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PARTE 7 
 

 Funções Perceptivas 
� Qual a diferença entre Percepção e Sensação? 
� Quando você se machuca, você percebe ou sente a dor? 
� Quando você está alegre você se sente ou se percebe feliz? 
� Quando você não entende nada que o professor explica, você se sente ou se percebe perdido? 
� Percebeu? Ou, Sentiu? 
� A percepção é importante? 

 
 As informações sensoriais devem ser selecionadas, organizadas e 

interpretadas para terem proveito pelo sistema de controle. 
 Percepção é a atribuição de significado, ou seja, a interpretação 

apropriada dos estímulos sensoriais que continuamente chegam aos 
receptores exteroceptivos e proprioceptivos (Teixeira, 2006). 

 Você “Sentiu” ou “percebeu” a diferença entre percepção e 

sensação? 

 
 Sensação é o recebimento de estímulos físicos ou químicos nos receptores específicos. 
  Percepção é a análise fornecida aos estímulos sentidos. 
  Uma quantidade ilimitada de estímulos são sentidos por diversos receptores. 
  Uma quantidade muito limitada de estímulos são percebidos pelo sistema. 

 
 Percepção de formas e tamanhos modificados pelo contexto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Percepção de superposição espacial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Percepções Múltiplas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Percepções em 3D. 
 

 
 

 Percepções induzidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Atenção Seletiva: 
� Focalização e limitação dos recursos de processamento de informação (Schmidt & 

Wrisberg, 2000). 
� Capacidade limitada de processar informação do ambiente externo ou da memória 

(Teixeira, 2006). 
�  Mecanismo Seletivo. 
�  Capacidade de Processamento. 

 
 

 Atenção seletiva: 
�  Selecionar as informações mais relevantes através da otimização das fontes de aferência 

mais importantes (Teixeira, 2006). 

�  Estado seletivo, intensivo e dirigido da percepção (Samulski, 2002). 

  Quando uma fonte sensorial é selecionada é estabelecido um caminho privilegiado de acesso aos 
centros de integração sensoriomotora. 

 
 

 A Atenção Seletiva, ou o direcionamento do foco de atenção, pode ser ou não coincidente com o 
foco visual. 

  Habilidades motoras fechadas permitem que a atenção seja orientada quase exclusivamente para a 
ação motora. 

  Habilidades motoras abertas necessitam da seleção, da ordem e do tempo em que as principais 
fontes de informações serão priorizadas. 

 
 Existem diferentes elementos que competem pelo foco de atenção. 
  O foco de atenção pode estar direcionado a aspectos além da sensação (cognição). 

  Kahneman (1973): 
�  Disposições Permanentes: elementos capturam automaticamente a atenção. 
�  Intenções Momentâneas: direcionamento voluntário da atenção.  

 
 

 Disposições Permanentes:  
�  Propriedades físicas do estímulo, como alta intensidade (som alto, luz forte), alto 

contraste (estímulos discrepantes), movimentos rápidos, eventos inesperados, novidade e 
complexidade. 

�  Geralmente a visão é a fonte sensorial determinante. 
  Intenções Momentâneas: 

�  Varia em função da experiência ou do contexto. 
 
 
Pelo Nível de Controle: 

  Nível de Atencional. 

  Nível de Sub-Atencional. 

Pela Demanda no Controle: 
   Movimento Controlado. 

   Movimento Automatizado.  

Pela Consciência: 
  Atenção Involuntária (orientação reativa). 

  Pré-Atenção (scanner: fenômeno coquetel). 

  Atenção voluntária (atenção seletiva): 

�  Estágios de Atenção Seletiva. 
�  Modelo da Pertinência da Atenção. 
�  Direção e Amplitude da Atenção. 

 



TEORIA DA CAPACIDADE FIXA: 
 Hipótese de canal único de processamento. 

  Início/Identificação (Welford, 1952; Broadbent,1958). 

  Meio/Seleção (Norman, 1968; Deutsch & Deutsch, 1963). 

  Final/Programação (Keele, 1973).  
  Varia de acordo com a tarefa (Abernethy, 1993).  

 
  Fenômeno coquetel: receptor consegue isolar uma fonte de informação. 

 
 
 
TEORIA DA CAPACIDADE VARIÁVEL 

 Cap. Variável / Alocação Flexível: 

  Kahneman (1973):  
� Limites da capacidade central de 

recursos são flexíveis, podendo variar 
com o indivíduo, tarefa e situação. 

� A alocação de recursos é determinada 
pelas características das atividades. 

� Depende do limite do despertar da 
pessoa a quantidade de atenção (nível 

de ativação). 
� Processamento paralelo: Capacidade 

de processar simultaneamente mais de 
uma fonte de informação, sem que a 
atenção tenha que ser alocada para 
todas as fontes 

 
 
TEORIA DE RECURSOS MÚLTIPLOS 
 

 Wickens et al. (1984):  

 
� Recursos do processamento de informação vem de 3 

fontes: 
� Modalidades de Entrada e Saída: visão, membros e 

sistema fonador. 
� Estágios de Proc. de Informação: percepção, 

codificação de memória, saída de resposta. 
� Códigos de Proc. de Informação: códigos verbais, 

códigos espaciais. 
� Duas tarefas difíceis podem ser realizadas juntamente 

se solicitarem recursos diferentes. 
 
 
 
ENTENDENDO A ATENÇÃO ATRAVÉS DO ESPAÇO DE ALOCAÇÃO DA INFORMAÇÃO 

 Capacidade limitada de atenção. 
  Complexidade: proporcional ao espaço de processamento requisitado por uma tarefa. 
  Variáveis de Complexidade: 

�  Estágio de Aprendizagem. 
�  Perceptiva: instabilidade ambiental. 
�  Decisão: incerteza de evento. 
�  Efetora: precisão, quantidade de componentes e interação. 



 

 Manifestações da Automatização: 
�  Perceptiva: reconhecimento rápido. 
�  Decisória: ligação mais direta entre processos 

perceptivos e efetores. 
� Efetora: desempenho de movimentos complexos com 

baixas demandas atencionais. 
 

  Fracionamento da Aprendizagem: 
�  Tomada de decisão em função da complexidade da tarefa. 

 
 
PARADIGMA DA INFORMAÇÃO DICÓTICA 

 Cherry (1953): 
� Prestar a atenção em ambos os ouvidos: 50% da informação foi assimilada, no qual o foco de 

atenção foi alternado entre as fontes de informação. 
� Prestar a atenção em apenas um dos ouvidos: informação assimilada, quando as 

características da informação do outro ouvido foram modificadas também foi percebida 
(idioma e timbre de voz). 

 
 
ESTÁGIOS DA ATENÇÃO SELETIVA 

 Bebês e crianças jovens: 
� Estágio Exclusivo: atenção exclusiva num ponto. 
� Estágio Inclusivo: atenção muito abrangente, tudo o que está no ambiente pode tirar o foco de 

atenção. 
� Estágio de Atenção Seletiva: capacidade de selecionar e discriminar a atenção de informações 

relevantes e irrelevantes.  
 
 

 Motivação está diretamente relacionada com a Atenção direcionada para a tarefa. 
  A Expectativa e a Atribuição de Importância estabelecidas a partir de um contexto são outros 

elementos que modulam o foco de atenção. 
 
 
QUAL O FOCO ÓTIMO PARA O APRENDIZADO? 

 Depende da tarefa 
 Depende do indivíduo 
 Depende do ambiente 

 

 

FOCO DE ATENÇÃO 
 Amplitude do foco de atenção: 

 Foco Amplo: englobando vários aspectos, fatores, componentes do movimento ou do 
ambiente. 

 Foco Estreito: considerando poucos aspectos, fatores, componentes do movimento ou do 
ambiente. 

 

 Direção do foco de atenção: 
 Foco Interno: quando o foco está direcionado para aspectos da própria pessoa (partes do 

corpo – aspectos intrínsecos). 
 Foco Externo: quando o foco está direcionado para aspectos do ambiente (aspectos 

extrínsecos). 
 



ANTECIPAÇÃO 
 Antecipação: função perceptiva que permite o reconhecimento de padrões ou comportamentos 

(Teixeira, 2006). 
  Julgamento com base em um referencial próprio para: 

�  Avaliação do desempenho. 
�  Identificação de características da ação para o desempenho. 
�  Identificação das características de deslocamento de um objeto. 

 
 

 Antecipação: Início da organização de uma ação com base no estabelecimento de probabilidades. 
  Tipos de Antecipação: 

�  Antecipação de evento. 

�  Antecipação espacial:  
�  Estática  
�  Dinâmica 

�  Antecipação temporal: 
�  Receptora. 
�  Efetora. 
�  Perceptiva. 

 
 

 Abernethy & Russell (1987): 
�  Antecipar o local de aterrissagem de uma peteca no saque de badminton. 
�  Cinco exposições visuais: 

�  Interrupção antes do contato raquete-bola (167 ms & 83 ms), no contato e após o 
contato (167 e 83 ms). 

�  Analisado o erro de onde realmente a peteca caiu. 
 
 

 Savelsbergh et al. (2002): Goleiros mais habilidosos buscam pistas em partes mais informativas 
da cena de aproximação dos chutadores. 

 
  Hofsten & Fazel-Zandi (1984): bebês a partir de 18 semanas demonstraram sinais de 

ajustamento da mão para agarrar uma haste. 
 

  Hofsten & Lindhagen (1979): bebês conseguem agarrar objetos móveis a uma velocidade de 30 
cm/s. 

 
  Jeannerod (1981): antecipação no tamanho da abertura da mão em função do tamanho do objeto 

a ser pegado. 
 

  Lee (1976): variável TAU como reguladora do tempo para contato e para a ação efetora. 
 

 Helsen & Pauwels (1990): experientes fazem indicação de ações dos jogadores de futebol (chute, 

drible ou passe) mais rápido que novatos em função de procurar dicas visuais mais relevantes. 
 

 Williams et al. (1994): jogadores experientes utilizam o foco visual no jogador da bola no futebol 
e nas posições e movimentos de outros jogadores. 

 
 
 
 


