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RESUMO 

 

O estudo buscou analisar o efeito da prática mental no tempo de resposta de atletas 

de natação na saída de bloco.  A amostra foi composta por 32 atletas das categorias 

juvenil e infantil da equipe de natação da Unisanta, com nível nacional. Foram 

realizadas a filmagens das saídas para analisar o tempo de reação (TR),  tempo de 

movimento (TM) e tempo de resposta (TRp) dos atletas, em dois momentos 

distintos. Um pré-teste foi realizado sem intervenção e em seguida os participantes 

foram divididos em dois grupos distintos, sendo o grupo experimental com 

intervenção da prática mental e o grupo controle nas mesmas condições iniciais. Os 

resultados encontrados não apresentaram diferenças significativas após tratamento 

estatístico. Desta forma, ainda que os resultados apresentem mudanças em valores 

absolutos, não é possível apontar para efeitos positivos da prática mental do tempo 

de resposta de nadadores.   

 

INTRODUÇÃO 

 

A natação tem apresentado ao longo dos anos muita evolução na preparação 

dos atletas, tornando um esporte cada vez mais competitivo, no qual a vitória é 

definida por pequenas diferenças de tempo. O desempenho neste esporte segundo 

Hay (1981) é determinado por três etapas distintas: a saída, o nado e a virada. 

Maglischo (1999) destaca que nas provas de 50 e 100 metros as saídas 

representam respectivamente 10% e 5% do tempo total destas provas, já para 

Cossor e Mason (2001) a saída pode representar até 26,01% do tempo total de uma 

prova.Para um bom desempenho na saída o atleta precisa apresentar um tempo de 

respostamenor possível. O tempo de resposta pode ser subdividido em dois 

componentes: o central, que corresponde ao TR; e o periférico, que corresponde ao 

TM (SANTOS E TANI, 1995). ParaMiyamoto e Meira Jr. (2004) o intervalo de tempo 

decorrido entre a apresentação de um estímulo e o início da resposta, é denominado 

TR. O TR também demonstra o tempo que um indivíduo leva para adotar decisões e 

iniciar ações, portanto, evidencia uma medida do indicador da velocidade de 

processamento de informação, sendo uma medida significativa do desempenho 

humano em muitas situações (ENOKA, 1995).Outro fator usado para mensurar o 

desempenho do atleta na saída de bloco se refere ao TMdo atleta.Segundo Groves 

(1973) TM é definido como o intervalo entre o início e o fim de uma atividade 

motora.Sendo essas variáveis determinantes no desempenho da saída do bloco o 



presente estudo busca investigar os efeitos da prática mental no tempo de resposta 

de nadadores. 

A prática mental é definida como a recapitulação cognitiva de uma habilidade 

física na ausência de movimentos físicos explícitos (Magill, 2000).Para 

UgrinowitssheBenda(2011) a prática mental é o ensaio interno de uma habilidade 

motora na ausência de movimentos físicos explícitos dos segmentos corporais 

envolvidos. Muitos estudos mostram a influência da visualização positiva e negativa 

da atividade a ser realizada. Franco (2000) afirma que é comprovado 

cientificamente, que um movimento imaginado e exercitado mentalmente produz 

microcontrações e consequentemente uma melhoria da coordenação 

neuromuscular, há um efeito fisiológico significativo, pois, uma maior irrigação de 

sangue é constatada na musculatura envolvida. Diante dos benefícios descritos na 

preparação a execução de movimentos, a prática mental foi utilizada neste estudo 

com o intuito de avaliar seus efeitos em jovens nadadores. 

OBJETIVO 

Comparar o efeito da prática mental no tempo de resposta na saída do bloco da 

natação. 

METODOLOGIA E PROCEDIMENTO 

 

A amostrafoi composta por 32 nadadores da equipe Unisanta com nível 

nacional de competição e média de idade 14,2 anos (0,94) de ambos os gêneros. A 

tarefa proposta foi à saída de bloco da natação. Todos os participantes realizaram 

um pré-teste sendo aplicado um aquecimento tradicional, composto por 400 metros 

nadando em um ritmo confortável. Em seguida todos participantes realizaram duas 

saídas, que foram registradas por filmagem na lateral da piscina. Para mensurar o 

tempo de reação e tempo de movimento foi utilizado o programa Kinovea, que 

reproduz o vídeo em duzentos frames por segundo. Para realização do cálculo foi 

utilizado um estímulo visual e um estímulo sonoro para os atletas iniciarem a tarefa, 

o estímulo visual foi utilizado apenas para registro do experimentador, os atletas 

utilizaram o estímulo sonoro, mantendo maior relação com as provas, assim o (TR) 

foi considerado após a apresentação do estímulo até o início do movimento na 



plataforma, e o TM foi registrado pelo intervalo entre o início do movimento e entrada 

do atleta na água. A soma do TR e TM foi utilizada para obter o TRp.  

Após uma semana os atletas foram divididos aleatoriamente em dois grupos 

distintos, sendo balanceado de forma aleatória em relação ao gênero e a faixa etária 

para realização do pós-teste O grupo controle (GC) no pós-teste realizou o mesmo 

aquecimento do pré-teste e em seguida a saída, já o grupo experimental além do 

aquecimento foi solicitado antes da saída, que os participantes realizassem prática 

mental, ou seja, imaginassem três tentativas da sua saída enquanto aguardava sua 

vez, sendo brevemente explicada a definição de prática mental e descrito alguns de 

seus benefícios. Foi solicitado ao GE que não informasse aos participantes do GC 

essa prática. Ao final do teste os participantes do GE foram perguntados sobre a 

percepção de algum benefício da prática mental na realização do pós-teste. 

 

 

RESULTADOS 

 

O experimento teve como variável dependente o tempo de resposta (TRp), 

subdividido em TR e TM, e a estratégia da prática mental aplicado ao GE como 

variável independente. Os dados coletados foram submetidos a tratamento 

estatístico para comparação dos grupos. Após verificação da normalidade dos dados 

através do teste de Shapiro-wilk, foram aplicados o teste T-Student para o momento 

pré e pós teste, nas condições inter e intra grupo para as variáveis; TR, TM e TRp. O 

nível de significância foi aceito em p≤ 0,05. Os dados estão apresentados na Tabela 

1, na forma de média e (desvio padrão).  

 

Tabela 1. Referente à média do tempo de reação (TM1), movimento (TM1) e 

reposta (TRp1) para o pré-teste e pós-teste (TR2), (TM2) e (TRp2). 

 

 

De acordo com os resultados descritos na tabela, não foram encontradas 

diferenças significativas para nenhuma das variáveis. Em síntese, embora seja 

  TR1 TR2 TM1 TM2 TRP1 TRP2 

GC 0,32 0,27 0,75 0,75 1,07 1,02 

GPM 0,30 0,28 0,73 0,70 1,04 0,98 



observada uma redução nos tempos no segundo teste, com exceção do TM para o 

GC em relação aos valores médios, não foram observadas mudanças estatísticas 

quando comparados o pré-teste e pós-teste para o GC e GE.  

Para verificar o efeito da prática mental foram realizadas comparações das 

variáveis entre os grupos.  Novamente não foram identificadas diferenças entre os 

grupos GC e GE.  

Os atletas do GE ao final dos testes quando questionados sobre a influência 

da prática mental em seu desempenho, em sua maioria acreditaram que a 

mentalização do gesto específico colaborou para uma melhor performance na saída 

do bloco. Considera-se SIM como influência positiva em seu desempenho, e NÃO 

aos atletas que não sentiram influência em sua performance. 

 

Tabela 2. Referente à opinião dos atletas do GE sobre o efeito positivo 

da prática mental em seu desempenho. 

 

 

 

 É Possível observar uma superioridade na percepção de efeitos positivos nos 

atletas que fizeram uso da prática mental no pós-teste, esses resultados sugerem 

novas investigações, em razão de sua expressão.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Não foram encontrados estudos que relacionando a prática mental no tempo 

resposta de na saída da natação, nem mesmo em outras modalidades. Essa 

ausência na literatura limita as discussões dos dados do presente estudo.  A prática 

mental vem sendo estudada em relação a diferentes fatores na aprendizagem 

motora e desempenho, dentre os fatores Ugrinowitsch e Benda (2011) observou que 

a prática mental quando combinada a prática física pode ser uma alternativa 

importante no processo de aprendizagem motora.   

  GE      

SIM 81,25%      

NÃO 18,75%      



Coelho et al., (2008) investigaram o efeito da prática mental na precisão do 

saque no vôlei, foram realizados dos testes, sendo um com a meta de atingir a bola 

na zona de saque adversária e o segundo tendo como meta um alvo específico de 

20cm de largura para 30 cm de comprimento. O grupo experimental que realizou 

imaginação do gesto obteve resultados superiores no primeiro teste quando 

comparados ao grupo controle.  

A teoria que melhor sustenta os benefícios da prática mental é a Teoria da 

Aprendizagem Simbólica, no qual o processo de imaginação pode funcionar como 

um sistema codificador para ajudar a aquisição de melhores padrões de movimentos 

(BENDA, 2008). O efeito motivacional também pode ser um fator determinante para 

um melhor resultado, uma vez o atleta acredita que o efeito da imaginação possa 

colaborar para seu melhor desempenho, bem como, uma maior concentração nos 

momentos que antecedem a saída, diminuindo a distração e direcionando a atenção 

para os estímulos relevantes para execução da tarefa, esse processo é denominado 

na literatura como atenção seletiva (LADWEG, 2000) 

Ainda que descritos possíveis benefícios ao desempenho, os resultados 

encontrados não permitem apontar para efeitos do uso da prática mental no tempo 

de resposta de nadadores. Novos estudos devem ser realizados para melhor 

compreensão do fenômeno, considerando fatores como quantidade de prática 

mental, efeitos motivacionais e medidas qualitativas do gesto específico. 
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