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Relação entre tempo de reação e tempo de movimento em uma 
habilidade motora com crianças 
Relationship between reaction time and movement time in a motor skill 
with children 

I.M.S. Aleixo, F.A.C. Teixeira, M.M. Vieira 
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RESUMO 
O objetivo do presente estudo foi analisar a correlação entre tempo de reação (TR) e movimento (TM) 
em crianças. O TR foi medido utilizando uma plataforma ligada a um microcomputador contendo seis 
recipientes enumerados de 1 a 6. A tarefa consistia em transportar bolas de tênis da parte inferior da 
plataforma para a parte superior na seguinte ordem (4-1/5-2/6-3), na maior velocidade possível. 
Interpretou-se como TR o período entre a apresentação do estímulo e o momento em que o sujeito 
soltou a mão da chave de resposta. Já o tempo de movimento consistiu no intervalo entre a soltura da 
chave de resposta e o término do transporte das bolas de tênis na sequência pré-determinada. A 
amostra foi composta por 10 crianças, de ambos os sexos, com faixa etária entre 9 e 11 anos, média de 
idade entre 10.6 ± 0.8 anos, inexperientes na tarefa. Para a análise estatística foi utilizada a correlação 
de Sperman a qual detetou uma associação significativa (rs

Palavras-chave: tempo de reação simples, tempo de movimento, habilidade motora, crianças 

= .54, p = .05). Os resultados indicaram 
uma relação entre TR simples e TM possivelmente relacionada ao nível de desenvolvimento das 
crianças. 

 
 
 

ABSTRACT 
The objetive of this study was to perform an analysis of correlation between reaction time and 
movement time in children. The reaction time was measured using a platform connected to a 
microcomputer containing six containers numbered of 1 until 6. The task was to carry tennis balls 
from the bottom of the platform to the top in the following order (4-1/5-2/6-3) in the highest possible 
speed. It was interpreted as the reaction time period between the presentation of the stimulus and 
when subject released the hand of the response-key to start the task, the movement time was 
measured from the release of key until the time that carried the balls in the sequence predetermined 
and pressed the key again, thus characterizing the end of task. The subjects were 10 children of both 
gender between 9 and 11 years with mean of age 10.6 ± 0.8 years, inexperienced in the task. For the 
statistical analysis was used the Spearman correlation which found significant value for the association 
(rs

Keywords: reaction time, movement time, children 

= .54, p = .05). The results indicate that there is significant correlation between simple reaction 
time and movement time in the motor skill with children. 
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Atividades cotidianas ou esportivas neces-
sitam das capacidades como componentes do 
processo de controle e aquisição das habili-
dades motoras. As capacidades consistem em 
traços relativamente permanentes e estáveis 
que representam estruturas decisivas para o 
alcance de bons níveis de desempenho (Magill, 
2000). Os níveis das capacidades influenciam 
diretamente o resultado final de uma ação, 
proporcionando máxima certeza e menor 
dispêndio de energia e tempo, características 
importantes do comportamento habilidoso 
(Santos, Corrêa, & Freudenhein, 2003).  

O nível de habilidade alcançado pelos 
indivíduos depende das capacidades desen-
volvidas em uma relação da quantidade e quali-
dade desses constructos (Souza & Almeida, 
2006). Dessa forma, o desempenho em habi-
lidades motoras não requerer somente efi-
ciência na elaboração da estrutura da tarefa, 
mas também um alto nível das capacidades 
(Mori, Othani, & Imanaka, 2002). Esses níveis 
permitem o controle de situações que reque-
rem reações rápidas (altos níveis de precisão) 
ou de maior coordenação (Schmidt, 1998). 
Dentre inúmeras capacidades encontramos o 
tempo de reação (TR) e o tempo de movi-
mento (TM) (Fleishman & Quitance, 1984).  

A capacidade reação, representada pelo TR, 
consiste na resposta rápida e objetiva a um 
estímulo (Schmidt, 1998). O TR corresponde 
ao intervalo de tempo entre a apresentação de 
um estímulo e o início da resposta, conside-
rando-se a contração muscular como início da 
resposta ao estímulo (Magill, 2000; Schmidt & 
Wrisberg, 2001). O TR pode ser utilizado 
como medida de eficiência dos processos de 
antecipação e tomada de decisão. Dessa forma, 
estímulos desconhecidos necessitavam de um 
maior TR em comparação a estímulos conhe-
cidos (Macedo, Covre, Orsati, Oliveira, & 
Schwartzman, 2007; Souza, Oliveira, & 
Oliveira, 2006).  

Tempo de reação pode ser dividido em TR 
simples, um estímulo para uma resposta, TR 
de escolha que apresenta vários estímulos e 
uma resposta adequada para cada estímulo e 

TR de discriminação que apresenta vários 
estímulos e o indivíduo deve responder apenas 
ao solicitado (Haywood & Getchell, 2004). O 
TR simples apresenta menores intervalos 
quando comparado a TR de escolha ou discri-
minado, devido a relação número de estímulos-
respostas e a associação esperada para elabo-
ração da resposta (Machado-Pinheiro, Gawrys-
zewski, & Ribeiro-do-Vale, 1998; Schmidt, 
1988; Teixeira, 1996).  

Além dos diferentes TRs, fatores como o 
tipo e a familiaridade do estímulo, comple-
xidade da tarefa, quantidade de prática e a 
extensão do segmento pela qual o estímulo 
percorre influenciam o TR (Magill, 2000; 
Schmidt, 1988). Responder a estímulos acús-
ticos, óticos ou táteis implica em intervalos de 
TR diferentes, relações explicadas pelos 
aspetos físicos da propagação do som, da luz 
ou do estímulo neuromuscular (Schmidt, 
1988). Em relação à complexidade da tarefa o 
estudo de Henry e Rogers (1960) observou que 
quanto maior o número de componentes de 
uma habilidade maior o número de processos 
necessários para preparação de cada compo-
nente e para a estruturação dos aspetos relacio-
nados a interação entre as partes da habilidade, 
proporcionando assim um intervalo para a 
extensão do TR (Chiviacowsky & Godinho, 
2004; Souza & Almeida, 2006).  

A quantidade de prática representa outro 
aspeto que pode interferir no TR, pois a prática 
auxilia o indivíduo a discernir os aspetos rele-
vantes de um estímulo diminuindo o número 
de incertezas no estágio de seleção de respos-
tas, reduzindo o intervalo de tempo no estágio 
de programação do movimento, aumentando a 
eficiência da performance e a diminuição do TR 
(Lidor, Argov, & Daniel, 1998; Magill, 2000; 
Williams, Davids, & Williams, 1999). A 
extensão da musculatura consiste em um fator 
de interferência sobre o TR, uma vez que sua 
extensão é diretamente proporcional ao tama-
nho da musculatura a ser controlada pelo 
sistema nervoso (Miyamoto & Meira Jr, 2004). 
Os resultados obtidos de Henry e Rogers 
(1960) determinam que um movimento com o 
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braço apresente um TR 20% maior quando 
comparado ao movimento com o dedo. 

O tempo de movimento (TM) refere-se ao 
intervalo de tempo entre o início e o término 
da habilidade motora, representando outra 
forma de avaliar as habilidades motoras, uma 
vez que o indivíduo realiza movimentos em 
maior velocidade ou maior número de 
movimentos em determinado tempo (Manso, 
Acero, Valdivielso, & Caballero, 1998). O TR e 
o TM são capacidades utilizadas como medidas 
do desempenho, sendo consideradas relativa-
mente independentes. Assim, o TR não pode 
ser usado para predizer o comportamento do 
TM ou numa relação inversa (Henry, 1961; 
Henry & Rogers, 1960).  

O estudo de Henry (1961) utilizou quatr-
ocentos e dois indivíduos com idade entre oito 
e trinta anos em quatro diferentes condições de 
complexidade da tarefa avaliando o TR sim-
ples, de escolha e discriminado. Os resultados 
não registraram associação entre o TR e TM 
confirmando a independência entre essas 
variáveis. Contudo, nesse estudo não separadas 
as diferentes faixas etárias sendo realizada uma 
análise global. Ainda, o estudo de Miyamoto e 
Meira Jr (2004) que verificou o nível de 
associação entre TR (saída do bloco) e o TM 
(tempo da prova), nas provas de 50 e 100 
metros rasos do atletismo, confirmaram que 
TR não se relaciona com o TM. Resultados 
similares foram encontrados por Chagas et al., 
(2005) em uma habilidade motora do futsal e o 
TR em uma habilidade motora simples. A 
amostra foi constituída de adolescentes atletas 
de futsal, todos do sexo masculino, perten-
centes à Seleção Mineira de Futsal, apre-
sentando idade média de 13.8 anos. Não foi 
encontrada uma correlação significativa entre 
as variáveis. 

Contudo, Pierson e Rash (1960) com uma 
amostra composta de adultos universitários, 
utilizando tarefas de extensão e flexão de 
cotovelo e joelho e uma medida total de sprint, 
encontraram uma correlação significativa, entre 
TR e TM inferindo que essas variáveis possam 
ser condicionadas por um mesmo fator. Esses 

achados corroboram com os resultados 
encontrados por Magill e Powell (1975) com 
adultos universitários em uma tarefa de 
posicionamento manual. Phillips e Glencross 
(1985) em uma tarefa gráfica com uma amos-
tra constituída de crianças, adolescentes e 
adultos encontraram resultados similares 
indicando que TRs mais curtos acarretavam 
também em TMs mais curtos. Cabe ressaltar 
que a amostra  desse estudo apresentou maior 
número de crianças. Assim, a divergência dos 
resultados apresentados pelos estudos anterio-
res sobre a relação entre TR e TM pode ser 
caracterizada, principalmente por caracterís-
ticas específicas como os diferentes níveis de 
desenvolvimento dos indivíduos que consti-
tuem as amostras utilizadas. Podendo ser infe-
rido que a medida que os indivíduos apresen-
tam maior nível de desenvolvimento o TR e 
TM se tornam mais independentes, uma vez 
que o número de estudos que apresentaram 
apenas crianças em sua amostra é restrito. 
Dessa forma, o objetivo do presente estudo foi 
verificar a relação entre TR e TM em uma 
habilidade motora praticada por crianças. 

 
MÉTODO 

Amostra 
Participaram do estudo 10 crianças, volun-

tárias, de ambos os sexos, com faixa etária 
entre 9 e 11 anos (M = 10.6 ± 0.8), inexpe-
rientes na tarefa e com consentimento livre e 
esclarecido. O estudo foi aprovado pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa da Faculdade Estácio, sob 
parecer de número 023/2010. 

 
Instrumentos e Tarefa 

Foi utilizado um aparelho composto de 
duas estruturas: uma plataforma contendo seis 
recipientes enumerados de 1 a 6 e uma central 
de controle ligada a um microcomputador, 
constituída por diodos que fornecem estímulo 
visual para iniciar a tarefa e uma chave de 
resposta para registro das medidas de tempo. 
Um software foi utilizado para a medida e 
armazenamento dos tempos de reação e tempo 
de movimento fornecido pelo aparelho.  
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A tarefa consistia em transportar bolas de 
tênis da parte inferior da plataforma para a 
parte superior em uma ordem pré-determinada 
(4-1/5-2/6-3) na maior velocidade possível. Os 
indivíduos realizaram o teste que foi composto 
por quinze tentativas da tarefa de transporte 
manual. 

 
Procedimentos 

Os voluntários foram recebidos pelos pes-
quisadores responsáveis, que verbalmente in-
formaram os procedimentos do teste; logo após 
os voluntários já iniciaram a realização do teste 
de posicionamento manual para análise do 
tempo de reação; o teste era constituído de 15 
tentativas num sequenciamento pré-determi-
nado em velocidade máxima.  

Antes do início de cada tentativa os sujeitos 
receberam a informação da sequência de movi-
mentos a ser realizada, através da apresentação 
de um cartão de 8 × 11 cm. Ao sinal “prepara”, 
fornecido pelo experimentador, a chave deveria 
ser pressionada, e após um estímulo visual 
(acendimento dos diodos) a chave era solta 
iniciando o transporte das bolas de tênis na 
ordem pré-definida entre os recipientes. Ao 
término da sequência de posicionamento das 
bolas, a chave deveria ser pressionada nova-
mente caracterizando o fim da tarefa. 

RESULTADOS 
A tabela 1 mostra os valores médios (MD) 

do tempo de reação e tempo de movimento por 
indivíduo e na média geral. Sendo que o tempo 
de reação médio apresentou valores superiores 
a 500 milissegundos enquanto o tempo de 
movimento valores superiores a 3500 milisse-
gundos. 

Para a análise estatística foi utilizado o teste 
de correlação de Sperman o qual detetou que 
as variáveis apresentavam um nível significa-
tivo de associação (rs

 
 = .54, p = .05). 

DISCUSSÃO 
No que se refere a associação entre o TR e 

TM para o desempenho de habilidades moto-
ras, essas capacidades são entendidas como 
independentes entre si, o que pressupõe uma 
baixa interação entre essas variáveis na forma-
ção do comportamento habilidosa. Dessa 
forma, podemos inferir que o principal fator de 
influência sobre o TM é a força muscular e para 
o TR são os mecanismos centrais de processa-
mento antecedentes ao movimento (Henry, 
1961; Henry & Rogers, 1960). Contudo, os 
resultados do presente estudo apresentam 
indicativos de relação entre TR e TM não 
corroborando com as posteriores declarações e 
resultados obtidos por Miyamoto e Meira Jr

 

 
Tabela 1. 
Valores médios de tempo de reação (TR) e tempo de movimento (TM) em milissegundos (ms) 

Indivíduo TR (ms) DP TR (ms) TM (ms) DP TM (ms) 

1 409.7 63.2 2877.1 181.0 

2 668.9 342.8 4648.7 542.7 

3 780.5 185.3 4410.7 446.9 

4 342.9 93.2 3379.4 659.8 

5 633.5 185.4 3884.5 1020.9 

6 458.5 138.0 3778.7 1126.7 

7 494.7 174.7 2851.1 531.8 

8 487.4 241.2 3958.3 487.8 

9 541.2 170.8 2764.2 429.0 

10 558.1 154.4 3745.1 611.1 

Média geral 537.6 174.9 3629.8 603.8 
Nota: TR = tempo de reação; TM = tempo de movimento; DP TR = desvio padrão do tempo de reação; DP TM = desvio 
padrão do tempo de movimento  
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(2004) e Chagas et al., (2005) que não encon-
traram associação entre essas capacidades com 
jovens atletas de atletismo e futsal, respetiva-
mente. Em contraposição as declarações ante-
riores, os estudos de Pierson e Rash (1960); 
Phillips e Glencross (1985) e Magill e Powell 
(1975) apresentam resultados favoráveis a 
associação entre o TR e TM fornecendo supor-
te aos resultados que foram encontrados, mes-
mo sendo as amostras (tamanho e caracterís-
ticas dos indivíduos) e tarefas utilizadas 
diferentes. 

Uma possível inferência para explicação dos 
resultados pode estar no nível de desenvolvi-
mento dos indivíduos o qual pode ter influen-
ciado relação entre as capacidades, fazendo 
com que, para alcançar melhores desem-
penhos, as crianças utilizassem uma perspetiva 
de interação das capacidades para realizarem a 
tarefa. Em indivíduos atletas, mesmo que 
jovens, ou em adultos as capacidades tendem a 
ser encontradas em estados ótimos para a 
utilização em tarefas simples tornando uma 
relação de associação entre as mesmas desne-
cessárias para o desempenho de algumas habi-
lidades motoras. Assim, a criança que se en-
contra em processo de formação nos diferentes 
domínios (físico, motor, cognitivo) necessitaria 
de uma mudança interação dessas capacidades 
para conseguir níveis de desempenho ade-
quados. 

 
CONCLUSÕES 

Em suma, o objetivo do presente estudo foi 
verificar a relação entre TR e TM em uma habi-
lidade motora praticada por crianças. Assim, 
por meio dos resultados obtidos, foi possível 
encontrar um indício de relação entre tempo de 
reação e tempo de movimento em uma 
habilidade motora com crianças. Contudo, cabe 
ressaltar a necessidade de mais estudos que 
comparem essa associação em relação as 
tarefas e medidas utilizadas, principalmente 
preocupando se as variáveis foram medidas em 
tarefas diferentes. Uma vez que habilidades 
diferentes necessitavam de uma programação 
distinta o que impossibilita analisar os efeitos 

da associação das variáveis (Chagas, et al., 
2005). Ainda, o TR e TM parecem necessitar 
de uma demanda de processamento de infor-
mação específica em relação aos grupos muscu-
lares e a quantidade de massa a ser deslocada 
(Teixeira, 1996). 
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