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RESUMO

EFEITOS DA INFORMAÇÃO VERBAL NO ACOPLAMENTO ENTRE A

INFORMAÇÃO VISUAL E OSCILAÇÃO CORPORAL

Autor: ALAÉRCIO PEROTTI JUNIOR

Orientador: Prof. Dr. GO TANI

Co-orientador: Prof. Dr. JOSÉ ANGELO BARELA

O objetivo desse estudo foi verificar os efeitos da manipulação de

informação, visual proveniente de uma sala móvel, verbal fornecida sobre o

movimento da sala e sobre uma ação solicitada, na oscilação corporal em

crianças e adultos. Participaram deste estudo 20 crianças e 20 adultos jovens, que

permaneceram na posição ereta dentro de uma sala móvel. Os resultados

revelaram que a dinâmica intrínseca do sistema, referente ao relacionamento

entre informação visual e oscilação corporal, não é facilmente modificada pela

informação comportamental. A manipulação dos tipos de informação verbal,

sobre movimento da sala e solicitação de uma ação, altera o relacionamento entre

informação visual e oscilação corporal na situação da sala móvel. Entretanto,

esta alteração requer atuação contínua do participante e, ainda, a solicitação de

uma ação é mais efetiva nesta alteração do que somente a informação sobre o

que está ocorrendo. Finalmente, há mudanças desenvolvimentais em como estas
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diferentes informações são utilizadas para o controle de uma ação motora.

Enquanto adultos jovens utilizam as informações fornecidas de forma mais

adequada para a ação solicitada, crianças apresentam dificuldade em utilizar a

informação fornecida ou realizar uma ação solicitada frente à dinâmica intrínseca

do sistema.

Palavras chaves: controle postural, ciclo percepção-ação, informação

comportamental, dinâmica intrínseca, ação motora.
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ABSTRACT

EFFECTS OF THE VERBAL INFORMATION IN THE COUPLING

BETWEEN THE VISUAL INFORMATION AND BODY OSCILLATTION

Author: ALAÉRCIO PEROTTI JÚNIOR

Adviser: Prof. Dr. GO TANI

Co-adviser: Prof Dr. JOSÉ ANGELO BARELA

The purpose of this study was to verify the effects of the manipulation of

information, visual from a moving room, verbal informing about the movement

of the room and about a requested action, in body sway of children and adults.

Participated of this study 20 children and 20 young adults, who stood upright

inside of a moving room. The results revealed that the system intrinsic dynamics,

regarding the relationship between visual information and body sway, is not

easily modified by behavioral information. The manipulation of the types of

verbal information, about the moving room’s movement and requesting a

specific action, alters the relationship between visual information and body sway

in the moving room situation. However, this change requires the participant's

continuous attention and, moreover, requesting an action is more effective than

only the information about what is happening. Finally, there are behavioral

changes in how these different types of information are used for the control of a
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motor action. While young adults use the provided information in a more

appropriate way to perform the requested action, children show difficulty in

order to use the provided information or to accomplish an action requested due to

the intrinsic dynamics of the system.

Keywords: postural control, perception-action cycle, behavioral information,

intrinsic dynamics, motor action.
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