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Resumo 

 Um movimento voluntário é aquele que ao se iniciar é necessário que haja uma 

intenção na realização do movimento sem a necessidade de um estímulo externo. A geração 

desse movimento voluntário está fortemente relacionada com o estado interno do indivíduo. 

Com isso, o estímulo para a realização do movimento pode ser um impulso interno ou 

simplesmente acontece e pode ser descrito como um movimento pré-conceitual da mente, ou 

seja, um movimento consciente. Esse estudo investigou como os processos internos 

influenciam na iniciação do movimento e contribuem no movimento voluntário, comparando 

20 meditadores e 20 não meditadores. Para isso foram realizadas uma tarefa padrão onde os 

sujeitos simplesmente apertassem o botão e na segunda (tarefa introspectiva), apertariam 

apenas quando percebessem a necessidade de apertar o botão, ou seja, dos processos 

internos da tomada de decisão. Foram avaliados o tempo na realização dos movimentos assim 

como a análise eletroencefalográfica topográfica para medir o potencial de prontidão. Os 

meditadores apresentaram um consistente potencial de prontidão entre as duas tarefas 

relacionadas à intenção subjetiva e o gradiente prévio ao potencial de prontidão.  

 

CONCLUSÃO: Meditadores avançados tem a capacidade de perceber o exato momento 

em que existe uma intenção de movimento e com isso pode ter maior antecipação para uma 

melhor tomada de decisão, enquanto que o não-meditador não consegue perceber essa 

intenção prévia ao movimento, com isso, ocorre um movimento voluntário sem um controle 

cognitivo.  
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