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 ESTABELECIMENTO DE METAS 
� Quais são suas metas de vida? 
� Quais são suas metas de trabalho? 
� Você tem costume de estabelecer metas de estudo? 
� Quais devem ser as metas de um atleta? 
� As metas de um paciente em recuperação são diferentes de um atleta esportista? 

 
 Estabelecimento de Metas: processo de estabelecer alvos para a performance futura. 

�  Metas de Resultado: Alvos para a performance que focam no resultado final da atividade. 
�  Metas de Performance: alvos para a melhora da performance relativa a uma realização 

prévia do indivíduo. 
�  Metas de Processo: alvos para a melhora da performance que focam na qualidade da 

produção do movimento. 
 

 Estabelecimento de Metas: Esqui Aquático. 
�  Metas de Resultado: Qualificar para um campeonato regional 
� Metas de Performance: Melhorar o número médio de passagens bem sucedidas pela bóia, 

de 4 para 5. 
� Metas de Processo: Focar visualmente no lado externo das bóias. 

 
 Estabelecimento de Metas: Voleibol. 

�  Metas de Resultado: Vencer o título da competição. 
� Metas de Performance: Aumentar o percentual de Bloqueio de 40% para 50%. 
� Metas de Processo: Penetrar no plano da rede em cada tentativa de bloqueio. 

 
 Estabelecimento de Metas: Atirar com um Rifle. 

�  Metas de Resultado: Terminar em primeiro lugar numa competição. 
� Metas de Performance: Melhorar de 60% para 70% o tiro ao centro do alvo. 
� Metas de Processo: Expirar vagarosamente antes de cada pressão sobre o gatilho. 

 
 COMO FAZER? ARDE. 

�  Metas ATINGÍGEIS 
� Metas REALISTAS 
� Metas DESAFIADORAS 
� Metas ESPECÍFICAS 

 



 O QUE? COMO? ONDE? 
 Habilidade Alvo: tarefas que os indivíduos querem ser capazes de realizar. 
  Comportamento Alvo: ações que os indivíduos devem ser capazes de produzir a fim de que 

realizem com sucesso as habilidades-alvo em contextos-alvo. 
  Contexto Alvo: contexto ambiental onde os indivíduos desejam ser capazes de realizar uma 

habilidade.  
 
 

 Estabelecimento de Metas: Piano. 
� Habilidade Alvo: Performance sem erros de uma peça de Mozart. 
� Comportamento Alvo: Alinhamento apropriado de mãos e dedos. 
� Contexto Alvo: Competição regional de piano. 

 
 Estabelecimento de Metas: Jogar Basquetebol. 

� Habilidade Alvo: Técnica eficiente de rebote. 
� Comportamento Alvo: Utilizar o corpo para bloquear o oponente em cada tentativa de 

rebote. 
� Contexto Alvo: Jogo de basquetebol categoria Júnior. 

 
 Estabelecimento de Metas: Surfar. 

� Habilidade Alvo: Surfar em uma onda de dificuldade moderada. 
� Comportamento Alvo: Alinhamento apropriado do corpo e dos pés. 
� Contexto Alvo: Em uma praia local com os amigos. 

 
FEEDBACK & INSTRUÇÕES 
 

 Que tipo de feedback deve ser fornecido? 
  De que forma o feedback deve ser fornecido? 
  Quais informações são relevantes? 
  Quando deve ser fornecido o feedback? 
  Qual a relação entre feedback e experiência? 
  Há diferença entre as modalidades esportivas para utilizar o feedback? 
 COMO UTILIZAR O FEEDBACK? 

 
 

 Feedback:  
� Informação sobre o desempenho ou a 

resposta do movimento. 
 

  Feedback Aumentado: 
� Informação externa ao praticante. 

 

  Conhecimento de Resultado:  
� Resultado ou produto do movimento. 

 

  Conhecimento de Desempenho:  
� Desempenho do movimento. 

 

  Objetivos do Feedback: 

� Facilitar a obtenção da meta. 

� Motivar o aprendiz em direção a meta. 
 
 
 



 O feedback pode ser:  
� Essencial para o desempenho e o aprendizado do movimento (efeito positivo). 
� Prejudicar o desempenho e a aprendizagem do movimento (efeito negativo). 
� Não apresentar efeito sobre o desempenho e o aprendizado. 

 
 

 Newell (1975): 
� Movimento linear de 24 cm com uma alavanca num tempo de 150 ms. 
� CR retirado em vários pontos durante as 75 tentativas. 
� Inicialmente a referência de mov. em 150 ms não foi boa, necessitando de CR. 
� O CR aumentou a precisão, quando o CR não foi fornecido o aprendizado foi prejudicado. 

 
 

 Magill, Chamberlin, Hall (1991):  
� Quatro experimentos. 
� Tarefa de Timing coincidente (281 cm) derrubando uma madeira (CR do TM).  
� Houve aprendizagem e desempenho independente do número de tentativas e do CR na 

aquisição. 
� O feedback intrínseco forneceu as informações necessárias para o aprendizado. 
� Não houve necessidade de fornecer o feedback aumentado para o aprendizado. 

 
 

 Fichman & Tobey (1978):  
�  Entrevista de 81 prof. de Ed.Física (1º e 2º grau). 
�  Faumentado: CD� 94%, CR� 6% 
�  Intenção do Faumentado:  

�  53% ���� Apreciação do desempenho.  
�  41% ���� Instrução para melhorar o desempenho.  
�  5% ���� Apreciação ou crítica do desempenho. 

�  Freqüência do Faumentado:  
�  1 vez por minuto / em aulas de 35 minutos. 
�  Amplitude ao longo das aulas � 1 a 297 vezes (mediana 47). 

 
 

 Feedback Aumentado Quantitativo:  
� Informação sobre o desempenho ou a 

performance quantitativa / objetiva. 
 

 Feedback Aumentado Qualitativo: 
� Informação sobre o desempenho ou a 

performance qualitativa / subjetiva. 
 

 Amplitude do Feedback:  
� Margem considerada para utilização do 

feedback. 
 

 CD Descritivo:  
� Descreve o movimento. 

 
 CD Prescritivo:  
� Prescreve o movimento e implicações. 

 
 
 



 Den Brinker, Stabler, Whiting, Wieringen (1986):  
� Aprender a tarefa de slalow em simulador de esqui em 4 dias com 6 tentativas de 1,5 

minutos/dia. 
� G1���� CD da distância movida. 
� G2���� CD da freqüência meta.  
� G3���� CD da fluidez do movimento. 

� Inicialmente melhoras específicas em relação ao CD. 
� Nos dois últimos dias, CD da distância movida apresentou melhor desempenho em todos 

os aspectos mensurados. 
 
 

 Sherwood (1988):  
�  Aprender a tarefa de flexão rápida de cotovelo com TM de 200 ms. 

�  G1���� CR após todas as tentativas. 
�  G2���� CR com erro maior que 5%.  
�  G3���� CR com erro maior que 10%. 

�  G1 maior variabilidade do erro na retenção. 
�  G2 variabilidade intermediária na retenção. 
�  G3 menor variabilidade na retenção. 

 
 

 Cauraugh, Chen, Radlo (1993): 
�  Seqüência de 3 Teclas em 500 ms. 

�  G1���� CR com erro maior que 10%. 
�  G2���� CR com erro menor que 10%. 
�  G3,4 ���� CR sem amplitude. 

�  Condição fora da amplitude recebeu CR quantitativo em 25% e o CR dentro da amplitude 
65% das 60 tentativas. 

�  As condições que utilizaram a amplitude como parâmetro para fornecer feedback 
aumentado foi melhor do que os grupos que não receberam. 

�  A amplitude fornece medidas quantitativas e qualitativas. 
 
 

 Kernodle & Carlton (1992): 
�  Lançamento à distância de bola maciça de espuma com o braço não-dominante. 

� G1���� Vídeo + Pistas Específicas. 
� G2���� Vídeo + Pista Esp. + CD Prescritivo. 
� G3���� Vídeo. 
� G4���� CR da distância lançada. 

�  Grupos G1 e G2 lançaram mais longe e desenvolveram melhores padrões de lançamento 
em comparação ao G3 e G4. 

 
 

 Selder & Del Rolan (1979): 
�  Ginastas de 12-13 anos aprendendo a equilibrar uma travessa. 

�  G1���� Feedback Verbal (Controle). 

�  G2���� Vídeo de seu desempenho. 
�  Após 4 semanas não houve diferenças. 
�  Mas após 6 semanas o G2 apresentou maior escore de desempenho. 
�  Apenas quatro dos oito fatores foram significantes: precisão, realização, amplitude, 

orientação e direção. 
 
 
 



 Lindah (1945): 
�  Operários cortavam discos finos de tungstênio com movimentos de mão e pés. 
�  Feedback aumentado através de um desenho da trajetória dos pés no chão. 
�  Doze semanas de treinamento equivalente à 5 meses sem o treinamento. 
�  Redução na quebra de discos para quase zero, o que acontecia apenas em nove meses sem 

o feedback. 
 
 

 Newell, Quinn, Sparrow, Walter (1983): 
�  Mover uma alavanca em direção a um alvo com velocidade. 

� G1���� CR Verbal do TM. 
� G2���� CR Gráfico da Trajetória e Velocidade. 
� G3���� Sem CR/CD (Controle). 

�  Inicialmente não houve Feedback e o desempenho era semelhante entre os grupos. 
�  Após acrescentar o Feedback, houve uma melhora para G1 e G2. 
�  Durante dois dias melhor desempenho para o G2. 

 
 

 Wood, Gallagher, Martino, Ross (1992): 
�  Tacada do golfe com 5 tacos diferentes. 
�  G1� CD visual da cinemática de um padrão ideal. 
�  G2� CD verbal da cinemática.  
�  G3� Sem CD (Controle). 
�  Melhor retenção após uma semana para G1.  

 
 

  Mulder & Hulstijn (1985): Biofeedback (EMG) em flexão de dedo do pé proporcionou melhor 
desempenho, mesmo quando outras fontes de feedback foram apresentadas juntamente: 
proprioceptivo, visual, verbal, táctil. 

 
 Montes, Bedmar, Martin (1993): aprendizado do movimento de polegar tocando piano foi 

otimizado pelo uso de biofeedback via EMG. 
 

 Daniels & Landers (1981): batimento cardíaco auditivo no treinamento do tiro com rifle para 
aproximar com o padrão de experientes para o tiro acontecer entre os batimentos. 

 
 Chollet, Micallef, Rabischong (1988): dispositivo de força em pás na natação acoplado a um 

áudio na toca de nadadores experientes auxiliaram no controle da manutenção da velocidade e 
contagem da braçada. 

 
 

 Aprendiz capaz de utilizar a informação: 
�  FA mais específico ou sofisticado não é necessariamente o melhor. 
�  Principiantes necessitam de informações simples e objetivas. 
�  À medida que a aprendizagem de habilidades progride, mais informações específicas são 

necessárias. 
 
 

 Combinar FA Descritivo com FA Prescritivo: 
�  FA Descritivo são mais úteis aos experientes. 
�  FA Prescritivo são mais úteis aos novatos. 
�  FA Descritivo do erro de forma prescritiva auxilia na aquisição da habilidade. 
�  FA Descritivo do acerto auxilia na motivação para tentar atingir a meta. 

 



 CD Verbal deve se basear no erro mais crítico cometido durante a prática. 
  FA com Vídeos e instruções orientadas auxiliam no processo de aprendizado. 
  Biofeedback e Cinemática podem auxiliar no aprendizado, tendo maior efeito em experientes. 

 
 

 Feedback Concomitante: 
� Informação fornecida durante o desempenho. 

 

  Feedback Terminal: 
� Informação fornecida após o desempenho. 

 
  Feedback Resumido:  
� Informação resumida depois de um certo 

número de tentativas. 
 

  Intervalo de Atraso do CR:  
� Tempo entre o final do movimento e o 

fornecimento de feedback. 
 

  Intervalo Após o CR:  
� Tempo entre o fornecimento do feedback e o 

desempenho do próximo movimento. 
 
 

 Hadden, Magill, Sidaway (1995): Feedback concomitante foi melhor que o terminal na tarefa de 
desenhar círculos com duas alavancas na aquisição e retenção após um dia. 

 

 
 Marteniuk (1986): desempenhar uma tarefa motora ou cognitiva entre as tentativas de aquisição 

no intervalo de atraso do CR interfere na aprendizagem da habilidade primária. 
 

 
  Swinnen, Schmidt, Nicholson, Shapiro (1990): mover uma alavanca em direção inversa num 

TM específico ou num alvo. 
� CR depois de 8 segundos, 3.2 segundos e imediatamente após 
�  Efeito negativo no aprendizado com CR imediatamente após. 

 
 

 Swinnen (1990): 
�  Mover uma alavanca com movimentos de mudança de duas direções em um determinado 

tempo.  
�  G.Interpolação: realizar uma tarefa durante o intervalo de atraso do CR. 
�  G.Estimativa: deveria estimar o erro durante o intervalo de atraso do CR. 
�  G.Livre: sem atividade durante o intervalo de atraso do CR. 
�  Atividades no intervalo de atraso do CR pode atrapalhar a aprendizagem. 

 
 

 Hogan & Yanowitz (1978): em alguns casos há a estimativa subjetiva do erro antes de receber o 
Feedback Aumentado. 

�  Tarefa de mover um puxador 47 cm em 200 ms. 
�  Grupo controle com CR e outro grupo fazer uma estimativa subjetiva de seu próprio erro 

antes de receber o CR. 
�  Sem diferença depois de 50 tentativas de aquisição, mas com melhor retenção sem o CR 

no grupo com estimativa subjetiva do erro antes do CR. 



 Magill (1988):  
� Movimento de dois componentes do braço em TM livre. 
� Durante o intervalo pós-CR: 

�  G1: Mais dois movimentos de dois componentes. 
�  G2: Mais uma tarefa de traçado no espelho.  
�  G3: Nenhuma atividade extra.  

� Na retenção sem CR não houve diferença, mas na transferência para tarefa com dois 
componentes houve melhor ganho para G1 e G2. 

 
  Lee & Magill (1983):  

� Movimento de braço em série de 3 pequenas barreiras de madeira em 1050 ms, realizado 
paralelamente à: 

� Tarefa motora (mesma tarefa em 1350 ms). 

� Tarefa cognitiva (adivinhação de números). 

� Sem tarefa.  
� Ao final da prática o grupo com tarefas foi pior, mas na retenção não houve diferenças. 

 
 Sparrow & Summers (1992): em tentativas com CR menor que 100% são ativados processos 

favoráveis de aprendizagem durante as tentativas. 
 

 Winstein, Pohl, Lewthwaite (1994): movimento de antebraço movendo uma alavanca até um alvo 
com diferentes freqüências de CR (orientação física). O grupo com a técnica do Esmaecimento 
CR33% foi melhor do que o grupo com CR100%.   

 
 Winstein & Schmidt (1990): 

�  Movimento complexo com alavanca sobre o cursor do cpu com CR em dois dias. 
� CR50% & CR100%.  
�  Foi utilizada uma Técnica de Esmaecimento da freqüência do CR.  
�  O grupo com 50% apresentou melhor retenção. 

 
 Janell, Kim, Singer (1995):  

�  Tacada no golfe em alvo de 10 cm no chão a uma distância de 183 cm. 
�  CD sobre a força e altura máxima da bola sobre o balanço.  
�  Grupo auto-controle (apenas 7% de 40 tentativas foi solicitado CD) de freqüência do CD 

teve desempenho superior ao 100% CD. 
 

 Boyce (1992): tiro ao alvo com rifles com CD depois de cada tiro ou CD depois de 5 tiros não 
demonstrou diferença entre as freqüências de CD. 

 
 Weeks & Sherwood (1994): CR resumido ou CR médio (5 tentativas) foi melhor que CR a cada 

tentativa na aprendizagem de produção de força isométrica. 
 
FEEDBACK 

 FA Terminal é geralmente preferível, embora o FA Concomitante possa ser vantajoso quando for 
difícil utilizar o feedback intrínseco. 

  Intervalo do CR e do Pós-CR são igualmente importantes e possuem um comprimento mínimo, 
mas parecem ter não ter comprimento máximo efetivo. 

  Dependendo do tipo de atividade nos intervalos do CR e do Pós-CR, pode-se favorecer ou 
desfavorecer o aprendizado. 

 FA depois de cada tentativa de prática (CR100%) não é ideal para o aprendizado. 
  Freqüências relativas de FA inferiores à 100% demonstram melhor aprendizado: 

  Técnica do Esmaecimento: diminuir progressivamente o FA. 
  Técnica da Amplitude: utilizar uma amplitude como critério para utilizar o FA. 
  Técnica do FA Resumido: resumir o FA de um número de tentativas. 


