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Laboratório B4: 

“Processamento de Informações: Pré-Programação,  
Programação e Reprogramação em Tarefa Interceptativa” 

 
 

 Objetivo: Analisar a demanda de processamento de informações inferida a partir do desempenho 
em tarefa interceptativa. 

 
 Hipótese: A pré-programação apresentará melhor desempenho em comparação às condições de 

programação e reprogramação, pois permite especificar detalhes do movimento antes de 
sua realização. A condição de programação apresentará melhor desempenho que a 
condição de reprogramação, pois na condição de reprogramação haverá maior demanda 
temporal para a re-organização do movimento que prejudicará o desempenho. 

 
 Métodos: 

� Amostra: Todos os alunos da turma. 
 
� Instrumentos: Computador e software Interception Task v.1.0 (Okazaki, 2008). 
 
� Procedimentos: Inicialmente, posicionar confortavelmente o sujeito em frente ao 

computador para realizar as tarefas. Realizar 3 tentativas de familiarização procurando 
interceptar o projétil em movimento quando este chegar no final de sua trajetória, 
pressionando o botão parar com um clique no botão Parar do software. Após, realizar 3 
tentativas de teste nas condições de pré-programação, programação e reprogramação. A 
condição de pré-programação (PP) será simulada no software através da utilização de apenas 
uma velocidade constante. A condição de programação (PG) será simulada através da 
utilização de três velocidades constantes que foram aleatorizadas pelo software. A condição de 
reprogramação (RP) será simulada através de repetições constantes de uma única velocidade 
constante. Contudo, numa determinada tentativa, haverá uma súbita mudança de velocidade no 
meio da trajetória do projétil para outra velocidade mais lenta, sem que o sujeito soubesse 
desta desaceleração. Ou seja, haverá uma tentativa de induzir uma pré-programação para a 
velocidade que é repetida constantemente, para depois haver algumas condições nas quais o 
sujeito tenha que reprogramar o movimento. As demais informações serão transmitidas pelo 
professor na sala de aula. As condições experimentais de pré-programação, programação e 
reprogramação devem ser randomizadas entre os sujeitos.  

 
� Variáveis de Estudo: A variável independente será a condição de processamento de 

informações para a organização do movimento. A variável dependente analisada será o erro 
absoluto temporal no desempenho da tarefa de interceptação (ET). 

 

� Análise Estatística: Será realizada uma análise inferencial através de uma Análise de 
Variância Univariada com um fator e três níveis, seguida por um teste de post hoc de Tukey. 

 



FICHA DE COLETA DE DADOS: 

 
Nº SUJEITO Condição Condição Condição PP PG RP 

1  
PP PG RP    

2  
RP PP PG    

3  
PG RP PP    

4  
PP RP PG    

5  
RP PG PP    

6  
PG PP RP    

7  
PP PG RP    

8  
RP PP PG    

9  
PG RP PP    

10  
PP RP PG    

11  
RP PG PP    

12  
PG PP RP    

13  
PP PG RP    

14  
RP PP PG    

15  
PG RP PP    

16  
PP RP PG    

17  
RP PG PP    

18  
PG PP RP    

19  
PP PG RP    

20  
RP PP PG    

21  
PG RP PP    

22  
PP RP PG    

23  
RP PG PP    

24  
PG PP RP    

Obs.:  Anote as 3 tentativas nas colunas que especificam a ordem das randomizações e coloque a média nas duas últimas 

colunas conforme a tarefa realizada. 

 


