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RESUMO

o tempo de reação de escolha (tre) tem sido adotado como um indicador de eficiência 

no processamento de informação, sendo utilizado no esporte para expressar as possíveis 

facilitações neurais em atletas. muitos dos estudos analisam as diferenças entre o 

processamento de atletas e não atletas, e pouco se sabe sobre o efeito do treinamento 

de diferentes modalidades esportivas no tre. o presente estudo teve como objetivo 

investigar o efeito da especificidade da modalidade de futebol no tre de jogadores juvenis 

de futebol de campo e futsal, em uma tarefa laboratorial. participaram 19 atletas de 

futsal e 20 atletas de futebol de campo com idade média de 21.3  4.9 e 19.0  1.41 anos, 

respectivamente. a tarefa experimental consistiu em observar a oscilação de um estímulo 

visual e tocar um sensor de acordo com a direção do estímulo visual, o mais rápido possível. 

o teste t de Student para amostras independentes não identificou diferenças significativas 

entre os grupos. pode-se inferir que, apesar dos jogadores de futsal serem expostos, 

supostamente, a situações que necessitam de tomadas de decisão mais rápida, em virtude 

do menor espaço e maior velocidade de deslocamento da bola, os mesmos reagem com a 

mesma velocidade, pelo menos nessa tarefa. 
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reaction and movement time 

of soccer and indoor soccer junior players.

ABSTRACT

Choice reaction time (Crt) has been adopted in literature as an important 

efficiency indicator of information processing, and in sport it is being 

used to verify the possible neural facilitations in athletes. however, most 

of the studies analyze the differences between processing information 

in athletes and non athletes, without investigating the training effect of 

different features of the same sport modality in the Crt. thus, this study 

aimed to investigate the effect of specificity of soccer modality on Crt 

of junior players, at a laboratorial task. nineteen indoor soccer athletes 

were investigated and 20 soccer players, with medium age of 21.3  

4.9 and 19.0  1.41 years, respectively. experimental task consisted in 

observing an oscillating visual stimulus (on left or right) and touching a 

response-key at the same side, as fast as possible. student’s t test didn’t 

identify significant differences between the groups for Crt. regarding 

to that results, we can say that, although indoor soccer players be 

supposedly exposed to situations requiring faster decision making, they 

react with the same velocity, unless on that task.

Key woRdS: 

indoor soccer. soccer. reaction time. Perceptual-motor ability.
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INTRODUÇÃO

na última década, houve um aumento no número de investigações que abordavam o 

esporte de alto nível, especialmente descrevendo as capacidades físicas, características 

antropométricas e psicológicas de atletas profissionais. no entanto, pouca ênfase tem 

sido dada às capacidades perceptomotoras desses atletas (10), o que pode trazer grandes 

contribuições para sua preparação, uma vez que entender a natureza de tais variáveis 

pode subsidiar a implementação de programas de treinamento cada vez mais direcionados 

à especificidade das modalidades (10).

dentre as pesquisas sobre as capacidades perceptomotoras em atletas, a grande 

maioria estava inicialmente mais ligada a questões da psicologia (ver, por exemplo, 22). somente 

mais tarde, alguns estudos enfocaram aspectos do controle motor  (13), investigando as 

habilidades no esporte relacionadas à percepção de estímulos do ambiente e aspectos 

subjacentes a este, que, em vista do melhor desempenho de atletas com relação a não-

atletas, parecia privilegiada no esporte. muitos dos estudos investigaram indicadores dos 

mecanismos de processamento central, como antecipação, exploração visual do ambiente, 

reconhecimento de situações de jogo, entre outros (13, 16, 18, 20).

nessas investigações, uma capacidade freqüentemente adotada como indicador de 

processamento de informação é a orientação de resposta, mais conhecida como o tempo 

de reação de escolha (tre), caracterizado em situações em que há a possibilidade de 

ocorrerem diferentes estímulos, desencadeando cada um uma resposta motora específica. 

a utilização do tre ocorre devido a sua grande influência no desempenho esportivo, como 

em uma cobrança de falta no futebol, por exemplo, em que diferentes trajetórias e forças 

empregadas na bola exigem uma reação específica do goleiro. dessa forma, aquele que cobra 

a falta sempre leva vantagem em razão de as várias possibilidades de chute aumentarem o 

tre do goleiro devido ao aumento do número de alternativas de estímulo-resposta.

recentes estudos têm demonstrado que atletas possuem um processamento central 

mais eficiente que não-atletas, provenientes de possíveis facilitações neurais concedidas 

pela prática esportiva (1,  16,  20). Com a prática, o atleta aprende a identificar quais são os 

estímulos mais adequados e a probabilidade dos mesmos ocorrerem para a tomada de 

decisão de determinadas respostas motoras (10). esta característica parece estar relacionada 

com os tipos de prática e de ação motora que são analisados. Kida, oda e matsumura (11) 

constataram que jogadores de beisebol apresentaram um menor tre em relação a tenistas 

em um delineamento experimental que sugeriria uma tarefa motora comum somente ao 

beisebol. no entanto, sendo os valores diminuídos de tre específicos das ações motoras 

do esporte, até que ponto esta especificidade é sensível em diferentes condições de jogo? 

para verificar isto, poder-se-ia observar de que maneira se comporta o tre, especialmente 

em situações de uma mesma modalidade, mas com especificidades diferentes, por exemplo, 

modalidades com as mesmas habilidades, mas com estresses temporais diferentes. 
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esta análise poderia ser conduzida especialmente em esportes com predomínio de 

habilidades abertas, como nos esportes com bola, em que o tre exerce um papel fundamental 
(17, 24). nestes esportes, a dinâmica caracterizada pela transitoriedade dos acontecimentos 

exige constantemente uma rápida percepção dos estímulos oferecidos, no intuito de garantir 

uma rápida programação da resposta dificultando, dessa forma, a organização defensiva do 

adversário (5). o futebol de campo (disputado por 11 jogadores em cada equipe) e o futsal 

(disputado por 5 jogadores em cada equipe) são modalidades altamente dependentes dos 

componentes de processamento central do movimento no que se refere à tomada de decisão, 

o que é corroborado por Castelo quando cita três fatores que influenciam a natureza do jogo 

de futebol: a variabilidade das situações de jogo, a constante modificação-transitoriedade e 

a capacidade de tomada de decisão dos jogadores (3).

Quando analisada a especificidade da modalidade de futebol comparando-se futsal e 

futebol de campo, nota-se que o primeiro apresenta-se como um jogo de bola mais rápido, 

caracterizado por toques sucessivos na bola, deslocamentos velozes, uma constante e 

intensa modificação nos componentes ambientais do jogo, acontecendo em um espaço 

significantemente menor que o futebol de campo. em parte, isso pode ocorrer por ser o número 

de jogadores por metro quadrado diferente nas duas modalidades, manifestando-se em uma 

proporção aproximada de 0.010 para 0.003 no futsal e no futebol de campo, respectivamente. 

Gomes e machado (7) apontam a diferença de tamanho no espaço no futebol de campo quando 

comparado ao futsal como um fator redutor das “participações técnicas/ motoras”.

outro aspecto que poderia estabelecer a diferença entre o futsal e o futebol de campo diz 

respeito à magnitude dos passes realizados, visto que o futebol de campo, diferentemente do 

futsal, é caracterizado pelo grande número de passes longos, em que a bola permanece no ar 

por mais tempo. além disso, existe uma diferença significativa na velocidade de deslocamento 

da bola nos diferentes locais de disputa, no futebol o atrito da grama diminui a velocidade 

com que a bola se movimenta diferentemente do que ocorre na quadra. dessa forma, o futsal 

pode proporcionar ao praticante uma constante apresentação de estímulos em situações que 

exigem uma demanda muito grande de velocidade e um processamento mais rápido e eficiente 

da informação apresentada quando comparado ao futebol de campo. isso poderia exigir que o 

treinamento do tre para os atletas das duas modalidades fosse essencialmente diferenciado, 

submetendo-se os jogadores de futsal a situações em que fosse necessário um processamento 

de informação muito mais rápido que o de futebol de campo.

Com base nas argumentações acima, este trabalho tem como objetivo investigar o 

efeito da especificidade da modalidade de futebol no tre de jogadores juvenis em uma 

tarefa laboratorial, o que pode ser útil especialmente para a verificação da necessidade 

de adequar o treinamento do tre à especificidade das diferentes modalidades esportivas.
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METODOLOGIA

sUJeitos

participaram do estudo 19 jogadores de futsal (21.3  4.9 anos de idade) e 20 jogadores 

de futebol de campo (19.0  1.41 anos de idade) com experiência de 11.15  4.85 e 7.15 

 3.73 anos, respectivamente. todos eram brasileiros e do sexo masculino. a amostra 

foi composta por jogadores de todas as posições de uma única equipe de futsal e uma 

única equipe de futebol de campo da categoria juvenil, que disputavam campeonatos 

profissionais no estado do paraná (em nível estadual e regional).

tareFa e instrUmentos

a tarefa consistiu em observar um sinal luminoso que oscilava centralmente numa 

caneleta entre a direita e a esquerda, e aleatoriamente seguia para uma das extremidades 

até o diodo alvo, devendo o sujeito tocar o mais rápido possível o sensor correspondente ao 

lado para o qual o estímulo final se deslocava (Figura 1).

a mensuração do tre foi feita através de um aparelho que consiste em uma canaleta 

com 48 diodos luminosos afastados um do outro por 1 cm de distância, sendo o primeiro 

de cor diferente (diodo alerta). os diodos estavam ligados a um painel de controle, no 

qual também estavam vinculados três sensores de tempo dispostos sobre uma plataforma 

de madeira. os sensores estavam dispostos à esquerda, à direita e ao centro, de forma 

recuada (ver Figura 1). o acendimento sequencial dos diodos simulava um estímulo em 

movimento, que oscilava da direita para a esquerda. o aparelho estava conectado a um 

computador que armazenava todas as informações (6).

figura 1 — Disposição do aparelho e situação experimental.
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proCedimentos

a coleta de dados foi realizada no período da tarde, nas dependências do Cenesp, no 

Centro de educação Física e desporto da Universidade estadual de londrina, logo após 

ter obtido o consentimento esclarecido dos responsáveis, de acordo com as normas 

exigidas pela declaração de helsinki. nenhum dos atletas havia realizado qualquer tipo 

de tarefas que exigissem demasiada concentração ou esforço físico anterior à coleta de 

dados, ainda que existam resultados conflitantes e pouco conclusivos quanto à relação 

entre processamento de informação e exercício físico, ou atenção (4, 15, 20).

Cada atleta, individualmente, foi direcionado ao laboratório, de forma que seus 

companheiros não tivessem nenhuma informação da tarefa que iria executar. ao chegarem, 

após serem questionados a respeito da idade, tempo de prática e posição, recebiam as 

instruções relativas à tarefa, da seguinte forma:

a) Você ficará sentado nesse banco com a mão dominante sobre o sensor central;

b) irá aparecer um sinal de alerta na extremidade esquerda da canaleta. a partir daí, um 

estímulo luminoso se deslocará com velocidade constante até o centro, de onde oscilará 

repetidas vezes para a esquerda e para a direita, até tomar uma das direções e seguir 

definitivamente até o diodo alvo, podendo ser à direita ou à esquerda;

c) assim que você perceber para qual alvo o estímulo luminoso irá, deverá tocar o sensor 

correspondente o mais rápido possível. se deslocar para a direita, deve tocar o sensor 

direito, se para a esquerda, o sensor esquerdo. é importante não retirar a mão do sensor 

central antes de perceber a movimentação definitiva do estímulo.

após as instruções, o experimentador se posicionava ao lado do atleta, de modo que este 

não pudesse observar as suas ações e a tela do computador. o aparelho indicava na tela 

do computador, no final de cada tentativa, o tempo que o indivíduo levava para retirar sua 

mão dominante do sensor central, bem como o tempo de movimento, relativo ao toque em 

cada um dos outros sensores. no final da tarefa, o computador emitia um relatório com os 

valores de tre de cada tentativa, que foram utilizados para análise. 

Foram realizadas duas tentativas para a familiarização com a tarefa e 12 tentativas 

definitivas para cada indivíduo, sendo consideradas para analise somente as 10 últimas. a 

ordem de deslocamento dos estímulos para a esquerda ou para a direita foi randomizada. 

o intervalo de tempo entre uma tentativa e outra foi de 3 a 5 segundos. o tempo total de 

apresentação do estímulo foi de aproximadamente 2.56 segundos (para a direita) e 2.26 

segundos (para a esquerda), sendo utilizados os tempos de corte de 2.34 e 2.04 segundos, 

respectivamente. o tempo de corte foi adotado para identificar as tentativas antecipadas, 

visto referir-se ao acendimento do primeiro diodo luminoso no deslocamento definitivo. 

todas as tentativas abaixo do tempo de corte e as tentativas em que o atleta tocou o sensor 

contrário ao deslocamento foram anuladas e descartadas adotando-se, porém, um valor 

mínimo de 7 tentativas para a análise. a velocidade de deslocamento do estímulo foi variada 
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nas diferentes fases, apresentando os seguintes valores: 10 m/s (do início até o centro da 

canaleta), 0.33 m/s (fase de oscilação) e 1 m/s (fase de definição). na fase de oscilação, o 

estímulo oscilou entre 5 diodos para a esquerda e 5 diodos para a direita do diodo central.

tratamento estatístiCo

a normalidade da distribuição dos dados foi testada com a aplicação do teste de Shapiro Wilks para 

cada um dos grupos e a homogeneidade de variância com a aplicação do teste de homogeneidade 

de Levene. Como ambos os pressupostos foram atendidos, a estatística descritiva foi realizada 

com base na média e desvio-padrão dos dados e a inferencial com base no teste t de Student para 

amostras independentes (8). para todas as análises foi considerado o valor de p≤0.05.

RESULTADOS

o Quadro 1 apresenta os valores de média e desvio-padrão do tre dos jogadores de futsal 

e futebol de campo, expressos em milisegundos, além do valor de p. Quando analisadas as 

diferenças entre os grupos, o teste t de Student para amostras independentes não indicou 

diferença significativa.

QuaDro  1 — Valores da média, desvio-padrão, teste t de Student e nível de 
significância de TRE para os atletas de futsal e futebol de campo.

FUtsal
FUtebol 

de Campo
t

níVel de 
siGniFiCânCia

tre 311.6 ± 61.1 317.5 ± 23.4 0.05 0.48

Uma análise mais substancial a partir do desvio-padrão intra-atletas não foi considerada, 

uma vez que esta variância esteve de acordo com os trabalhos disponíveis na literatura. além 

do mais, não foram encontrados trabalhos de natureza metodológica que investigassem 

o comportamento adaptativo de atletas em face de aparatos experimentais e do número 

de tentativas realizadas para a prática deste experimento, seguindo uma tendência geral 

apresentada nos estudos de tre (13, 14, 23).

é importante ressaltar que, apesar de o desvio-padrão do grupo de futsal ter sido 

aproximadamente três vezes maior que o apresentado pelos atletas de futebol de campo, se 

a diferença fosse realmente significativa para os valores de tre, ela deveria gerar valores 

significativos no teste de homogeneidade de variância de Levene ou no teste t de Student.
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maiores considerações que investigassem as relações e diferenças entre a idade média 

dos atletas dos dois grupos não foram feitas, pois acredita-se que o tempo de reação 

alcança valores ótimos mais perto do início da adolescência  (9), talvez próximos aos 14 

anos (19), mantendo-se sem grandes alterações até o processo de envelhecimento.

DISCUSSÃO

a ideia de que os atletas de futsal reagem mais rapidamente que os de futebol de campo 

não foi sustentada pelos resultados encontrados, visto não haver diferença significativa 

entre os grupos testados com relação ao tre. portanto, os atletas de futsal reagiram com 

velocidade semelhante aos de futebol de campo nesta tarefa. 

Com base nesses resultados é possível discutir diferentes aspectos que envolvem 

tanto a situação de experimento quanto a situação de treinamento dos jogadores, uma 

vez que uma provável e aparente explicação para estes resultados estaria relacionada à 

perspectiva ambiental. intencionalmente, o aparato experimental selecionado para este 

estudo não esteve ligado a condições reais de jogo. a estimulação visual foi realizada 

por meio de um estímulo luminoso pontual, diferente das condições reais, em que vários 

estímulos de diferentes magnitudes e intensidades são apresentados concomitante e 

frequentemente. essa decisão foi tomada para se controlar, por exemplo, o número e a 

natureza dos estímulos apresentados. isso pode ser entendido como limitação, porém, 

estudos realizados com aparatos exclusivamente experimentais foram capazes de 

identificar diferenças no tre de atletas e não-atletas (1, 11, 13). ando, Kida e oda (1) realizaram 

um experimento com jogadores de futebol e estudantes universitários sem experiência em 

esportes com bola, mensurando o tre por meio de um estimulo visual circular central e 

periférico exposto na tela de um computador. a resposta deveria ser dada retirando-se a 

mão de um botão do teclado. Com base em analises obtidas através de eletromiografia 

foi possível encontrar diferenças significativas para o tre pré-motor entre os grupos nas 

tarefas experimentais (11). Kida, oda e matsumura (11) encontraram diferenças significativas 

entre o tempo de reação de tarefas de “Vai/ não Vai” de jogadores universitários e 

profissionais de beisebol e não-atletas a partir de um aparato exclusivamente laboratorial, 

o qual sugeria que as habilidades adquiridas no treinamento de beisebol podem ser 

transferidas para uma situação laboratorial de tempo de reação. portanto, atribuir os 

resultados encontrados à falta de valor ecológico da tarefa selecionada ou discutir os 

dados sob a luz das perspectivas cognitiva ou ecológica torna-se inviável, já que estas 

perspectivas carecem de estudos que venham trazer resultados conclusivos para servir 

de acréscimo a estudos semelhantes a este.

ainda nesse mesmo sentido, um aspecto que difere bastante da perspectiva ambiental 

diz respeito à forma de execução da tarefa motora, pois a resposta do atleta foi, por sua vez, 
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realizada com o membro superior, o que não estaria relacionado a um movimento especifico 

da modalidade. nesse sentido, bhanot e sidhu (2) referiram a diferença significativa entre o 

tre pedal e manual em jogadores de hóquei, voleibol, ginástica e halterofilismo. isto poderia 

sugerir que os atletas analisados apresentaram semelhante velocidade de processamento 

de informação em razão de haverem utilizado as mãos na tarefa experimental, o que 

não é habitualmente requerido no treinamento do futebol de campo ou futsal. além do 

mais, apesar de o tre ser considerado mais importante em habilidades abertas, com o 

futebol, há pouca evidência experimental que relacione as capacidades perceptomotoras 

a características específicas do chute (24). portanto, a falta de estudos que investiguem a 

diferença e a associação entre membros inferiores e superiores quanto ao tre de jogadores 

de futebol não permite uma discussão mais conclusiva.

os resultados obtidos em uma tarefa feita com o membro superior parecem reforçar, de 

maneira significante, a linha de pesquisa que defende as capacidades motoras vinculadas a 

movimentos específicos realizados repetitivamente nas sessões de treinamento e nos jogos. os 

valores de tre decrescentes observados a partir do efeito da prática esportiva, nesse sentido, 

mostram-se, aparentemente, como uma característica central especifica dos movimentos 

constantemente utilizados no esporte, sugerindo talvez diferentes estruturas ou caminhos 

neurais, no qual a resposta efetora é produzida ou enviada para as áreas periféricas do corpo, 

ou ainda para diferentes locais em que as facilitações apresentadas por atletas ocorrem no 

caminho percorrido pelo estimulo. no entanto, os resultados produzidos pelas pesquisas até 

então mostram-se, definitivamente, pouco conclusivos para uma solução mais pontual.

Junto a essas duas características apresentadas acima, deve-se prestar a atenção ao que 

se refere à tradução dos valores alcançados pelos atletas no experimento em situações reais 

de jogo, que ainda se constituem um desafio. apesar do tre em situações experimentais 

ser diferente entre atletas e não-atletas, ainda parece não haver relatos que relacionem os 

valores encontrados em laboratório com os indicadores precisos de desempenho ou, ainda 

com valores em situações mais reais de jogo. porém, tampouco os estudos que se aproximam 

mais destas condições ambientais, por sua natureza quantificadora relativamente invasiva, 

com fios, sensores e afins, têm seu valor ecológico enfraquecido. dessa forma, visto os 

trabalhos que procuram validar e fortalecer as perspectivas ecológica e cognitiva ainda 

não apresentarem dados conclusivos, os resultados alcançados nesta tarefa experimental 

talvez possam ser estendidos somente a tarefas semelhantes. 

porém, diante desta discussão, ressaltamos a relevância dos dados obtidos nesta 

investigação, visto que, a partir deles, o tre, restrito à especificidade dos movimentos, 

parece salutar nos estudos que envolvem o ambiente esportivo, trazendo indicadores 

empíricos que auxiliem no sustento desta hipótese, motivando a utilização de gestos técnicos 

ou movimentos mais próximos da vivência esportiva em estudos cujo objetivo seja transpor 

os resultados para o ambiente real. esta verificação também pode influenciar sobremaneira 
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os programas de treinamento de atletas, restringindo ou não as tarefas que objetivam o 

implemento do tre a situações exclusivamente semelhantes às vividas em jogo.

é importante ressaltar que as investigações nessa temática também apontam para 

diferenças existentes entre iniciantes no esporte e profissionais ou entre atletas e não 

atletas, como demonstrado por lidor, argov e daniel (16), que encontraram diferença 

significativa no tre de jogadoras de handebol habilidosas e iniciantes em uma tarefa 

experimental. desse modo, a proximidade dos valores de tre entre os jogadores 

apresentados no presente estudo pode ter sido caracterizada pela utilização de atletas 

juvenis e não-profissionais no esporte. além disso, pode-se argumentar que a amostra 

escolhida pode não representar as especificidades das modalidades, pois, apesar de terem 

11.15 e 7.15 anos de experiência (futsal e futebol de campo, respectivamente), não se sabe 

há quanto tempo estão treinando nessas modalidades especificas, ou seja, pode ser que 

treinaram durante grande parte desse tempo em outras especificidades da modalidade, ou 

então, como são juvenis, que inicialmente treinaram sem grandes especificidades.

em contrapartida, é importante ressaltar que a constante rotina de treinamento e a 

intensa repetição de situações e movimentos utilizados no esporte que fundamentam a 

formação de atletas, ainda que juvenis, podem ser capazes de tornar sistemas perceptivos 

em sistemas super-estabilizados. Uma vez que, nestes sistemas, modificações perceptivas 

podem não acarretar à reorganização da resposta motora  (21), ou seja, para atletas que 

possuem grande experiência no esporte, lidar com alterações nos estímulos referentes 

a bolas movimentadas com mais ou menos rapidez e espaços maiores ou menores não 

exigiria um processamento de informação mais elaborado. esta característica seria 

acentuada com relação a tarefas de baixo nível de complexidade, em que o estímulo seja 

pontual, como o apresentado nesta tarefa experimental.

outro aspecto a ser considerado nesta discussão diz respeito ao fato de jogadores 

de futebol de campo subutilizarem seus mecanismos de processamento de informação, 

ou seja, terem condições de reagir tão prontamente quanto os do futsal, porém como o 

jogo não impõe sistematicamente tal velocidade, eles mesmos trabalham com folga no 

processamento da informação. o que denotaria que são poucos os momentos que exigem 

um tre muito rápido, salvo, por exemplo, em passes curtos e rápidos dentro da grande 

área, em momentos de ataque.

diante dos resultados encontrados, podemos inferir que atletas juvenis de futebol de 

campo e de futsal apresentam valores semelhantes de tre em uma tarefa laboratorial 

manual. em vista das grandes carências de conhecimento acerca do processamento de 

informação referente a atletas, entende-se que novos estudos devem enfocar os seguintes 

aspectos: o comportamento temporal de atletas em tarefas específicas do esporte 

estudado; a utilização de tarefas mais complexas, pedais e manuais; o estudo de atletas de 

alto nível em tarefas de tre.
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