
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA 
CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Prof. Dr. Victor H. A. Okazaki 
http://Okazaki.webs.com 

 
Laboratório C1: 

“Informações Proprioceptivas e Exteroceptivas  
no Equilíbrio Dinâmico” 

 
 

 Objetivo: Analisar o efeito das informações sensoriais (proprioceptivas, vestibulares e visuais) no 
equilíbrio dinâmico da habilidade motora fundamental de locomoção (marcha). 

 
 Hipótese: A redução das informações provenientes dos sistemas sensoriais diminui o equilíbrio 

dinâmico na tarefa da marcha. 
 

 Métodos:  
 

 Amostra: Todos os alunos da turma. 
 

 Instrumentos: Quadra de esportes, Trena métrica, Faixa para ocluir a visão. 
 

 Procedimentos: Será realizada apenas uma tentativa para cada condição experimental na 
tarefa de caminhar (marcha) sobre uma linha (~10 metros de distância) em velocidade auto-
compassada (normal e confortável). As condições experimentais serão realizadas em função 
da oclusão ou perturbação de um determinado sistema sensorial. Para perturbar o sistema 
vestibular os sujeitos deverão realizar giros ao redor de si mesmo (~ 10 giros) até 
apresentarem detrimento em seu equilíbrio. Para realizar a oclusão do sistema visual será 
colocada uma venda nos olhos dos participantes. Assim, serão realizadas as seguintes 
condições experimentais: (1) caminhar sem restrições sensoriais; (2) caminhar sem informação 
visual (venda nos olhos), mas com informação vestibular; (3) caminhar sem informação 
vestibular (girar ao redor de si antes de caminhar); e (4) caminhar sem informação visual e 
vestibular (de olhos vendados caminhar após girar ao redor de si). Os alunos que não 
estiverem participando como sujeitos deverão estar sempre próximos ao sujeito que está 
realizando a tarefa para garantir a segurança deste. Quando o sujeito consegue chegar ao final 
da caminhada deve-se solicitar que este pare. Após, será realizado a medição da distância em 
que o sujeito saiu da linha inicial. As diferentes condições experimentais devem ser 
randomizadas entre os sujeitos. As demais informações serão transmitidas pelo professor na 
sala de aula. 

 
 Variáveis de Estudo: A variável independente será a informação sensorial. A variável 

dependente será o erro espacial medido em metros no final do deslocamento. 
 

 Análise Estatística: Será realizada uma análise inferencial através do teste de Análise de 
Variância com quatro níveis, seguida por um teste de post hoc de Tukey. 



FICHA DE COLETA DE DADOS: 
 

Nº SUJEITO 1 2 3 4 
[1] S/ 

Restrição 
[2] S/ 
Visão 

[3] C/ 
Giros 

[4] S/ Visão e 
C/ Giros 

1  
[1] [3] [2] [4]     

2  
[2] [4] [1] [3]     

3  
[4] [2] [3] [1]     

4  
[3] [1] [4] [2]     

5  
[4] [2] [1] [3]     

6  
[3] [1] [2] [4]     

7  
[2] [4] [3] [1]     

8  
[1] [4] [2] [3]     

9  
[2] [3] [1] [4]     

10  
[1] [4] [2] [3]     

11  
[2] [4] [1] [3]     

12  
[4] [1] [3] [2]     

13  
[4] [2] [3] [1]     

14  
[3] [1] [4] [2]     

15  
[1] [3] [2] [4]     

16  
[2] [4] [1] [3]     

17  
[3] [1] [2] [4]     

18  
[4] [2] [1] [3]     

19  
[1] [3] [4] [2]     

20  
[3] [2] [4] [1]     

21  
[4] [1] [3] [2]     

22  
[3] [2] [4] [1]     

23  
[3] [1] [4] [2]     

24  
[2] [3] [1] [4]     

Obs.:  Utilize os números para organizar a ordem das randomizações e as últimas colunas para a organização dos dados.  


