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1. RESUMO 

Tarefas manuais necessitam do aprendizado motor para serem realizadas com 

sucesso, o qual consiste na aquisição de novas sequências de movimentos, 

dependente da prática e repetição. Como a prática leva à otimização de uma 

habilidade então, se torna necessário avaliar a hipótese de que indivíduos que estão 

constantemente realizando tarefas manuais, que exigem a precisão e 

direcionamento de movimentos, sejam mais habilidosos em movimentos dirigidos ao 

alvo quando comparados à indivíduos que não realizam tais atividades com 

frequência. Participaram deste estudo indivíduos da Universidade Cidade de São 

Paulo – UNICID – SP. A amostra foi formada por voluntários de ambos os sexos, 

entre 20-55 anos, os quais foram divididos em dois grupos: grupo experiente 

(trabalhadores experientes em trabalhos manuais) e grupo inexperiente 

(trabalhadores inexperientes para estas atividades). Os participantes deveriam 

realizar tarefas relacionadas ao movimento de alcance, força e destreza do membro 

superior. Os resultados demonstraram que um indíviduo habilidoso em tarefas 

específicas não apresentam, necessariamente, melhor desempenho em todas as 

atividades de membro superior, principalmente naquelas caracterizadas por 

demandar outras exigências motoras. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 A realização de tarefas manuais necessita do aprendizado de habilidades 

motoras, as quais são caracterizadas pela execução de movimentos que exigem 

uma habilidade específica a ser alcançada, o que demanda a movimentação 

voluntária do corpo e/ou dos membros para atingir um objetivo6. A aprendizagem 

motora consiste na aquisição de novas sequências de movimentos, onde a repetição 

de movimentos idênticos forma a base fisiológica do aprendizado motor9.  

 Ao realizar a digitação ou executar outras tarefas manuais é exigido destreza 

no movimento de mãos, dedos e braços, de maneira a existir certa harmonia e 

coordenação de várias articulações, envolvendo tanto o planejamento e controle 

preciso do Sistema Nervoso Central como adequado funcionamento do sistema 

musculoesquelético, sensorial e de processos cognitivos para sua execução9. 

Quando se trata da coordenação para as tarefas manuais, a cognição é uma 

característica importante que nunca deve ser desprezada, uma vez que, para o 
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individuo se tornar habilidoso em uma tarefa é necessária à prática11 e repetição, o 

que proporcionará a otimização do movimento. 

 Padrões motores irão ser formulados após a repetição dos movimentos, os 

quais mudam com o aprendizado motor e com a experiência prévia do indivíduo. A 

partir deste contexto, trabalhadores que apresentam uma experiência prévia da 

tarefa a ser realizada, poderão possuir melhores estratégias motoras devido ao alto 

grau de desenvolvimento dessa habilidade13.   

 Se a prática leva a otimização de uma habilidade então, se torna necessário 

avaliar a hipótese de que indivíduos que estão constantemente realizando tarefas 

manuais, e que exigem a precisão e direcionamento de movimentos, possam 

apresentar habilidades motoras de membro superior melhor desenvolvidas ao serem 

comparados à indivíduos que não realizam tais atividades com frequência. Além 

disso, esses trabalhadores podem desenvolver estratégias de proteção e com isso 

apresentar melhores prognósticos para dores, desconfortos e lesões 

osteomusculares relacionadas ao trabalho.   

 

3. OBJETIVOS 

 O objetivo deste estudo é avaliar o desempenho do membro superior de 

índividuos sadios, comparando as características temporais e espaciais relacionadas 

ao planejamento e à execução dos movimentos de alcance do membro superior 

realizados por indivíduos que possuam experiência em tarefas manuais e por 

indivíduos inexperientes neste tipo de atividade em função da direção dos alvos e 

lado que realiza a tarefa. 

 

4. METODOLOGIA 

 Participaram do presente estudo indivíduos da Universidade Cidade de São 

Paulo – UNICID – SP. A amostra foi formada por voluntários de ambos os sexos, 

entre 20-55 anos, destros, os quais foram divididos em dois grupos: grupo 

experiente (trabalhadores experientes em trabalhos manuais) e grupo inexperiente 

(trabalhadores inexperientes para estas atividades). Inicialmente, os experientes 

foram classificados como trabalhadores que realizem por um período superior a 6 

horas por dia tarefas manuais relacionados a digitação ou outro tipo de tarefa que 

exija destreza manual, enquanto os inexperientes foram classificados como 
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trabalhadores que não realizem esses trabalhos manuais por longo período de 

tempo. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 Trata-se de um estudo avaliativo comparativo do tipo transversal. Antes do 

início das tarefas, todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Cidade 

de São Paulo. 

 Primeiramente o participante respondeu um questionário sobre dados 

pessoais e o estilo de vida com relação à utilização do computador e videogames, 

realizou o questionário Honey-Alonso1 para avaliação do seu tipo de aprendizagem 

predominante e foi utilizado o Inventario de Edinburgh8 para determinar a 

dominância manual do participante, em seguida os participantes realizaram duas 

tarefas que visam à avaliação do desempenho de diferentes tarefas de membro 

superior. 

 A primeira tarefa ocorreu utilizando-se a placa de Purdue PegBoard, onde os 

participantes realizaram uma sequencia de “encaixe”, primeiro com o uso da mão 

direita, em seguida com a mão esquerda e então o uso de ambas as mãos; os 

participantes deveriam encaixar o máximo de pinos possíveis ao respectivo orifício, 

durante o período de 30 segundos. A pontuação foi realizada baseada na 

quantidade de pinos que o participante conseguiu encaixar no período de tempo 

proposto. 

 A segunda tarefa foi realizada utilizando-se a mesa gráfica Wacom Intuos 2, 

separada em dois blocos relacionados à distância e lateralidade entre o alvo e o 

participante. Os alvos foram orientados a 45° a direita ou a esquerda e posicionados 

a distância de 12 cm, contendo a posição no mesmo lado ou lado oposto daquele do 

membro usado pelo participante (ipsilateral e contralateral). As condições foram: 

alvo posicionado contralateralmente ou ipsilateralmente ao membro sendo utilizado, 

realizados com o lado direito e esquerdo. 

 Após o posicionamento da caneta no ponto inicial, foi então apresentada a 

sequência a ser reproduzida pelo sujeito. Cada estímulo da sequência (mudança de 

cor do alvo de branca para vermelha) teve uma duração de 300 ms e um intervalo 

de 300 ms foi dado entre cada estímulo. Após um intervalo de 600 ms, o ponto inicial 
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mudava de cor branca para verde (estímulo imperativo) indicando que o participante 

poderia iniciar o movimento. 

 Cada participante realizou 30 repetições de movimentos dirigidos aos alvos 

nas direções ipsi e contralateral ao membro que o executava, totalizando 60 

repetições para a tarefa completa. 

 

6. RESULTADOS 

 Para os resultados relacionados aos movimentos dirigidos ao alvo foi 

observado que o Tempo de Reação foi similar entre os grupos experiente (322 ± 6 

ms) e inexperiente (334 ± 7 ms); assim como o Tempo de Movimento 

[Experiente:258 ± 27 ms; e Inexperiente: 225 ± 28 ms]; a Suavidade [Experiente: 1,4 

± 0,1 um; e Inexperiente: 1,1 ± 0,2 um];  a relação entre Tempo de Pico de 

Movimento e Tempo de Movimento [Experiente: 35 ± 1,4%: e Inexperiente: 36 ± 

1,5%]; e o Erro Variável Resultante [Experiente: 0,4 ± 0,7 cm; e Inexperiente: 0,5 ± 

0,8 cm]. 

 Não houve diferença significativa entre os lados (F1,21 = 0,29; p = 0,6) 

relacionada ao Tempo de Reação; porém ocorreu diferença entre as direções (F1,21 = 

5,05; p = 0,036), onde o Tempo de Reação foi maior para o movimento ipsilateral 

(331 ± 5 ms) do que para o movimento contralateral (325 ± 4 ms – figura 1A). 

 Com relação ao Tempo de Movimento, foram observadas diferenças 

significativas entre os lados (F1,21 = 15,23; p = 0,001) onde o Tempo de Movimento 

foi maior para o movimento contralateral (249 ± 19 ms) do que para o ipsilateral (233 

± 20 ms); e entre a direção (F1,21 = 81,6; p = 0,001) onde o Tempo de Movimento foi 

maior para o movimento contralateral (261 ± 20 ms) do que para o movimento 

ipsilateral (222 ± 19 ms – figura 1B). 
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Não ocorreram diferenças significativas relacionadas ao lado e direção ao ser 

analisada a Suavidade, lado (F1,21 = 1,7; p = 0,20) e direção (F1,21 = 0,20; p = 0,66 – 

figura 2C); ao analisar a relação entre o Tempo de Pico de Velocidade e o Tempo de 

Movimento, lado (F1,21 = 0,36; p = 0,55) e direção (F1,21 = 0,45; p = 0,51); e ao ser 

analisado o Erro Variável Resultante, lado (F1,21 = 2,1; p = 0,16) e direção (F1,21 = 

0,06; p = 0,81 – figura 2D). 

 Em todas as variáveis não foram encontradas interações entre os fatores 

analisados. 

 

 

  

Legenda: Ipsi – lado ipsilateral ao membro; Contra – lado contralateral ao membro; MSD – Membro 

Superior Direito; MSE – Membro Superior Esquerdo; EXP – grupo Experiente; INEXP – grupo 

Inexperiente. 

Figura 1 – Médias e Erro Padrão do Tempo de Reação (A) e Tempo de Movimento (B), em 

milissegundos (ms), do grupo Experiente e grupo Inexperiente durante a realização do movimento 

dirigido ao alvo.  

 

Figura 2 – Médias e Erro Padrão da Suavidade (C), em unidades de movimento (um); e Erro Variável 

Resultante (D), em centímetros (cm), do grupo Experiente e grupo Inexperiente durante a realização 

do movimento dirigido ao alvo. 

 

Legenda: Ipsi – lado ipsilateral ao membro; Contra – lado contralateral ao membro; MSD – Membro 

Superior Direito; MSE – Membro Superior Esquerdo; EXP – grupo Experiente; INEXP – grupo 

Inexperiente. 
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 Na tabela 1 são encontrados os resultados referentes ao questionário de 

Estilo de Aprendizagem (Honey-Alonso) dos individuos dos grupos Experiente e 

Inexperiente; além das forças de Preensão Palmar e Pinça; e dos resultados 

referentes ao teste de Destreza Motora (Purdue Pegboard Test) realizado. 

 Em ambos os grupos ocorreram três estilos de aprendizagem predominantes: 

Ativo, Reflexivo e Teórico, sendo que o estilo Reflexivo foi o mais frequente em 

ambos os grupos (50% grupo experiente e 54,5% grupo inexperiente – tabela 1). 

 As forças de Preensão Palmar foram maiores em ambos os membros no 

grupo Inexperiente (38,26 kgf membro superior direito e 35,12 kgf membro superior 

esquerdo) do que no grupo Experiente (26,06 kgf membro superior direito e 24,36 

kgf membro superior esquerdo – tabela 1). O mesmo ocorreu nos resultados 

relativos às forças de Pinça, onde o grupo Inexperiente obteve maiores valores (4,38 

kgf membro superior direito e 4,30 kgf membro superior esquerdo) do que o grupo 

Experiente (3,40 kgf membro superior direito e 3,16 kgf membro superior esquerdo – 

tabela 1).  

 Os resultados relativos ao teste de destreza motora (Purdue Pegboard Test) 

demonstraram que o grupo Experiente apresentou melhor desempenho para o 

membro superior direito (16,17 acertos em média) do que o grupo Inexperiente 

(15,86 acertos em média – tabela 1. Na utilização do membro superior esquerdo, o 

grupo Experiente (14,58 acertos em média) obteve resultados similares ao do grupo 

Inexperiente (15,14 acertos em média – tabela 2). O mesmo ocorreu na utilização de 

ambas as mãos, onde o grupo experiente (25,5 acertos em média) apresentou valor 

similar ao grupo inexperiente (25,18 acertos em média). Na fase de montagem do 

teste, o grupo inexperiente (35,45 acertos em média) apresentou valor maior que o 

grupo experiente (32,92 acertos em média – tabela 1). 
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Tabela 1 - Resultados referentes ao Estilo de Aprendizagem (Honey-Alonso), forças de Preensão 

Palmar e Pinça; e resultados referentes ao teste de Destreza Motora (Purdue Pegboard Test) dos 

individuos dos grupos Experiente e Inexperiente. 

 
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O presente estudo buscou avaliar o desempenho do membro superior de 

índividuos sadios, comparando as características temporais e espaciais relacionadas 

ao planejamento e à execução dos movimentos dirigidos ao alvo do membro 

superior realizados por indivíduos que possuam experiência em tarefas manuais e 

por indivíduos inexperientes neste tipo de atividade em função da direção e distância 

dos alvos. 

 Os resultados demonstraram a existência de diferença entre os grupos. Com 

relação às forças de preensão palmar e de pinça o grupo Inexperiente obteve 

maiores valores do que o Experiente. Ao ser analisado o movimento dirigido ao 

alvo, o grupo Experiente apresentou desempenho similar ao grupo Inexperiente. Já 

em relação ao teste de destreza motora (Puerdue Pegboard) o grupo Experiente 

Grupos 

Variáveis  Experientes  Inexperientes 

 

%(N) 

Estilo de Aprendizagem 
      Ativo 25,0 (3) 36,40 (4) 

    Reflexivo 50,0 (6) 54,50 (6) 

    Teórico 25,0 (3) 9,10 (1) 

    Pragmático - - 

 
Média (DP) 

Força Preensão Palmar (kgf) 
      MSDireito 26,06 (10,3) 38,26 (10,8) 

    MSEsquerdo 24,36 (9,45) 35,12 (10,6) 

Força Pinça 
      MSDireito 3,40 (1,5) 4,38 (2,26) 

    MSEsquerdo 3,16 (1,45) 4,3 (1,52) 

 
Média (DP) 

Puerdue Pegboard Test (acertos) 
     MSDireito 16,17 (2,42) 15,86 (1,12) 

   MSEsquerdo 14,58 (2,305) 15,14 (1,61) 

   Ambos 25,5 (3,09) 25,18 (2,85) 

   Montagem 32,96 (10,85) 35,45 (7,802) 
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obteve melhor desempenho ao utilizar a mão dominante, do que o grupo 

Inexperiente.  

 Os membros superiores estão relacionados com a capacidade de promover 

preensão, alcance funcional e manipulação; essas funções básicas são 

dependentes da interação sincronizada entre suas articulações para coordenar 

seus seguimentos e realizar movimentos eficientes na distância ou posição mais 

adequada para uma tarefa específica7, além do adequado controle e planejamento 

do Sistema Nervoso Central.  

 Através das funções básicas do membro superior, habilidades motoras irão 

ser desenvolvidas e aperfeiçoadas. Tais habilidades podem ser dividas em 

habilidades motoras finas as quais, por sua vez, necessitam de maior controle dos 

músculos pequenos, mais específicos, e que exigem um alto grau de precisão dos 

movimentos14. E habilidades motoras grossas, onde é necessária a utilização da 

musculatura grande para produzir as ações, requerendo menor precisão dos 

movimentos do que as habilidades motoras finas14.  

 A capacidade de promover preensão e o alcance funcional necessitam do 

adequado controle dos grandes grupos musculares, requerendo menor precisão 

dos movimentos e, podendo assim ser classificadas como habilidades motoras 

grossa. Já a atividades que exigem manipulação, como a digitação, recruta 

pequenos grupos musculares, pois necessita de uma aptidão mais específica e um 

alto grau de precisão, podendo ser classificada como habilidade motora fina. 

 No presente estudo, ocorreu a realização de testes que representavam as 

funções básicas do membro superior, tais como os testes para força, como o teste 

de preensão palmar e preensão de pinça; testes para o alcance como o movimento 

dirigido ao alvo; e para habilidades de manipulação como o Perdue Pegboard Test. 

 O grupo Experiente obteve melhor desempenho ao realizar o teste de Perdue 

Pegboard, devido ao fato de estar relacionado com a sua tarefa ocupacional, 

apresentando experiência e prática em uma tarefa de habilidade fina. Já os 

Inexperientes obtiveram melhor desempenho ao realizarem o teste de força, pois 

são exigências de suas tarefas ocupacionais, onde a constante prática fez com que 

seu desempenho fosse superior em tarefas que exijam habilidade motora grossa. 

 As habilidades motoras grossas e finas são caracterizadas por apresentarem 

variabilidade motora, conhecida como a variação intrínseca presente em todas as 
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ações controladas pelo sistema sensório-motor inclusive em tarefas ocupacionais 

repetitivas6. Essa variabilidade difere entre as atividades e o grau de experiência do 

individuo. A variabilidade motora tem um papel funcional importante no 

desenvolvimento motor e na aquisição de habilidades6. 

 Para que uma habilidade motora seja aprimorada será necessária que ocorra 

o aprendizado motor, caracterizado por ser uma alteração na capacidade individual 

de realizar determinada habilidade específica, ao qual deve ser entendido como 

uma melhoria permanente no desempenho devido a prática ou a experiência6. 

 O aprendizado motor será constituído por elementos específicos a cada 

tarefa, que podem ser transferidos previamente para a aprendizagem de uma nova 

tarefa12. Espera-se que duas tarefas que compartilhem um grande número de 

elementos motores, perceptivos e conceituais semelhantes possam ser transferidos 

mais fortemente12.  

 O treinamento promove a aprendizagem, tornando o indivíduo habilidoso 

naquilo que a tarefa exige de seu comportamento motor. Entretanto, essa 

habilidade só será transferida a outra tarefa, e assim o aprendizado motor só 

poderá ocorrer, quando a especificidade das tarefas apresentarem elementos 

semelhantes. Demonstrando que o indíviduo se torna habilidoso na prática e 

repetição de tarefas específicas, porém essa habilidade não é passada quando 

surge a necessidade do aprendizado de novas tarefas, as quais irão demandar 

outras exigências motoras.  
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