento e a técnica que o oponente executará baseia-se em estímulos 

prévios como expressões faciais, deslocamentos e outros. Iranyi (1973, cit. por 

Pérez e Morales, 2002) propõe que se deve associar uma única resposta para 

cada estímulo com o propósito de reduzir o tempo de reacção, caso contrário o 

sujeito deverá decidir qual das alternativas possíveis efectuará. 

Alain e Proteau afirmam que, em desportos de raquete, melhora-se a 

efectividade das acções “quando se age, baseando-se nas probabilidades 

subjectivas de um evento acontecer” (Alain e Proteau 1980 e Ruiz e Sánchez, 

1997, pág. 70 cit. por Pérez e Morales, 2002). Esta afirmação poder-se-ia 

aplicar aos desportos de combate. Exemplo: se um pugilista quase sempre leva 

a cabo dois socos directos seguidos com direita e esquerda, o oponente ao ver 
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o primeiro soco vai procurar evitar ambos e adoptar uma posição favorável 

para a resposta. Outro exemplo, tendo em conta o marcador e o tempo 

cronométrico: sabemos que conforme se aproxima o final de um assalto, 

aumentará a probabilidade de que o competidor que está a perder execute uma 

acção ofensiva (Pérez e Morales, 2002). 

Nos desportos de combate, predomina a interacção motriz contra 

adversários e com os companheiros ou sem eles, não se produzindo só um 

único estímulo a que se deve responder (Pérez e Morales, 2002). Os estímulos 

são múltiplos e não têm todos a mesma importância na hora de interpretar uma 

determinada situação. Além disso, estes estímulos não são discretos, ou seja, 

na maioria das ocasiões responde-se a estímulos contínuos que variam com o 

tempo. Por exemplo, a trajectória de um jogador de basquetebol ao longo do 

campo. A este tipo de desportos pertencem os desportos de combate de 

distância de guarda, média e reduzida (Pérez e Morales, 2002). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. OBJECTIVOS DO ESTUDO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Objectivos do Estudo___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________59 
 

III. OBJECTIVOS DO ESTUDO 

 

3.1. OBJECTIVOS GERAIS 

 

Avaliar o tempo de reacção de atletas praticantes de karate considerando o seu 

nível de experiência competitiva. 

 

3.2. OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 

 

Avaliar e comparar o Tempo de Reacção Simples (TRS), o Tempo de 

Movimento (TM) e o Tempo de Resposta (Tresp) entre atletas com experiência 

competitiva (EP), definidos por nós em Grupo 1,  e atletas não experientes em 

termos de competição (NEP), definidos por nós como Grupo 2.  

 

Avaliar o TRS, o TM e o Tresp no teste 1 – Gyaku-zuki Direito, no teste 2 – 

Gyaku-zuki Esquerdo, no teste 3 – Mawashi-gueri Direito e no teste 4 - 

Mawashi-gueri Esquerdo nos karatecas com experiência competitiva e nos 

atletas sem experiência de competição. 

 

 Verificar, em todos os testes, até que ponto os atletas experientes, em termos 

competitivos, se destacam ou não, dos karatecas sem experiência de 

competição, uma vez que os testes se referem a técnicas de base muito 

importantes neste desporto.
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IV. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1. CONSTITUIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 Foi previamente feito um questionário a cada um dos participantes no 

nosso estudo, a fim de recolhermos alguns dados, referentes ao histórico quer 

competitivo, quer de graduação, na modalidade, assim como alguns dados 

pessoais (peso, altura, idade, treinos, etc).  

Depois da recolha dos questionários (cf Anexo1) eliminamos da amostra os 

esquerdinos, de membros inferiores e superiores, pois anulamos a variável 

lateralidade, assim como pelo facto da idade ser um factor influenciador dos 

tempos de reacção, tivemos que retirar dois participantes ouliers, com 47 e 48 

anos respectivamente. Como as médias de alturas e pesos se encontraram 

dentro de valores não desviantes, assim como as graduações maioritariamente 

são similares entre os dois grupos, encerramos a escolha da amostra final.    

Participaram neste estudo 26 atletas, divididos em 2 grupos, (n=13 cada), 

de acordo com os anos de experiência competitiva, sendo todos do sexo 

masculino e dextros tanto dos membros superiores, como dos inferiores, com 

idades entre os 16 e os 33 anos (Média=22.7±5), com altura entre os 164 e os 

185cm (M=176.7±6) e com o peso entre os 61 e os 89 Kg (Média=72.5± 7.6). 

Todos os participantes são praticantes de karate (entre 2 a 22 anos de prática; 

Média=10.3±5.5), treinando 2 a 12 vezes por semana (Média=3,5±2.3). Dos 26 

participantes, 18 são cintos negros, de 1º a 3ºdan, enquanto que os outros 8 

são de cinto laranja a castanho, de 7º a 1ºkyu.  

O Grupo 1 (G 1)( cf. Quadro 1) é constituído por atletas com idades de 16 

a 26 anos (Média=20.8±2.8). Este grupo treina 2 a 12 vezes por semana 

(M=6.5±4.8), com experiência competitiva (entre 2 a 17 anos; Média=6,5±4,8). 

Dos 13 participantes, 9 são cintos negros (1º a 3ºdan) e 4 possuem graduações 

de cinto vermelho a castanho (5º a 1ºkyu). O Grupo 2 (G 2)(cf. Quadro 2) é 

constituído por atletas com idades de 16 a 33 anos (Média=24.7±6.4). Este 

grupo treina 2 a 9 vezes por semana (Média=3.1±2.3) não possuindo 

experiência competitiva. Neste grupo existem 6 participantes cintos negros (1º 

a 3ºdan) e 7 participantes de cinto laranja a cinto castanho (5º a 1ºkyu). 
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Os participantes pertencem a diferentes estilos (ou escolas) de karate 

(shotokan, Goju-ryu e Wado-ryu), em que no grupo de experientes, todos são 

Federados na Federação Nacional de Karate - Portugal. O facto de haver 

diferenças ao nível de nomenclatura e execução técnica, entre os estilos, ao 

nível do kata (e inerente Khion), a prova de karate em que nos baseamos foi no 

kumite shiai, e ao nível do combate de karate desportivo, as diferenças entre os 

estilos de karate não são significantes, pois o regulamento oficial competitivo 

estandardiza e delimita os movimentos autorizados em combate desportivo, 

resultando uma metodologia de treino similar entre todos os atletas de 

diferentes estilos ao nível da execução técnica. 

Antes da nossa pesquisa, foram explicados aos participantes o propósito 

do estudo e os procedimentos, tendo sido obtido voluntariamente o seu 

consentimento. Foi também verificada a normalidade da acuidade visual e 

distinção das cores a todos os participantes no estudo. 

 

 

 

 

Quadro 1 - Características dos atletas com experiência competitiva – G 1 (N=13). 

Experientes em competição 
 Idade 

(anos) 
Peso 
(Kg) 

Altura 
(cm) 

Prática 
(anos) 

Treinos 
semanais 

Competi
ção 

(anos) 
Máximo 26 83 185 4 2 2 
Mínimo 16 61 166 18 12 17 
Média 20.77 71.92 176.54 12.9 4 6.5 

SD 2.42 7.33 6.13 4.6 3.3 4.8 

       
       

 

Quadro 2 - Características dos atletas sem experiência competitiva – G 2 (N=13). 

Não experientes em competição 
 Idade 

(anos) 
Peso 
(Kg) 

Altura 
(cm) 

Prática 
(anos) 

Treinos 
semanais 

Competi
ção 

(anos) 
Máximo 30 89 185 2 2 0 
Mínimo 16 62 164 22 9 0 
Média 24.69 73.05 176.85 7.8 3.1 0 

SD 6.3 8.36 6.26 6.5 2.3 0 
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4.2. INSTRUMENTOS DE INVESTIGAÇÃO E SUAS NORMAS DE 

 APLICAÇÃO 

 

 

4.2.1. INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DO TEMPO DE 

 REACÇÃO (adaptado de Roosen et al., 1999).  

 Utilizamos um instrumento adaptado do estudo de Roosen et al. (1999), 

apontado para a medição do treino do tempo de reacção no Karate. Para tal, 

antecipadamente foi realizado por nós um teste-piloto, para verificação do 

protocolo a aplicar, de acordo com os objectivos e contexto deste estudo.  

 

4.2.1.1 DESCRIÇÃO E APLICAÇÃO DO TESTE DE AVALIAÇÃO 

 DO TR (ADAPTADO ROOSEN ET AL., 1999). 

Escolhemos um estímulo visual (ponto luminoso, apresentado e colocado no 

alvo - plastrão, à altura média – “chudan” ) (cf. Figura nº 2) pois é aquele que, 

segundo vários autores, melhor se adapta em termos laboratoriais, neste tipo 

de desportos de combate (Pérez e Morales, 2002)  

Assim, em termos de desempenho de tarefas, foi definido o seguinte protocolo:  

 - Face à presença sequenciada e aleatória de um estímulo luminoso 

(cinco vezes em cada teste), o atleta tem que desempenhar uma(s) 

determinada(s)  habilidade(s), conforme o Quadro nº 3 abaixo indicado, 

definindo cada uma delas um teste. De referir que o tempo de duração entre 

cada estímulo luminoso (das 5 tentativas nos 4 testes) foi aleatório (entre 5 a 

10 segundos), para assim evitarmos uma resposta antecipatória 

(aprendizagem/habituação). 

Quadro nº 3 – Quadro que define o Estímulo - Resposta dos Testes 

Estimulo: Visual luminoso     Tarefa motora 
Teste 1 1ª. Gyaku-zuki Direito 
Teste 2 2ª. Gyaku-zuki Esquerdo 
Teste 3 3ª. Mawashi-gueri Direito 
Teste 4 4ª. Mawashi-gueri Esquerdo 
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 - Um alvo formado por um plastrão de impacto, com 60cmx90cmx15cm, 

da marca Daedo, específico para artes marciais (taekwondo, karate, 

kickboxing, muay thai, etc) (exterior: PU; Interior: 40% espuma PU e 60% 

polietileno), colocado a 140cm de altura do tatami, na vertical, fixado a uma 

base fixa e rígida, a uma distância de 1 metro dos participantes, frontalmente 

para os Testes 1 e 2 e lateralmente para os Testes 3 e 4, conforme 

referenciado mais à frente (cf. Figura 3). 

 - 3 Lâmpadas   LED 10 mm azul (para a apresentação do estimulo visual 

luminoso) fixas no plano superior medial do plastrão (cf. Figura 2), 2 máquinas 

de filmar: uma Sony DCR-SR210E (câmara 1), e uma Sony HDR-SR11E 

(câmara 2), colocadas a 4 metros de distância (frontalmente ao alvo - câmara 1 

e lateralmente ao alvo - câmara 2), apoiadas a 140cm de altura, em que o 

campo de visão envolvia o participante e o alvo, para registar o tempo desde a 

apresentação do estimulo visual até ao momento de impacto no alvo, ou seja, o 

final do movimento. Um dos leds estava orientado para a objectiva da câmara 2 

e os restantes direccionadas para a câmara 1 - a 90º à esquerda e direita, 

respectivamente, do plastão (registo do teste 1 e 2).  

 - Uma caixa de sincronização, ligada aos leds, às câmaras de filmar e a 

um computador (Toshiba M60 satellite), para sincronizar o momento da 

apresentação do estímulo (os leds acendiam todos ao mesmo tempo), com o 

registo do teste, assim como a apresentação aleatória (intervalo de 5 a 10 

segundos) entre os estímulos. 

 - 8 Tatamis colocados à frente do alvo, onde foram marcados os limites 

mínimos de 1 metro de distância do plastrão (pois segundo, Roosen et al., 

1999, esta distância simula o combate real), à sua frente, à sua direita e 

esquerda (Figura 17), definindo a base onde os participantes se deslocavam 

(cf. Figura 2 e 17) 
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Em seguida descrevemos em pormenor os 4 testes realizados assim como um 

esquema de figuras demonstrativas: 

 

Teste 1 – Gyaku-zuki Direito 

Aos participantes foi pedido, de frente para o alvo, que ao sinal de “pronto” se 

colocassem imóveis na posição inicial de combate (fudo-dachi esquerdo– 

posição de membros inferiores (MI) afastados frontalmente, com o membro  

esquerdo à frente do direito, onde o ataque de membros superiores (MS) 

frontal é executado ao lado direito, em direcção ao alvo, deslizando o membro 

inferior  esquerdo, impulsionado pelo direito), e ao sinal (aparecimento) do 

estimulo luminoso, deferissem o ataque ao alvo, o mais rápido possível sendo 

obrigatório tocar no alvo, voltando à posição inicial esperando pelo próximo 

estimulo (cf Figura 1,2,3 e 4). A câmara 1 registou desde o momento do 

aparecimento do estímulo visual luminoso, até ao contacto com o alvo. Cada 

participante tinha que executar 5 tentativas. 

 

Teste 2 – Gyaku-zuki Esquerdo 

De igual procedimento ao teste 1, mas com o MI contrário à frente, (fudo-dachi 

direito – posição de MI afastados frontalmente, com o direito à frente do 

esquerdo), onde o ataque de MS frontal é executado ao lado esquerdo, em 

direcção ao alvo, deslizando o MI direito, impulsionado pelo esquerdo (cf 

Figuras 5,6,7 e 8). A câmara 1 registou desde o momento do aparecimento do 

estímulo visual luminoso, até ao contacto com o alvo. Cada participante tinha 

que executar 5 tentativas. 

 

Teste 3 – Mawashi-gueri Direito 

Aos participantes foi pedido, de acordo com a figura 4, que ao sinal de “pronto” 

se colocassem imóveis na posição inicial de combate (fudo-dachi esquerdo – 

posição de MI afastados frontalmente, com o MI esquerdo à frente do direito, 

onde o ataque de MI circular é executado ao lado direito, avançando, até atingir 

o alvo – com o membro inferior que está atrás), e no aparecimento do estímulo 
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luminoso, deferissem o ataque ao alvo, o mais rápido possível sendo 

obrigatório tocar no alvo, voltando à posição inicial esperando pelo próximo 

estímulo (cf Figura 9,10,11 e 12). A câmara 2 registou desde o momento do 

aparecimento do estímulo visual luminoso, até ao contacto com o alvo. Cada 

participante tinha que executar 5 tentativas. 

 

Teste 4 – Mawashi-gueri Esquerdo 

De igual procedimento ao teste 3, mas com o MI contrário à frente, (fudo-dachi 

direito – posição de MI afastados frontalmente, com o MI  direito à frente do 

esquerdo), onde o ataque de MI circular é executado ao lado esquerdo, 

avançando até atingir o alvo – com o membro inferior que está atrás. A câmara 

2 registou desde o momento do aparecimento do estímulo visual luminoso, até 

ao contacto com o alvo (cf Figura 13,14,15 e 16). Cada participante tinha que 

executar 5 tentativas. 

 

Cada atleta executou os quatro testes (teste 1=GD; teste 2=GE; 

teste3=MD; teste 4=ME), e foram registados, para todos eles, experientes e 

não experientes, os tempos de reacção simples, os tempos de movimento e os 

tempos de resposta em cada teste. 

 

 

Esquema de figuras dos testes: 

 

 

Figura 1 - Teste 1 Posição inicial (aguarda o estímulo) Figura 2 - Teste 1 apresentação estimulo 

Leds

Plastrão 

Tatamis 
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Figura 3 - Teste 1 inicio do TM Figura 4 -Teste 1 final do Tresp 

  

Figura 5 - Teste 2 Posição inicial (aguarda o estímulo) Figura 6 - Teste 2 apresentação estímulo 

  

Figura 7 - Teste 2 inicio do TM Figura 8 - Teste 2 final do Tresp 

  

Figura 9 - Teste 3 Posição inicial (aguarda o estímulo) Figura 10 - Teste 3 apresentação estímulo 
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Figura 11 - Teste 3 inicio do TM Figura 12 -Teste 3 final do Tresp 

 

Figura 13 -Teste 4 aguarda o estímulo Figura 14 -Teste 4 apresentação estimulo 

 

Figura 15 -Teste 4 inicio do TM Figura 16 -Teste 4 final do Tresp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 – Legenda do protocolo dos testes 

 

 

Câmara 1

4 metros

4 metros

1,40 metros 

Câmara 2 
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4.3.2. ANÁLISE DOS VIDEOS 

A análise dos vídeos foi feita através da extracção dos vídeos das câmaras de 

filmar, utilizadas para gravar em ficheiros AVI para um computador portátil 

Toshiba M-60 sattelite, 100G de memória de disco duro e 2G de RAM, monitor 

17’, sistema operativo Windows e Office 2007. Posteriormente estes vídeos 

foram introduzidos num software de analise de filmes, APAS System 2009, no 

programa Trimmer, que divide o vídeo em 25 frames por segundo, com um 

valor de 0,04 segundos por frame. O Tempo de Reacção Simples foi medido 

desde o momento em que o estímulo visual aparecia (1º frame, sendo 

registado o tempo), até ao primeiro momento em que o executante se movia, 

com intenção de atingir o alvo (2º frame, sendo registado o tempo igualmente). 

De seguida era registado o tempo do 3º frame no primeiro momento do impacto 

com o alvo. Daí retiraram-se 3 tempos: T0 – apresentação do estimulo; T1 – 

início da resposta motora T2: momento final. Passamos estes valores para 

Tempo de Reacção Simples (TRS) = T1-T0; Tempo de Movimento (TM) = 

T2-T1 e Tempo de Resposta (TResp) = T2-T0 (ou TResp = TRS+TM). 

 

 

4.3. COLECTA DE DADOS  

Após um questionário (anexo 1) apresentado aos participantes, os testes foram 

executados no Polidesportivo da Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto em duas sessões, mediante a disponibilidade dos participantes e do 

material necessário aos testes. Estes foram realizados no dia 20 de Maio e no 

dia 06 de Junho de 2009, entre as 15h30 e as 18h00, em condições idênicas 

para todos, para anular factores de interferência. 

Cada individuo de cada Grupo ( 1 e 2), realizou os testes para o registo do TRS 

e TM, em dois dias diferentes. As instruções fornecidas aos participantes deste 

estudo no inicio dos 4 testes, foram as seguintes: “tinham que responder o 

mais rápido possível”, executando a habilidade (s) em direcção ao alvo em 

frente (Plastrão), após o aparecimento do estímulo luminoso. Tinham que partir 

da posição inicial, estáticos e iniciar o movimento somente quando o estímulo 

luminoso aparecesse. 
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As respostas motoras pedidas para serem executadas, ao aparecimento do 

estmulo, foram duas habilidades técnicas específicas do karate (Figueiredo, 

1989), um de membros superiores (gyaku-zuki) e um de membros inferiores 

(mawashi-gueri) a partir da posição estática inicial (fudo-dachi), ao lado direito 

e ao lado esquerdo. Cada uma destas habilidades foi executada 

sequencialmente na seguinte ordem: 1ª. Gyaku-zuki Direito, 2ª. Gyaku-zuki 

Esquerdo; 3ª. Mawashi-gueri Direito e 4ª. Mawashi-gueri Esquerdo. A câmara 2 

registou somente os testes 3 e 4, enquanto a câmara 1 só registou os testes 1 

e 2. 

A intensidade e a duração do estímulo foram sempre os mesmos. Os testes 1 

(gyaku-zuki direito), 2 (gyaku-zuki esquerdo), 3 (mawashi-gueri direito) e 4 

(mawashi-gueri esquerdo) foram executados com uma durabilidade total 

máxima de ±4minutos por participante, variando o intervalo com que eram 

apresentados aleatoriamente, as cinco repetições de cada teste (1, 2, 3 e 4) – 

de 5 a 10 segundos, para assim evitarmos uma resposta antecipatória 

(aprendizagem/habituação) tal como atrás referido.  

 

 

4.4. PROCEDIMENTOS ESTATÍSTICOS 

Para a análise estatística das variáveis deste estudo foi utilizado o programa 

estatístico Statistical Package for the Social Science (SPSS), versão 15.0 e o 

Microsoft 2007. 

 Nas 4 experiências foi retirada a média das 5 tentativas de cada sujeito.  

Para cada uma das variáveis (TRS, TM e TResp) analisaram-se os vídeos de 

cada indivíduo retirando-se a respectiva média (cf. Anexo 3). Ou seja, os 

valores estudados correspondem à média de cada grupo, em cada teste, 

referentes a cada variável – TRS, TM e Tresp. 

Na análise dos resultados, recorremos à Estatística Descritiva, que nos 

permitiu calcular a média, o desvio padrão, a percentagem, os valores máximos 

e mínimos. Recorremos, também, à Estatística Inferencial para comparar os 

dois grupos nos quatro testes utilizados. As variáveis dependentes em estudo 
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foram o tempo de reacção simples (TRS), o tempo de movimento (TM) e o 

tempo de resposta (Tresp), em duas técnicas da modalidade de karate: O 

gyaku-zuki (técnica de membros superiores) e o mawashi-gueri (técnica de 

membros inferiores), ao lado direito e ao lado esquerdo. Para comparar a 

variável Experiência Competitiva, utilizámos o teste de Mann-Whitney para 

medidas independentes. 

O nível de significância foi fixado em p=0.05. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS



 
 

 



Apresentação dos Resultados_______________________________________ 

____________________________________________________________________77 
 

 

V. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 
Neste capítulo vamos analisar a amostra segundo as variáveis dos testes 

executados: Teste 1: Gyaku-zuki direita; Teste 2: Gyaku-zuki esquerda; Teste 

3: Mawashi-gueri direita e Teste 4: Mawashi-gueri esquerda. A amostra foi 

dividida em 2 grupos: Grupo 1 - Atletas com experiência competitiva e Grupo 2 

- atletas sem experiência competitiva, em que iremos, comparar os valores de 

tempo de reacção simples (TRS), tempo de movimento (TM) e tempo de 

resposta (Tresp), obtidos por estes dois grupos. 

 

 

5.1. AVALIAÇÃO DO TEMPO DE REACÇÃO SIMPLES, TEMPO 

DE MOVIMENTO E TEMPO DE RESPOSTA.  

De seguida, vamos analisar a amostra do nosso estudo, isto é, o Grupo 1 

(karatecas com experiência de competição) e o Grupo 2 (karatecas sem 

experiência de competição), segundo as variáveis em estudo nos quatro testes 

realizados. 

 

5.1.1. TESTE 1 - GYAKU-ZUKI DIREITO 
 

Gráfico 1. Teste 2 (Gyaku-zuki direito) - Comparação dos valores médios do TRS, TM e 

Tresp no Grupo 1 e Grupo 2. 
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Quadro 4 – Teste1 (Gyaku-zuki Direito) - Valores Máximo, Mínimo, Média, Desvio padrão 

 (sd) e ρ 

 

Conforme verificamos, tanto no Gráfico 1 como no Quadro 4, o Grupo 1, isto é, 

os atletas com experiência competitiva apresentam resultados no TRS 

(187.69±15.53) em média mais baixos quando comparados com os dos atletas 

sem experiência competitiva (224.62±27.22) e, apesar da diferença ser de 

37msec, é estatisticamente significativa esta diferença (ρ=0,000).  

Relativamente ao TM a tendência mantêm-se, isto é, o TM = 475.08±69.71  

para o Grupo 1 e para o Grupo 2 TM = 537,23±66,92 paro o Grupo 2 onde o 

valor de p=0,017 revela que estes valores também têm significado estatístico. 

Consequentemente, no que toca ao Tresp o Grupo 1 também apresenta 

valores mais baixos (662.77±75.25 contra 761,85±82,44) relativamente ao 

Grupo 2, onde também p=0,002, verificando-se que esta diferença tem 

significância estatística, conforme aos valores médios anteriores. 

 

 

5.1.2. TESTE 2 - GYAKU-ZUKI ESQUERDO 
 

No teste 2, conforme poderemos constatar tanto no Gráfico 2 como também no 

Quadro 5, a média dos valores do TRS, do TM e do Tresp, relativamente aos 

dois grupos, revela certas diferenças embora possamos observar que no TRS 

não se mantém a tendência do Teste 1, em termos de significado estatístico. 

Vemos, no entanto, que os valores máximos de TRS (Grupo 1= 232,00 e 

Grupo 2 = 244,00) intergrupos tendem para a melhoria do grupo experiente e 

apenas nos valores mínimos (Grupo 1= 160,00 Grupo 2 = 168,00) há uma 

pequena diferença. 

 

 TRS TM Tresp 

Grupo1 N= 13 
Grupo 2 N=13 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 

Máximo 216,00 288,00 600,00 632,00 816,00 920,00 
Mínimo 160,00 184,00 384,00 408,00 560,00 608,00 
Média 187,69 224,62 475,08 537,23 662,77 761,85 
sd 15,53 27,22 69,71 66,92 75,25 82,44 
p 0,000 0,017 0,002 
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Gráfico 2. Teste 2 (Gyaku-zuki esquerdo) - Comparação dos valores médios do TRS, TM 

e Tresp no Grupo 1 e Grupo 2. 
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Quadro 5 – Teste 2 (Gyaku-zuki esquerdo) -  Valores Máximo, Mínimo, Média, Desvio 

padrão (sd) e p. 

 

Na verdade o Grupo 1 obteve valores médios mais baixos de TRS (195,69 ± 

20.30), relativamente ao Grupo 2 (207,08±21,18) onde p=0,12 e portanto estes 

valores não são estatisticamente significativos. Ao contrário, os valores médios 

de TM (491,08 ± 60.62) e de Tresp (686,77 ± 65.71) do Grupo 1 são mais 

baixos em comparação com os do Grupo 2 (549,85±82.21 e 756.92±93.27), e 

em que a diferença entre as médias dos dois grupos é estatisticamente 

significativa com valores de p=0,033 e p=0,021, respectivamente. Verificamos 

assim que se mantém a tendência verificada no primeiro teste, relativamente à 

melhoria do grupo experiente, quando comparamos os valores entre os dois 

grupos como discutiremos mais adiante. 

 
 
 
 
 
 

 TRS TM Tresp 

Grupo1 N= 13 
Grupo 2 N=13 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 

Máximo 232,00 244,00 584,00 684,00 784,00 928,00 
Mínimo 160,00 168,00 424,00 400,00 592,00 600,00 
Média 195,69 207,08 491,08 549,85 686,77 756,92 
Sd 20,30 21,18 60,62 82,21 65,71 93,27 
P 0,120 0,033 0,021 
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5.1.3. TESTE 3 – MAWASHI-GUERI DIREITO 
 

Gráfico 3. Teste 3 (Mawashi-gueri direito) - Comparação dos valores médios do TRS, TM 

e Tresp no Grupo 1 e Grupo 2.  

 

Quadro 6 – Teste 3. Valores Máximo, Mínimo, Média, Desvio padrão (sd) e p. 

 

Observando tanto o Quadro 6 como o Gráfico 3, constatamos que a 

diferença da média dos tempos registados, no Teste 4, entre os dois grupos, 

relativamente ao TRS, mais uma vez, demonstra que os atletas com 

experiência competitiva são mais rápidos (184.00±16), do que os atletas sem 

experiência competitiva (211.08±27.23), sendo que tal diferença tem 

significância estatística (p=0,003). No TM é notória a diferença observada, 

entre os dois grupos, em que o Grupo 1 (455.82±41.91) é mais rápido em 111, 

56mseg do que o Grupo 2 (567.38±61.75), e sendo que estas diferenças se 

mostraram estatisticamente significativas (p=0.000). Relativamente ao Tresp, 

as diferenças em média dos dois grupos, deu vantagem novamente ao Grupo 1 

(639.82±45.13), com uma diferença bastante acentuada de 138.64msec e 

assim a diferença tem significado estatístico (p=0.000): o Grupo 2 

(778.46±82.58) mostrou-se cerca de 17,81% mais lento. 

 

 TRS TM Tresp 

Grupo1 N= 13 
Grupo 2 N=13 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 

Máximo 208,00  264,00 512,00 664,00 704,00  928,00
Mínimo 152,00  168,00 384,00 488,00 584,00  664,00
Média 184,00  211,08 455,82 567,38 639,82  778,46
sd 16,00  27,23 41,91 61,75 45,13  82,58
p 0,003 0,000 0,000 
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5.1.4. TESTE 4 – MAWASHI-GUERI ESQUERDO 

Gráfico 4. Teste 4 (Mawashi-gueri esquerdo) - Comparação dos valores médios do TRS, 

TM e Tresp no Grupo 1 e Grupo 2. 

 
Quadro 7 – Teste 4. Valores Máximo, Mínimo, Média, Desvio padrão (SD) e p. 

 

Olhando o Gráfico 4 e o Quadro 7, no TRS, apesar da pouca diferença 

(25.23msec) entre grupos (193.23±18.72 no primeiro e 218.46±30 no outro), 

em termos de média, a diferença foi estatisticamente significativa (p=0.015). Os 

valores da média do TM do Grupo 1 é de 460.31±42.79, enquanto, 

603.08±78.42, foi o valor registado no Grupo 2, com uma significância 

estatística de p=0.000. Relativamente ao Tresp, a diferença do Grupo 1 para o 

2 foi de 168msec, com valores de 653.54 ± 46.24 e 821.54±100.74, 

respectivamente, verificando-se novamente que estes valores têm significância 

estatística (p=0,000). 

 

 

 

 TRS TM Tresp 

Grupo1 N= 13 
Grupo 2 N=13 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 

Máximo 216,00  272,00 520,00 776,00 728,00  1048,00
Mínimo 160,00  168,00 384,00 504,00 592,00  696,00
Média 193,23  218,46 460,31 603,08 653,54  821,54
sd 18,72  30,00 42,79 78,42 46,24  100,74
p 0,015 0,000 0,000 
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VI. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Nos testes 1, 3 e 4 evidenciaram-se diferenças estatisticamente 

significativas, entre os dois grupos, para todas as variáveis em estudo: TRS, 

TM e Tresp, permitindo-nos afirmar que os atletas com experiência competitiva 

conseguiram melhores resultados quando comparados com os atletas não 

experientes em termos de competição. Relativamente ao teste 2 apesar de o 

Grupo 1 manter valores médios mais baixos, no que diz respeito ao TRS, as 

diferenças não se revelaram estatisticamente significativas (p=0.120)(cf Quadro 

8).  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Quadro 8 -  Quadro resumo dos dados obtidos pela análise dos resultados. 
 

  T1 T2 T3 T4 

 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 

TRS 
187.69 
±15.53 

224.62 
±27.22 

195,69 
± 20.30 

207.08 
±21.18 184.00±16 

211.08 
±27.23 

193.23±18.7
2 

218.46 
±30 

p 0,000 0,120 0,003 0,015 

% 
16,44% (mais rápido 

o grupo1) 
5.50% (mais rápido o 

grupo1) 
12.83% (mais rápido o 

grupo1) 
11.55% (mais rápido o 

grupo1) 

mseg 
menos 37mseg (mais 

rápido o grupo1) 
menos 11.39mseg (mais 

rápido o grupo1) 
menos 27.08mseg (mais 

rápido o grupo1) 
menos 25.23mseg (mais 

rápido o grupo1) 

TM 
475.08 
±69.71 

537.23 
±66.92 

491.08 
±60.62 

549.85 
±82.21 

455,82 
±41.91 

567,38 
±61.75 

460.31 
±42.79 

603.08 
±78.42 

p 0,017 0,033 0,000 0,000 

% 
11,57% (mais rápido 

o grupo1) 
10.69% (mais rápido o 

grupo1) 
19.66% (mais rápido o 

grupo1) 
23.70% (mais rápido o 

grupo1) 

mseg 

menos 62,15mseg 
(mais rápido o 

grupo1) 
menos 58,77mseg (mais 

rápido o grupo1) 
menos 111,56mseg (mais 

rápido o grupo1) 
menos 143mseg (mais 

rápido o grupo1) 

Tresp 
475.08 
±69.71 

537.23 
±66.92 662.77±75.25

761.85 
±82.44 

639.82 
±45.13 

778.46 
±82.58 

653.54  
± 46.24 

821.54 
±100.74 

p 0,002 0,021 0,000 0,000 

% 
13% (mais rápido o 

grupo1) 
9.27% (mais rápido o 

grupo1) 
17.81% (mais rápido o 

grupo1) 
20.45% (mais rápido o 

grupo1) 

mseg 
menos 99.08mseg 

(mais rápido o grupo1) 
menos 70.15mseg (mais 

rápido o grupo1) 
menos 138,64mseg (mais 

rápido o grupo1) 
menos 168mseg (mais 

rápido o grupo1) 
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Concordando com estes resultados, vários autores, (Kioumourtzoglou, 

Kourtessis, Michalopoulou e Derri, 1998 e Knapp, 1961, cit. Mori, 2002) 

mostraram TRS mais rápidos para peritos do que para atletas principiantes,  

embora também verifiquemos que tal não acontece no estudo de Mori et al. 

(2002) como já foi atrás referenciado.   

  Harbin et al. (1989 cit, por Tavares, 1993), apoiam os resultados do 

nosso estudo, nomeadamente no que se refere à avaliação do TM e do Tresp, 

ao terem encontrado diferenças estatisticamente significativas, relativamente 

ao tempo de reacção, entre os atletas profissionais e os amadores (melhores 

performances para os primeiros), num estudo que envolvia a correlação entre o 

tempo de reacção, o tempo de movimento e a precisão, com o nível de 

performance de atletas. 

Os nossos resultados não vão ao encontro dos estudos realizados por outros 

autores (Hazel, 1995; Williams et al., 1999; Wood e Abernethy, 1997 cit. por 

Mori  et al., 2002) que mostraram que a maioria de resultados obtidos de 

avaliações optométricas, em tarefas simples de laboratório usando estímulos 

genéricos (por exemplo, TRS a um flash de luz) é equívoca, não mostrando 

nenhuma diferença sistemática de TR, entre o atleta experiente e um atleta 

principiante. Concordamos, com o que afirmam mas é preciso salientar que na 

maioria destes estudos o paradigma experimental usa um estímulo simplista 

onde se faz apelo apenas às áreas sensoriais primárias (visuais e/ou auditivas) 

e não à capacidade perceptiva. 

Os nossos resultados, também vão ao encontro dos estudos de Vieten et al 

(2007), onde os praticantes de taekwondo de competição a nível internacional, 

mostraram tempo de reacão inferiores. Em relação ao estudos de Yasuhiro e 

Shui (2003), os nossos resultados não podem ser comparados, uma vez que o 

paradigma experimental foi diferente, pois o alvo utilizado não era fixo e havia 

necessidade de perseguição do olhar. 

Em suma, os nossos resultados revelam que os atletas, com experiência 

competitiva, obtiveram melhores resultados em todos os testes, quando 

comparadas as médias de todos os testes TM e Tresp, entre os dois grupos. 



Discussão dos Resultados__________________________________________ 
 

____________________________________________________________________87 
 

No entanto, no que diz respeito à variável TRS, os valores obtidos entre os dois 

grupos, foram muito aproximados, chegando mesmo a não ter significado 

estatístico no teste 2 (p=0.120). Ou seja, considerando a proximidade da média 

dos valores da variável TRS entre os dois grupos, podemos afirmar que os 

atletas do Grupo 1, são mais rápidos, essencialmente devido ao tempo de 

movimento, que segundo Pérez e Morales (2002), é um factor essencial em 

desportos de combate, nos quais a modalidade de karate se inclui. 

De salientar também que numa amostra de 100% dextros, os atletas 

com experiência competitiva destacam-se notoriamente ao nível do Tresp, no 

teste 4 (curiosamente, ao lado esquerdo) com uma média de tempo menor 

cerca de 168mseg, do que os atletas sem experiência competitiva, ou seja 

20,4% 

Os resultados obtidos, revelam que os atletas com experiência 

competitiva, obtiveram melhores resultados em todos os testes, quando 

comparadas a médias de TM e Tresp, entre os dois grupos. No entanto, no que 

diz respeito à variável TRS, os valores obtidos entre os dois grupos, foram 

muito aproximados, chegando mesmo a não ter significado estatístico no teste 

2 (P=0.120). Ou seja, considerando a proximidade da média dos valores da 

variável TRS entre os dois grupos, podemos afirmar que os atletas do grupo 1, 

são mais rápidos, essencialmente devido ao tempo de movimento, segundo 

Pérez e Morales (2002), factor essencial em desportos de combate, no qual a 

modalidade de  karate se inclui. 

De salientar que numa amostra de 100% dextros, os atletas com 

experiência competitiva, destacam-se notoriamente ao nível do Tresp, no teste 

4 (curiosamente, ao lado esquerdo) com uma média de tempo menor cerca de 

168msec, do que os atletas sem experiência competitiva, ou seja 20,4%. 
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7.1. CONCLUSÕES  

Os resultados mostram-nos que existem diferenças estatisticamente 

significativos, i) no que se refere à vantagem dos atletas experientes, 

relativamente aos não experientes, em todos os testes, exceptuando o teste 2 

(em que a diferença não é estatisticamente significativa) no TRS; ii) em todos 

os testes os atletas experientes, em média, apresentaram valores mais baixos 

de TM e de Tresp; iii) pelos valores apresentados, os Tresp dos karatecas 

dependem essencialmente dos valores de TM.  

 

7.2. SUGESTÕES 

Devido à parca existência destes estudos no nosso país (pelo menos 

divulgados), achamos que é um campo de estudo ainda em exploração. 

ASSIM, seria interessante, desenvolver este método de avaliação do tempo de 

reacção, mais especificamente o TRE associado ao tempo de antecipação-

coincidência (fundamental em combate) utilizando estímulos fixos e móveis 

quer em situações standard quer em situações de combate.  
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VII. ANEXOS 

 

Anexo 1 – Questionário de recolha de dados dos atletas  

 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto – FADEUP 

Monografia 

 

QUESTIONÁRIO – Estudo comparativo de praticantes de Karate com dois diferentes níveis de 

prática competitiva (experientes e não experientes em competição desportiva) ao nível do Tempo 

de Reacção. 

O autor, finalista da licenciatura em Desporto e Educação Física – opção de Recreação e Lazer da 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, agradece-lhe desde já a sua colaboração ao preencher 

este Questionário. Com ele procuramos detectar alguns factores que estão na base do seu nível de prática 

no Karate-do. 

Lembramos que este questionário é absolutamente CONFIDENCIAL tal como todos os testes que se lhe 

seguem. OBRIGADO. 

 

Para responder ao Questionário, faça o assinalando com uma Cruz (à frente ou em cima da informação) ou 

preenchendo a sua resposta no (s) espaço (s) respectivo (s) 

 

Idade  Data de nascimento (d/ m / ano)    

Peso  Altura  

Estilo  

Anos de prática: 

Graduação 10kyu 9kyu 8kyu 7kyu 6kyu 5kyu 4kyu 3kyu 2kyu 1kyu 

 1Dan 2Dan 3Dan 4Dan 5Dan Mais… _________________ 

Quantas vezes treina por semana? 2 X 3X 4X + 4X 

Faz competição? Sim  Não  
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Há quantos anos?  

Nacional Sim  Não  

Internacional Sim  Não  

Quantas internacionalizações: 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 + 12 

Indique as 4 competições mais importantes em que participou e lugar em que ficou: 

1- 

2- 

3- 

4- 

 

Para efeitos de contacto e para a execução dos testes necessários: 

 

Nome: 

Nº de telefone: 

E-mail:  

Disponibilidade semanal (tempo livre para os referidos testes, a realizar na Faculdade de Desporto  da 

Universidade do Porto). 

Dia da semana Horários 
  
  
  
  
  
  
  
  

Dominante – Dextro ou esquerdino - assinale com uma cruz 
Membro superior Membro Inferior 

Dextro Dextro 
  

Esquerdino Esquerdino 
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Anexo 2 - Dados obtidos para o teste 1, teste 2, teste 3 e teste 4, para o 

grupo 1 e grupo 2. 

 

Quadro 8. Dados obtidos para o teste 1 Gyaku zuki Direito. 

 

Legenda 

  Atletas com Experiência competitiva 
  Atletas sem Experiência competitiva 

 

Teste 1 -  Guaku zuki Direito 
   

Tempo de reacção simples Tempo de movimento Tempo Total 

0,200 0,504 0,704

0,184 0,568 0,752

0,184 0,520 0,704

0,168 0,488 0,656

0,216 0,600 0,816

0,176 0,552 0,728

0,160 0,400 0,560

0,192 0,464 0,656

0,184 0,384 0,568

0,184 0,408 0,592

0,200 0,440 0,640

0,208 0,416 0,624

0,184 0,432 0,616

0,240 0,616 0,856

0,192 0,560 0,752

0,184 0,592 0,776

0,288 0,632 0,920

0,240 0,616 0,856

0,248 0,528 0,776

0,216 0,488 0,704

0,216 0,552 0,768

0,240 0,528 0,768

0,216 0,456 0,672

0,216 0,520 0,736

0,200 0,408 0,608

0,224 0,488 0,712
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Quadro 9. Dados obtidos para o teste 2 -  Gyaku zuki Esquerdo. 

Teste 2 - Guaku zuki Esquerdo 

Tempo de reacção simples Tempo de movimento Tempo Total 

0,216 0,560 0,776

0,200 0,560 0,760

0,176 0,496 0,672

0,168 0,520 0,688

0,200 0,584 0,784

0,200 0,560 0,760

0,160 0,432 0,592

0,192 0,496 0,688

0,192 0,424 0,616

0,184 0,424 0,608

0,232 0,440 0,672

0,208 0,424 0,632

0,216 0,464 0,680

0,192 0,664 0,856

0,192 0,584 0,776

0,216 0,584 0,800

0,232 0,592 0,824

0,244 0,684 0,928

0,200 0,464 0,664

0,192 0,528 0,720

0,216 0,624 0,840

0,192 0,512 0,704

0,216 0,480 0,696

0,168 0,488 0,656

0,200 0,400 0,600

0,232 0,544 0,776

 

 

Legenda 

  Atletas com Experiência competitiva 
  Atletas sem Experiência competitiva 
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Quadro 10. Dados obtidos para teste 3 -  Mawashi gueri Direito 

Teste 3 - Mawashi gueri Direito 

Tempo de reacção simples Tempo de movimento Tempo Total 

0,184 0,512 0,696

0,192 0,496 0,688

0,160 0,496 0,656

0,152 0,440 0,592

0,192 0,512 0,704

0,200 0,464 0,664

0,184 0,400 0,584

0,192 0,448 0,640

0,176 0,438 0,614

0,176 0,456 0,632

0,176 0,408 0,584

0,200 0,384 0,584

0,208 0,472 0,680

0,264 0,664 0,928

0,168 0,552 0,720

0,200 0,536 0,736

0,232 0,648 0,880

0,232 0,664 0,896

0,208 0,536 0,744

0,200 0,592 0,792

0,192 0,584 0,776

0,208 0,512 0,720

0,200 0,488 0,688

0,216 0,528 0,744

0,176 0,488 0,664

0,248 0,584 0,832

 

 

Legenda 

  Atletas com Experiência competitiva 
  Atletas sem Experiência competitiva 

 

 



Anexos_________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________XXXVIII 
 

 

 

 

Quadro 11. Dados obtidos para o golpe Mawashi gueri Esquerdo. 

Teste 4 - Mawashi gueri Esquerdo 

Tempo de reacção simples Tempo de movimento Tempo Total 

0,192 0,496 0,688

0,208 0,480 0,688

0,160 0,520 0,680

0,160 0,440 0,600

0,208 0,520 0,728

0,216 0,488 0,704

0,184 0,424 0,608

0,192 0,432 0,624

0,184 0,456 0,640

0,184 0,464 0,648

0,200 0,400 0,600

0,208 0,384 0,592

0,216 0,480 0,696

0,272 0,776 1,048

0,200 0,504 0,704

0,200 0,640 0,840

0,200 0,656 0,856

0,240 0,688 0,928

0,168 0,552 0,720

0,192 0,576 0,768

0,256 0,656 0,912

0,232 0,600 0,832

0,224 0,576 0,800

0,216 0,528 0,744

0,192 0,504 0,696

0,248 0,584 0,832

 

 

Legenda 

  Atletas com Experiência competitiva 
  Atletas sem Experiência competitiva 
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Anexo 3 – Exemplo dos dados adquiridos pela observação dos 

vídeos 

Quadro 12 ‐  Exemplo dos dados adquiridos pela observação dos vídeos 

Participante        Trsimples 
Tempo de 
movimento  Tempo Total

2             

Dextro     t0  t1  t2  t1‐to  t2‐t1  t2‐t0 

GD  R1  9,080  9,280 9,840 0,200 0,560  0,760

GD  R2  14,280  14,480 15,080 0,200 0,600  0,800

GD  R3  19,360  19,520 20,080 0,160 0,560  0,720

GD  R4  24,280  24,480 25,04 0,200 0,560  0,760

GD  R5  29,280  29,440 30,000 0,160 0,560  0,720

Média              0,184 0,568  0,752

Dextro     t0  t1  t2  t1‐to  t2‐t1  t2‐t0 

GE  R1  41,280  41,480 42,080 0,200 0,600  0,800

GE  R2  46,320  46,520 47,040 0,200 0,520  0,720

GE  R3  51,280  51,480 52,040 0,200 0,560  0,760

GE  R4  56,320  56,520 57,040 0,200 0,520  0,720

GE  R5  61,320  61,520 62,12 0,200 0,600  0,800

Média              0,200 0,560  0,760

Dextro     t0  t1  t2  t1‐to  t2‐t1  t2‐t0 

MD  R1  12,400  12,600 13,120 0,200 0,520  0,720

MD  R2  17,480  17,680 18,200 0,200 0,520  0,720

MD  R3  22,600  22,800 23,280 0,200 0,480  0,680

MD  R4  27,480  27,680 28,160 0,200 0,480  0,680

MD  R5  32,520  32,680 33,160 0,160 0,480  0,640

Média              0,192 0,496  0,688

Dextro     t0  t1  t2  t1‐to  t2‐t1  t2‐t0 

ME  R1  53,280  53,440 53,920 0,160 0,480  0,640

ME  R2  58,280  58,560 59,040 0,280 0,480  0,760

ME  R3  63,320  63,520 64,000 0,200 0,480  0,680

ME  R4  68,280  68,480 68,96 0,200 0,480  0,680

ME  R5  73,320  73,520 74,000 0,200 0,480  0,680

Média              0,208 0,480  0,688
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Anexo 4 - variáveis definidas no SPSS 

 

 

Figura 18. Variáveis definidas em SPSS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


