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RESUMO 

 

 

Atividades esportivas, como a esgrima, envolvem o direcionamento da extremidade 

distal de objetos seguros nas mãos a alvos no ambiente. Uma vez que a visão é 

tipicamente direcionada aos alvos, a percepção háptica (percepção via esforço 

muscular) da extensão de objetos é determinante para organização de estratégias 

motoras adequadas para tal ação. Dessa forma, os objetivos do estudo foram avaliar 

se esgrimistas apresentam melhor capacidade para perceber a extensão de hastes, 

na ausência de informação visual, do que indivíduos não treinados e avaliar se o 

contexto da tarefa no qual esta capacidade perceptual é avaliada afeta o 

desempenho. Onze esgrimistas e 20 indivíduos não esgrimistas realizaram duas 

tarefas perceptuais. Para cada tarefa, foram utilizadas 9 hastes de madeira com 

comprimentos variando de 70 a 110cm. Na Tarefa 1, os participantes foram 

solicitados a segurar uma haste nas mãos, movimentá-la e indicar o seu 

comprimento, na ausência de um objetivo funcional específico. Na Tarefa 2, os 

participantes simularam um ataque de esgrima com objetivo funcional claro: alinhar a 

ponta final da haste a um alvo apresentado no seu campo visual. A variável 

dependente foi o erro na percepção do tamanho das hastes. O erro foi computado, 

na Tarefa 1, como o desvio do julgamento do comprimento real e, na Tarefa 2, como 

a distância da ponta da haste ao alvo. Análise de variância demonstrou não haver 

diferença na performance perceptual entre grupos nas duas tarefas (p > 0,05). No 

entanto, foi observado um melhor desempenho dos participantes na Tarefa 2 quando 

comparada à Tarefa 1 (p < 0,001). A ausência de diferença entre grupos sugere que 

a percepção da extensão de objetos não é específica à esgrima, mas permeia 

diversas atividades cotidianas envolvendo manipulação de objetos. Os resultados 

demonstram ainda que o desempenho perceptual foi otimizado em um contexto no  

 

 

 

 



 

 

qual a percepção da extensão das hastes tinha relevância funcional direta para a 

organização da ação.  

Palavras-chave: Controle perceptual. Percepção háptica. Esforço muscular. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

 

Diversas atividades de vida diária e esportivas envolvem o manuseio e 

manipulação de objetos e implementos manuais (HOVE et al., 2006) com diferentes 

tamanhos e formas. Essas atividades são frequentemente executadas sem que toda 

a dimensão do objeto seja explorada (HOVE et al., 2006; CHANG et al., 2008), 

sendo o contato realizado apenas em uma pequena porção desse objeto (TURVEY, 

1998). Isso acontece, por exemplo, na esgrima. Neste esporte, o atleta deve segurar 

uma espada (implemento) firmemente na mão e direcionar a sua extremidade distal 

a um alvo específico no ambiente (oponente). Para que este direcionamento seja 

realizado de forma precisa, o atleta continuamente organiza seus movimentos de 

ataque de acordo com a posição do adversário e sua relação com a ponta da 

espada. Este movimento de ataque pode envolver esticar o braço, inclinar o tronco 

ou mesmo dar um passo para atingir o oponente. Portanto, para organização de um 

ataque eficaz, o esgrimista necessita acompanhar visualmente o adversário, e ao 

mesmo tempo, apreciar a extensão e a orientação da espada via o esforço muscular 

utilizado para o seu manuseio. 

A capacidade de apreciar as propriedades do corpo e de objetos 

adjacentes ao corpo via esforço muscular é conhecida na literatura como percepção 

háptica, mais especificamente tato dinâmico (GIBSON, 1966). Existem evidências de 

que a resistência oferecida pelos segmentos corporais e objetos à sua 

movimentação constitui a base informacional para esta forma de percepção 

(PAGANO et al., 1992, 1993; SOLOMON & TURVEY, 1988). Especificamente, 

durante a manipulação de objetos, há geração de torques e forças que variam com o 

tempo, bem como variação de movimentos (lineares e angulares) (CARELLO et al., 

2008; WAGMAN & CARELLO, 2003; PAGANO et al., 1998). No entanto, há 

parâmetros mecânicos que não variam com o tempo (invariantes) e que relacionam 

os movimentos e as forças geradas, ou seja, definem quanto de movimento do tipo 

linear ou angular ocorrerá dada uma determinada força ou torque, respectivamente 
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(CARELLO et al., 2008; WAGMAN & CARELLO, 2001; PAGANO et al., 1993; 

TURVEY et al.,1992). Estes parâmetros invariantes são os momentos de massa dos  

objetos e dos segmentos corporais, os quais determinam a sua resistência à 

movimentação (CARELLO et al., 2008; WAGMAN & CARELLO, 2001). Os diferentes 

momentos de massa de um objeto ou segmento corporal estão relacionados com 

suas diferentes propriedades geométricas, tais como, comprimento, largura, forma e 

orientação e, portanto, constituem potencial fonte de informação sobre tais 

propriedades. (CARELLO et al., 2008; WAGMAN & CARELLO, 2003; PAGANO et 

al., 1993). Nesse sentido, os estudos buscam identificar os invariantes relevantes 

para o sistema perceptual háptico (SOLOMON & TRUVEY, 1989; CARELLO et al., 

2008). 

A literatura tem identificado o momento de inércia como um dos 

invariantes detectados pelo sistema perceptual háptico para percepção de 

propriedades geométricas de objetos (SOLOMON & TURVEY, 1988; TURVEY, 1996; 

CARELLO & TURVEY, 2000; HOVE et al., 2006; HAJNAL et al., 2007). O momento 

de inércia pode ser definido como a resistência de um objeto às mudanças na 

aceleração angular quando este está sendo movimentado em torno de um eixo de 

rotação (WINTER, 1990). Essa variável mecânica depende da quantidade de massa 

e da distância do centro de massa do objeto ao ponto de rotação, sendo 

matematicamente definida pela multiplicação da massa do objeto pelo quadrado da 

sua distância (WINTER, 1990). No entanto, como o movimento exploratório ocorre 

em torno dos três eixos ortogonais (x,y,z), um tensor de inércia expressaria as 

diferentes magnitudes de resistência oferecida pelo objeto à sua aceleração angular 

em diferentes direções. Esse tensor é representado matematicamente por uma 

matriz 3x3 (TURVEY et al., 1999). Os elementos situados na diagonal da matriz são 

representados pelos momentos de inércia (Ixx, Iyy, Izz), e os situados fora da 

diagonal, pelos produtos de inércia (Ixy, Ixz, Iyz) (CARELLO et al., 2008). Os 

momentos de inércia representam a resistência do objeto à aceleração angular nos 

eixos ortogonais e os produtos de inércia representam a resistência rotacional 

perpendicular ao eixo de rotação e, portanto, refletem a assimetria do objeto em 

relação à sua distribuição de massa (SOLOMON & TURVEY, 1989; PAGANO &  
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TURVEY, 1998; CARELLO et al., 2008). Os momentos e produtos de inércia são 

calculados em referência a um sistema de coordenadas arbitrariamente definido. A 

diagonalização do tensor permite que as coordenadas definidas passem a coincidir 

com os eixos de simetria do objeto, tornando possível a obtenção dos momentos 

principais de inércia ou autovalores (I1, I2, I3)
1 e seus respectivos eixos principais ou 

autovetores (e1, e2, e3) (TURVEY et al., 1992; PAGANO & TURVEY 1998; CARELLO 

et al., 2008). Estudos prévios demonstraram que os autovalores relacionam-se com 

a percepção de comprimento, peso e forma dos objetos e segmentos corporais, 

enquanto os autovetores relacionam-se com a percepção de direção e orientação de 

membros e objetos (TURVEY, 1996). 

A estratégia experimental clássica para demonstrar o papel do tensor de 

inércia como invariante para percepção háptica envolve a manipulação da 

distribuição de massa de objetos (de forma a modificar o tensor de inércia) com o 

objetivo de gerar um efeito específico na percepção de uma de suas propriedades. 

Por exemplo, em um de seus estudos pioneiros, Solomon e Turvey (1989) 

adicionaram massa em diferentes posições de uma haste cilíndrica e demonstraram 

que a manipulação da distribuição de massa da haste produzia diferentes 

percepções de comprimento. Especificamente, o estudo demonstrou que para uma 

mesma haste, quando uma massa é adicionada longe do eixo de rotação, o 

comprimento é percebido como sendo maior do que quando a mesma massa é 

adicionada próximo do eixo de rotação. Este tipo de manipulação gera modificações 

na resistência do objeto à rotação, especialmente, em torno dos eixos 

perpendiculares ao seu eixo longitudinal (ou seja, um aumento na magnitude de I1 e  

I2). (SOLOMON & TURVEY, 1989). Dessa forma, foi possível concluir que os 

autovalores do tensor de inércia constituem fonte de informação para a percepção 

do comprimento. 

A capacidade de perceber propriedades geométricas de objetos via tato 

dinâmico parece ser modificada com a prática. Wagman et al. (2001) compararam o  

 

                                                      
1  Os valores subscritos 1, 2 e 3 representam os momentos principais de inércia de maior, 
intermediária e menor magnitude, respectivamente. 
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aprendizado perceptual da altura e largura de objetos retangulares a curto prazo, 

entre indivíduos que receberam feedback (conhecimento de resultados) após cada 

repetição, e indivíduos que não receberam feedback. Os resultados demonstraram 

que os participantes que receberam feedback apresentaram melhor desempenho 

perceptual e que, após a prática, mudanças ocorreram no comportamento 

exploratório: redução do tempo e da complexidade da exploração. O estudo sugere 

que, como o treinamento de uma tarefa implica em mudanças estruturais nos 

subsistemas hápticos (músculos, articulações, tendões, ligamentos e nervos), a 

experiência pode influenciar a capacidade perceptual. Este argumento foi suportado 

pelo estudo de Chang et al. (2008) que compararam a acurácia dos julgamentos de 

comprimentos percebidos de indivíduos jovens experientes e não experientes em 

badminton e tênis e, também, em indivíduos idosos experientes e não experientes 

nesses mesmos esportes. Os participantes do estudo exploraram hastes de madeira 

de diferentes comprimentos, sem o auxilio da visão, e indicaram o comprimento 

percebido. Em ambas as comparações, os grupos de indivíduos com experiência 

obtiveram resultados mais acurados, o que sugere que a experiência influencia a 

capacidade perceptual. 

Tradicionalmente, o desempenho perceptual háptico tem sido avaliado 

solicitando ao participante julgar explicitamente as propriedades geométricas do 

objeto. Esse tipo de tarefa não apresenta um contexto ou objetivo funcional claro 

para o participante. No entanto, de acordo com a abordagem ecológica, a percepção 

serve sempre a uma função específica, ou seja, a percepção tem a função de 

relevar as ações necessárias para se atingir um determinado objetivo funcional. Em 

outras palavras, a percepção guia a ação desejada (MICHAELS & CARELLO, 1981). 

A implicação deste pressuposto é que o foco da percepção não é nas propriedades 

geométricas, mas sim, nas propriedades funcionais relacionadas aos segmentos 

corporais, objeto manuseado, ambiente e suas relações (CHOI et al., 2004). 

Especificamente, no contexto da percepção háptica de objetos via tato dinâmico, a 

percepção não seria de propriedades físicas desse objeto, mas da função que estas 

propriedades suportam, ou seja, da utilidade funcional do objeto (FONSECA et al., 

2007; CHOI et al., 2004). 
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O pressuposto de que o sistema perceptual háptico é sensível à utilidade 

funcional de objetos já foi confirmado em estudos prévios (WAGMAN & CARELLO 

2001; 2003). Existem evidências de que indivíduos são capazes de perceber, via tato 

dinâmico, não apenas as propriedades geométricas, mas também a adequação de 

objetos para determinadas ações. Por exemplo, em dois estudos, Wagman e Carello 

(2001; 2003) demonstraram que os indivíduos foram sensíveis às propriedades 

inerciais de objetos que orientaram seu julgamento sobre a utilidade desses 

materiais para tarefas de força ou de precisão. Os participantes do estudo foram 

capazes de escolher um objeto ou identificar em que ponto de sua extensão segurá-

lo para maximizar sua utilidade em tarefas de martelar (força) ou de utilizar uma 

varinha para direcionar outro objeto a um orifício (tarefa de precisão). Objetos com 

massa mais concentrada perto da mão foram julgados como mais adequados para 

tarefa de precisão, enquanto aqueles com concentração de massa mais afastada da 

mão foram julgados como mais apropriados para tarefas de força (WAGMAN & 

CARELLO, 2001; 2003). O resultado do estudo sugere, portanto, que o tensor de 

inércia também constitui informação a respeito das utilidades funcionais dos objetos. 

Da mesma forma que a experiência afeta a percepção de propriedades 

geométricas, ela também parece influenciar a percepção de utilidades funcionais de 

objetos. Hove et al. (2006) demonstraram esse efeito da experiência no sistema 

perceptual háptico em jogadores de hóquei (experientes) e jogadores novatos (não 

experientes). No estudo, a massa do taco (implemento do hóquei) foi manipulada 

com uso de um peso de metal de 100g em três posições distintas: perto, médio e 

distante da mão. Os participantes, na ausência de informação visual, manipularam o 

implemento com as duas mãos e foram solicitados a qualificar tacos de acordo com 

sua adequação para tarefas de precisão e potência com uma nota variando de 1 

(pouco adequado) a 7 (muito adequado). A tarefa foi realizada antes e após breve 

prática com o objeto de teste no contexto experimental. Foi demonstrado que os 

jogadores novatos obtiveram melhores resultados em relação à acuidade perceptual 

após o treinamento. Em outras palavras, após o treinamento, os tacos com massa 

concentrada próxima ao eixo de rotação articular foram considerados melhores para 

tarefa de precisão, enquanto que os tacos com massa longe do eixo de rotação  
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foram considerados melhores para tarefa de potência. Por outro lado, os jogadores 

experientes foram acurados tanto antes como após breve prática da tarefa. Esse 

estudo sugere que os indivíduos inexperientes, após treinamento no contexto 

experimental, aprenderam a detectar as variáveis mecânicas que especificam as 

possibilidades de ação ofertadas pelo objeto na tarefa proposta (HOVE et al., 2006). 

O papel da experiência no refinamento das habilidades perceptuais 

hápticas sugere um papel facilitador do contexto na descoberta e detecção de 

variáveis mecânicas que suportam tais habilidades. Suporte para esta hipótese seria 

obtido caso o desempenho perceptual de indivíduos experientes e inexperientes 

fosse otimizado em condições experimentais, nas quais a percepção háptica da 

propriedade de objetos fosse avaliada de maneira implícita em um contexto 

funcional. É possível que o papel do contexto seja especialmente facilitador para 

indivíduos não treinados, os quais podem ainda não ser sensíveis às variáveis 

mecânicas que especificam as propriedades do objeto a ser percebido. Dessa 

forma, o objetivo do presente estudo foi avaliar se esgrimistas (indivíduos 

experientes) apresentam melhor capacidade para perceber a extensão de hastes, na 

ausência de informação visual, do que indivíduos inexperientes e avaliar se o 

contexto da tarefa no qual esta capacidade perceptual é avaliada afeta o 

desempenho.  A primeira hipótese do nosso estudo é que esgrimistas apresentam 

melhor desempenho perceptual quando comparado a indivíduos inexperientes.  A 

segunda hipótese é que o contexto da tarefa afeta o desempenho perceptual. Neste 

sentido, um contexto funcional, em que a percepção da propriedade geométrica é 

avaliada de maneira implícita, favorece, principalmente, a desempenho perceptual 

de indivíduos não experientes quando comparada a uma tarefa que não apresenta 

um contexto que justifique a percepção da propriedade do objeto (contexto não 

funcional). 
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2 – MATERIAIS E MÉTODOS 
 

 

2.1 – Amostra 

 

 

Participaram do estudo 11 indivíduos (4 mulheres e 7 homens) que 

praticam esgrima (grupo esgrimista – GE) com tempo médio de prática de 8,2 anos 

(DP= 5,56), e 20 indivíduos (6 mulheres e 14 homens)  não praticantes de esgrima 

ou qualquer atividade esportiva ou recreativa que envolva implementos utilizados 

nos membros superiores (grupo não-esgrimista – GNE). A média de idade do GE foi 

34,54 anos (DP= 11,48) e 25,15 anos (DP= 6,49) para o GNE. 

Os participantes de ambos os grupos foram recrutados, voluntariamente, 

por meio de cartazes afixados na quadra e nos corredores da Escola de Educação 

Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG e na sala D’armas do Barroca 

Tênis Clube. Os critérios de inclusão para a participação do estudo foram: para o 

GE, praticar esgrima regularmente há pelo menos um ano e para o GNE, não 

praticar nenhuma atividade física esportiva ou recreativa que envolva implementos 

manuais (e.g: tênis, esgrima, tocar bateria). Além disso, para ambos os grupos, foi 

considerado também como critério de inclusão não apresentar dor ou histórico prévio 

de lesão musculoesquelética nos membros superiores. Os critérios de exclusão para 

a participação do estudo foram: não entendimento das tarefas propostas e 

incapacidade de manipular adequadamente as hastes. O número de indivíduos foi 

definido por meio de um cálculo amostral após a realização de um estudo piloto com 

dez voluntários. Todos os voluntários assinaram um termo de consentimento livre e 

esclarecido, concordando em participar do estudo. O comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade Federal de Minas Gerais concedeu aprovação para este estudo sob 

o parecer – ETIC 382/09 (ANEXO). 
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2.2 – Procedimentos 
 

 

Inicialmente, os participantes foram informados sobre os procedimentos 

do estudo e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. Em seguida, 

realizaram duas tarefas perceptuais: uma tarefa envolvendo julgamento explícito do 

comprimento (Tarefa 1) e uma tarefa envolvendo julgamento implícito do 

comprimento (Tarefa 2). A ordem de execução das tarefas foi pré-estabelecida por 

um procedimento de randomização. Para avaliação do desempenho perceptual nas 

duas tarefas, foram utilizadas nove hastes cilíndricas de madeira, com 1,05 cm de 

raio, e nove comprimentos distintos. As especificações sobre o comprimento e 

momentos de inércia encontram-se na (TAB. 1). 

TABELA 1 
 Características geométricas e inerciais das hastes 

Haste Comprimento (cm) 
Momento de inércia 

(Kgm2) 
1 70 0,0044 
2 75 0,005 
3 80 0,006 
4 85 0,0073 
5 90 0,0086 
6 95 0,0111 
7 100 0,0118 
8 105 0,0139 
9 110 0,0158 

 

 

2.2.1 – Tarefa 1 

 

 

Os participantes sentaram em uma cadeira com apoio para o antebraço 

dominante, de maneira que a articulação do punho estivesse livre para se mover nos 

três planos. Um biombo com uma cortina foi posicionado de forma a impedir a 

visualização das hastes, mas ao mesmo tempo, permitir a visualização de um 

sistema de cordas e roldanas (2m) com um marcador deslizante. Esse sistema  
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disponibilizava informação métrica visível somente para os pesquisadores. Os 

participantes foram solicitados a segurar a haste firmemente na mão e manipular por 

meio de movimentos na articulação do punho, de forma a perceberem o 

comprimento da haste. Em seguida, eles moviam o marcador para a posição na qual 

julgavam estar a ponta final da haste explorada (FIG. 1). Em outras palavras, o 

participante era solicitado a alinhar o marcador com a ponta final da haste 

manipulada. Após esse procedimento, o pesquisador registrava o valor métrico que 

correspondia ao local em que o marcador foi posicionado, indicando assim o 

comprimento percebido da haste. Antes de cada repetição, o marcador foi movido 

para a posição inicial que coincidia com o eixo articular do punho do participante. 

Portanto, na Tarefa 1, os participantes faziam um julgamento explícito do 

comprimento das hastes, sem um objetivo funcional claro. A ordem de apresentação 

das hastes foi aleatorizada e não foi fornecido aos participantes feedback 

(conhecimento de resultados) de seu desempenho. Cada uma das 9 hastes foram 

apresentadas 3 vezes, totalizando 27 repetições. Os participantes tinham tempo livre 

para a exploração de forma a julgar o comprimento da haste de maneira confiante. 

 

 

FIGURA 1- Posicionamento dos participantes e execução da tarefa 1 – percep- 
                   ção explícita do comprimento das hastes. 
 

2.2.2 – Tarefa 2 

 

Os participantes foram posicionados em pé com 90º de flexão de cotovelo 

do membro dominante. O biombo com a cortina foi utilizado para permitir a  
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visualização de um alvo de um lado e ao mesmo tempo impedir a visualização das 

hastes do outro (FIG. 2A). Os voluntários foram solicitados a segurar as hastes 

firmemente, explorá-las via movimentos na articulação do punho (manter o ombro e 

o cotovelo estáticos) e, em seguida, simular um ataque de esgrima com um objetivo 

funcional claro: alinhar a ponta da haste ao alvo (FIG. 2). Para a realização da tarefa, 

os indivíduos poderiam dar um passo com o pé direito, inclinar o tronco para frente 

e/ou esticar o braço, enquanto o pé esquerdo deveria sempre ficar fixo no chão. 

Para tanto, os participantes deveriam perceber implicitamente o comprimento da 

haste manipulada e, de acordo com essa percepção, organizar sua ação simulando 

um ataque de esgrima. 

Os participantes receberam cada haste três vezes, totalizando 27 

repetições. A ordem das hastes foi aleatorizada para cada participante e não houve 

nenhum tipo de feedback verbal. A distância dos indivíduos ao alvo era de 177,5 cm 

e foi padronizado de forma que com a menor haste fosse possível um participante de 

baixa estatura alcançar o alvo. Uma filmadora Samsung® foi posicionada 

perpendicularmente à cortina para filmar a coleta e permitiu a posterior análise da 

distância da extremidade distal da haste ao alvo. Uma fita adesiva foi posicionada na 

cortina alinhada ao alvo para possibilitar as análises dos vídeos (FIG. 2B). Um 

inclinômetro BOSCH® foi utilizado para posicionar a câmera paralelamente com a 

horizontal (sem qualquer inclinação). 

 

 

FIGURA 2: 2A. Posicionamento dos participantes visualizando o alvo; 2B. Exe- 
                         cução da Tarefa 2 (percepção implícita do comprimento). 
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2.3 – Redução dos dados 
 

 

As análises dos vídeos obtidos durante a realização da Tarefa 2 foram 

realizadas no programa SimiMotionTwin® por um único pesquisador. Essa análise 

envolvia quantificar a distância (cm) da ponta final da haste, após o ataque, ao alvo 

que correspondia à fita adesiva posicionada na cortina. Para avaliação da 

confiabilidade intraexaminador, durante o estudo piloto, 10 indivíduos foram 

avaliados em duas ocasiões com intervalo de uma semana. O coeficiente de 

correlação intraclasse obtido para as análises de vídeo foi de 0,99. 

A variável dependente foi o erro perceptual médio, expresso em relação 

ao comprimento real de cada haste (denominado deste ponto em diante 

simplesmente como erro perceptual).  Na Tarefa 1, o erro perceptual foi computado 

como a média da diferença absoluta entre o comprimento percebido e o 

comprimento real dividido pelo comprimento real. Na Tarefa 2, o erro perceptual foi 

calculado como a média da distância absoluta da ponta da haste ao alvo dividido 

pelo comprimento real da haste. 

 

 

 

 

2.4 – Análise Estatística 

 

 

Análise de variância (ANOVA) mista com um fator de medida 

independente (grupo: experientes e inexperientes) e dois fatores de medida repetida 

(tarefa e hastes) foi utilizada para verificar possíveis diferenças entre as médias da 

variável dependente: erro perceptual. Esta análise permitiu testar os efeitos grupo, 

tarefa e haste, além das possíveis interações. Um nível de significância de 0,05 foi 

estabelecido para a análise inferencial. 
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3 – RESULTADOS 
 

 

A ANOVA demonstrou um efeito significativo apenas da tarefa (F(1,29) = 

23.01, p<0,0001)  e da haste (F(8,232) = 7.27, p<0,0001). Não foi observado um 

efeito significativo do grupo (F < 1) e nem das possíveis interações (p>0,251). O erro 

perceptual observado na Tarefa 2 foi significativamente menor do que o erro 

observado na Tarefa 1 (GRAF. 1). Além disso, como demonstrado no gráfico 2, o 

erro perceptual dos participantes foi maior para as hastes pequenas e menor para as 

hastes grandes. 

 

GRÁFICO 1: Diferença do desempenho 
                     perceptual dos  indivíduos  
                     nas Tarefa 1 e Tarefa 2 

 

 

 

                               GRÁFICO 2: Erro perceptual médio para as  
                                                    diferentes hastes 
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4 – DISCUSSÃO 
 

 

Com o objetivo de avaliar se esgrimistas apresentam melhor capacidade 

para perceber a extensão de hastes, na ausência de informação visual, quando 

comparados a indivíduos inexperientes e avaliar se o contexto da tarefa no qual esta 

capacidade perceptual é avaliada afeta o desempenho, os participantes realizaram 

duas tarefas perceptuais. Na Tarefa 1, a acuidade perceptual foi avaliada pela 

capacidade dos participantes de perceber explicitamente o comprimento das hastes, 

sem um objetivo funcional claro. Já na Tarefa 2,  a capacidade perceptual háptica foi 

avaliada por meio do desempenho dos participantes em uma tarefa que exigia a 

percepção do comprimento das hastes com um objetivo funcional claro: alinhar a 

ponta da haste que o participante não vê à um alvo apresentado no seu campo 

visual. No caso da Tarefa 2, o objetivo funcional da percepção foi explicitado e o 

desempenho perceptual foi medido pelo sucesso do indivíduo em organizar uma 

ação que dependia, implicitamente, da percepção do comprimento das hastes.   

Os resultados do presente estudo revelaram ausência de diferença entre 

grupos na performance perceptual tanto na Tarefa 1 quanto na Tarefa 2, indicando 

que indivíduos experientes (esgrimistas), assim como indivíduos inexperientes (não 

esgrimistas), que não praticam atividades esportivas e recreativas com implementos 

manuais, realizaram as duas tarefas perceptuais de maneira similar. Esse resultado 

não confirmou a nossa hipótese e não está de acordo com as evidências na 

literatura. As evidências indicam que a experiência, ou seja, a prática constante de 

atividades com o uso de implementos manuais, facilita a percepção do comprimento 

de objetos como foi observado para jogadores de tênis, hóquei e badminton 

(CHANG et al., 2008; HOVE et al., 2006). De acordo com esses estudos, a 

experiência parece favorecer uma sensibilização do sistema perceptual às 

informações que especificam as propriedades do objeto e a calibração deste 

sistema. Estes dois processos seriam responsáveis por um melhor desempenho 

perceptual. Baseado nessas evidências seria esperado que os esgrimistas tivessem 

maior acuidade perceptual quando comparado com indivíduos não esgrimistas. 

Uma possível explicação para o resultado do presente estudo envolve o  
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tipo de instrumento utilizado na esgrima e o tipo de instrumento utilizado no nosso 

experimento. O implemento utilizado pelos esgrimistas é uma espada maleável 

(objeto deformável), enquanto que as hastes utilizadas no nosso experimento são 

hastes rígidas. É possível que os parâmetros informacionais que suportam a ação 

dos esgrimistas, e aos quais eles são sensíveis, não são os mesmos que 

especificam as propriedades das hastes usadas na execução das tarefas propostas 

neste experimento. Neste sentido, a diferença na rigidez do instrumento pode ter 

feito com que não fosse possível demonstrar uma provável maior sensibilidade dos 

esgrimistas para detecção de informação háptica proveniente da prática e 

treinamento na atividade. Os estudos de Hove et al. (2006) e Chang et al. (2008) 

que encontraram diferença na acuidade perceptual entre indivíduos experientes e 

inexperientes também utilizaram hastes rígidas, no entanto, os indivíduos 

experientes eram jogadores de hóquei e tênis, respectivamente. Esses esportes 

utilizam implementos rígidos (taco de hóquei e raquete do tênis), de forma que as 

hastes rígidas usadas nesses estudos são similares aos implementos utilizados 

diariamente por esses atletas. 

A ausência de diferença no desempenho perceptual de esgrimistas e não 

esgrimistas também poderia ser explicada pelo fato de que a Tarefa 2 pode não ter 

sido integralmente fiel às atividades dos esgrimistas no seu treinamento diário. Em 

nosso experimento, o alvo não foi um indivíduo oponente que se movimenta no 

ambiente, e sim, um alvo estático com um formato esférico apresentado no campo 

visual do participante. Nesse contexto, é importante ressaltar que as atividades do 

cotidiano de qualquer indivíduo requerem a percepção da extensão do comprimento 

dos nossos membros ou de objetos/ferramentas manuseados para a organização 

das nossas ações de alcance (CARELLO et al., 2000; HOVE et al., 2006). Isso pode 

ser exemplificado quando levamos um garfo à boca, quando alcançamos um copo 

em uma mesa ou quando levamos uma chave na fechadura. Todas essas atividades, 

assim como diversas outras atividades de vida diária, são realizadas com frequência 

sem o auxílio da visão que está direcionada para outros eventos do ambiente. 

(WAGMAN & CARELLO, 2003; OCARINO, 2009). Além disso, em todas as 

situações cotidianas descritas, o alvo a ser alcançado é sempre estacionário. Dessa 

forma, é possível que a Tarefa 2 (com o alvo estático) tenha se aproximado das  
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atividades de vida diária e, por isso, não se tornou uma tarefa complexa o suficiente 

para revelar o efeito da experiência de indivíduos esgrimistas. 

Outro importante resultado revelado no presente estudo foi que ambos os 

grupos apresentaram um desempenho perceptual significativamente superior na 

Tarefa 2 (julgamento implícito do comprimento) quando comparada à Tarefa 1 

(julgamento explícito do comprimento). Esse resultado está de acordo com a 

hipótese do estudo de que o contexto funcional pode influenciar positivamente no 

desempenho perceptual háptico. No contexto da Tarefa 2, os indivíduos tinham que 

perceber o comprimento da haste para realizar uma ação determinada. 

Especificamente, a percepção do comprimento foi necessária para a organização 

das estratégias motoras necessárias para a ação (de acordo com a extensão das 

hastes, o participante realizava o ataque: esticar o braço, inclinar o tronco, dar um 

passo). Independente da experiência, os participantes obtiveram melhor 

desempenho perceptual na Tarefa 2 do que na Tarefa 1. Ao contrário, na Tarefa 1, o 

contexto funcional não foi explicitado para o participante, o qual foi solicitado apenas 

a reportar uma propriedade física do objeto. Portanto, o melhor desempenho 

perceptual quando o contexto funcional está explícito suporta a idéia proposta por 

Gibson (1979) de que em situações típicas, a percepção é voltada para propriedades 

funcionais que revelam concomitantemente as estratégias motoras necessárias à 

realização da ação. 

Finalmente, o presente estudo revelou também que tanto na Tarefa 1 

como na Tarefa 2, indivíduos experientes e não experientes obtiveram maior erro 

perceptual para as hastes pequenas e menor erro perceptual para as hastes longas. 

Isso pode ser explicado pelo momento de distribuição de massa das hastes. As 

hastes longas apresentam maior momento de inércia que é a variável que especifica 

seu comprimento. Dessa forma, o momento de inércia, ou seja, o invariante 

mecânico que especifica a propriedade comprimento pode ser detectado com maior 

facilidade para objetos manuseados que tenham maior massa. Especificamente, 

objetos de maior massa, ao serem manuseados, geram maiores deformações 

teciduais, causando maior sensibilização dos mecanorreceptores presentes nos 

músculos, tendões, ligamentos e fáscias. Dessa forma, a extração ativa de 

informação perceptual disponibilizada nos padrões de deformação tecidual é  
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facilitada para objetos de maior massa (HAJNAL et al., 2007; CARELLO et al., 2008). 

O mesmo pode não ocorrer com objetos de menor comprimento que por 

apresentarem menor massa e menor momento de inércia, resistem menos à 

movimentação e consequentemente geram menores deformações teciduais. Assim, 

torna-se mais difícil detectar as variáveis mecânicas que especificam a extensão 

desse objeto. Portanto, o momento de distribuição de massa pode ter sido 

responsável pelo maior erro perceptual dos indivíduos na extensão das hastes 

pequenas quando comparadas com as hastes longas.  

Como elucidado ao longo do presente estudo, a capacidade perceptual 

háptica possibilita o ajuste contínuo dos movimentos e das forças necessárias a 

serem aplicadas em determinadas tarefas (CARELLO & TURVEY, 2000), ou seja, a 

percepção háptica suporta a coordenação de ações motoras. Existem casos raros 

de neuropatias sensoriais documentados na literatura que resultaram na perda 

quase total da capacidade perceptual háptica. Esses indivíduos perderam a 

capacidade de se movimentar na ausência de informação visual. Mesmo quando 

guiados pela visão, esse déficit gerou graves limitações funcionais, associadas à 

perda da eficiência dos movimentos, manutenção de posturas, percepção da relação 

entre os segmentos corporais e da relação destes segmentos com o ambiente 

(CARELLO & TURVEY, 2000). Esses exemplos ilustram a importância da percepção 

háptica na organização do movimento. Dessa forma, entender quais contextos 

ambientais facilitam a capacidade perceptual háptica de indivíduos típicos ou não, 

podem direcionar disciplinas como Educação Física e Fisioterapia que trabalham 

com o movimento humano, tanto com o foco no desempenho esportivo como com o 

foco no desempenho funcional. 
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5 – CONCLUSÃO 
 

 

A ausência de diferença entre grupos sugere que a percepção da 

extensão de objetos não é específica à esgrima, mas permeia diversas atividades 

cotidianas envolvendo manipulação de objetos. Além disso, o desempenho 

perceptual foi otimizado em um contexto no qual a percepção da extensão das 

hastes tinha relevância funcional direta para a organização da ação. 
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ANEXO 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 

Título do Estudo: Avaliação da Percepção Háptica em Esgrimistas 
Investigador: Bruno Dayrell da Costa Paes 
Orientador: Prof. Dr. Sérgio Teixeira da Fonseca 
  

Você esta sendo convidado a participar do estudo intitulado “Avaliação da Percepção 
Háptica em Esgrimistas”, no qual tem como objetivo avaliar a percepção háptica em 
esgrimistas e em indivíduos que não praticam atividades físicas que envolvam os membros 
superiores e verificar a influência da prática da esgrima sobre a percepção háptica.  

As avaliações serão realizadas no Laboratório de Desempenho Motor e 
Funcional Humano do Departamento de Fisioterapia da Escola de Educação Física, 
Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG. Você será instruído a segurar três 
hastes firmemente, sendo uma de cada vez. Para avaliação da percepção de 
comprimento das hastes, você será posicionado em pé, com flexão de cotovelo a 
90º do membro dominante. A cortina será colocada ao seu lado impedindo-o de ver 
as hastes. Você deverá mover o punho livremente e a manter o ombro e o cotovelo 
estáticos. Para julgamentos do comprimento percebido, durante a movimentação 
das hastes, um sistema de cordas e roldanas com um marcador será posicionado ao 
seu lado, com informação métrica visível somente ao pesquisador. Antes de cada 
repetição, o marcador será movido para a posição inicial, correspondente ao eixo 
articular do punho. Você será orientado a mover o marcador para a posição na qual 
julga estar a ponta final da haste manipulada. Considerando todas as condições do 
teste você realizará um total de vinte e sete repetições. O final de cada haste será 
posicionado na base da mão dominante. Você será livre para explorar o quanto 
achar necessário para julgar o comprimento de maneira confiante. Será dada uma 
pausa de dois minutos e em seguida terá início a avaliação da percepção de 
orientação. 

Para avaliação da percepção de orientação, inicialmente, você receberá cada 
haste uma única vez para ser explorada livremente e, somente após este 
treinamento a coleta terá início. Assumindo a mesma posição da coleta da 
percepção de comprimento, as hastes serão entregues e, somente através da 
exploração por movimentos da articulação do punho, você deverá julgar qual das 
hastes estará manipulando, primeiramente, dizendo se a haste possui ou não o 
prolongamento em L e depois especificando qual é a haste. Você receberá cada 
haste quatro vezes, totalizando doze repetições.  

Não existe risco quanto a sua participação no estudo, no entanto, se você 
apresentar algum cansaço muscular informe ao pesquisador e haverá uma pausa 
para sua recuperação. Os gastos com seu transporte para o comparecimento ao 
laboratório serão de sua responsabilidade.  

Para garantir a confidencialidade da informação obtida, seu nome não será 
utilizado em qualquer publicação ou material relacionado ao estudo. Sua 
participação é inteiramente voluntária e você está livre para recusar participar ou 
desistir do estudo em qualquer momento que desejar. 



 

 Você pode solicitar mais informações sobre o estudo em qualquer 
momento, através do investigador do projeto, pelos telefones 87631753 / 33974651 
(Bruno) ou através do Comitê de Ética em Pesquisa (COEP), pelo telefone 3409-
4592. Após a leitura completa deste documento, se você aceitar participar do estudo, 
você deverá assinar o termo de consentimento a seguir. 
 
 
 TERMO DE CONSENTIMENTO 

Eu li e entendi toda a informação acima. Todas as minhas dúvidas foram 
satisfatoriamente respondidas. Eu concordo em participar do estudo. 
 
 
 
______________________________              _____________________________     
    Nome do voluntário / Data                                  Assinatura do Voluntário / Data                                  
 
 
 
______________________________         ____________________________ 
    Sérgio Teixeira da Fonseca / Data                Bruno Dayrell da Costa Paes / Data                                          
 
COEP – Comitê de Ética em Pesquisa/UFMG 
Av. Pres. Antônio Carlos, 6627 – Unidade Administrativa II – 2º. Andar – Sala 2005  
Cep 31270-901 Belo Horizonte – MG  
Telefax: (31) 3409-4592  
Email: coep@prpq.ufmg.br  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


