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PARTE 1 
 

 Motricidade: qualidade autônoma que permite a seres vivos a produção de movimentos. Esta 
qualidade é inata, apresenta variações de espécie para espécie, e modifica-se durante o 
desenvolvimento. 

 
 Adaptação: resposta de um organismo para determinada variação das condições exógenas. 

Reorganização das capacidades individuais em nível: orgânico e/ou comportamental. Segundo o 
tempo, as adaptações podem ser: crônicas ou agudas. 

 
 Movimento: 

� Deslocamento do corpo e membros produzido como uma conseqüência do padrão espacial e 
temporal da contração muscular (Newell, 1978). 

� Característica de comportamento de um membro específico ou de uma combinação de 
membros. 

� Comportamento observável, mensurável e resultado de um processo interno que ocorre no 
sistema nervoso (Magill, 2000). 

� É o ato culminante dos processos motores subjacentes (Gallahue & Ozmun, 2001). 
� Modificação real observável de qualquer parte do corpo (Gallahue, 1982).  
� Comportamento observável, mensurável e resultado de um processo interno que ocorre no 

sistema nervoso (Magill, 2000). 
 

 Padrão de Movimento:  
� Série organizada de movimentos relacionados (Gallahue & Ozmun, 2001). 
� Combinação de movimentos organizados de acordo com uma seqüência particular de espaço e 

tempo (Wickstrom, 1983). 
� Desempenho restrito de um movimento isolado, pois é mais simples que um movimento 

fundamental (Gallahue & Ozmun, 2001). 
 

 Padrão de Movimento Fundamental: 
� Desempenho observável de movimentos básicos locomotores, manipulativos e estabilizadores. 
� Envolvem a combinação de padrões de dois ou mais segmentos corporais. 

 
 Ações:  

� Respostas a metas que consistem em movimentos do corpo e/ou dos membros.  
� Uma ação pode ser definida como uma família de movimentos, ou como uma classe 

equivalente de movimento. 
 



 Comportamento: conjunto das respostas de um organismo, normalmente dotadas de significado 
adaptativo. 

 

  Comportamento Motor: procura compreender a aprendizagem e o controle durante a aquisição de 
habilidades motoras ao longo da vida, e engloba três áreas: Aprendizagem Motora, Desenvolvimento 

Motor e Controle Motor.  

 
 Aprendizagem Motora:  

� Melhora relativamente permanente no desempenho motor associados à prática ou à 
experiência (Magill, 2000). 

� Mudança relativamente permanente no comportamento ou no desempenho como resultado da 
instrução, experiência, estudo e/ou prática (Schmidt & Wrisberg, 2001). 

� O aprendizado é inferido a partir de mudanças no desempenho (Schmidt, 1992). 
� Possui quatro características essenciais, tais como: Aperfeiçoamento, Consistência, 

Persistência e Adaptabilidade. 

 

 Controle Motor: 
� Estudo dos aspectos neurais, físicos e comportamentais do movimento (Schmidt & Lee, 1999). 
� Procura entender os mecanismos e processos de regulação e organização do movimento 

humano (Teixeira, 2006). 
� Estudo dos mecanismos neurais e processos pelos quais os movimentos são aprendidos e 

regulados (Teixeira, 2006). 
 

 Desenvolvimento Motor: 
� Processo seqüencial e contínuo, relacionado à idade, pelo qual o comportamento motor se 

modifica. 
� A contínua alteração no comportamento ao longo do ciclo da vida, através da interação entre 

as necessidades da tarefa, a biologia do indivíduo e as condições do ambiente (Gallahue & 

Ozmun, 2001). 

� Aspecto específico que inclui as alterações na motricidade e no comportamento, bem como os 
outros aspectos relacionados do desenvolvimento que ajudam ao seu entendimento ou 
explicação. 

� Desenvolvimento Motor estuda as mudanças no comportamento motor ao longo da vida, os 
processos subjacentes à estas mudanças, e os fatores que os afetam (Gallahue & Ozmun, 

1995). 
� É um processo contínuo que se inicia na concepção e cessa com a morte. 
� Apenas pode ser separado em “áreas”, “fases” ou “faixas etárias” artificialmente. 

 
 CLASSIFICAÇÃO CONVENCIONAL DE HABILIDADES MOTORAS: 

 

A) Classificação pela musculatura envolvida: 
1. Habilidades Motoras Finas. 
2. Habilidades Motoras Amplas. 

 

B) Classificação pelos aspectos temporais e organização da tarefa: 
1. Habilidades Motoras Discretas. 
2. Habilidades Motoras Contínuas. 
3. Habilidades Motoras Seriadas. 

 

C) Classificação pela influência do ambiente: 
1. Habilidades Motoras Fechadas. 
2. Habilidades Motoras Abertas. 

 

D) Classificação pela importância relativa dos elementos cognitivos e motores: 
1. Habilidades Motoras 
2. Habilidades Cognitivas 



 CLASSIFICAÇÃO ALTERNATIVA DE HABILIDADES MOTORAS: 
 

E) Classificação pelo uso do Feedback: 
1. Habilidades Motoras de Circuito Aberto (Feedfoward). 
2. Habilidades Motoras de Circuito Fechado (Feedback). 

 

E) Classificação pela natureza do controle envolvido: 
1. Habilidades Motoras Reflexivas. 
2. Habilidades Motoras Rítmicas. 
3. Habilidades Motoras Voluntárias. 

 

F) Classificação pelo objetivo e pelo padrão de movimento fundamental: 
1. Habilidades Motoras de Locomoção.  
2. Habilidades Motoras de Estabilização. 
3. Habilidades Motoras de Manipulação. 

 

G) Classificação importância relativa dos elementos motores e físicos: 
1. Habilidades Físicas. 
2. Habilidades Motoras. 

 

H) Classificação pelo número de unidades envolvidas: 
1. Habilidades Motoras com menor número de unidades. 
2. Habilidades Motoras com maior número de unidades. 

 

I) Classificação pelo segmento corporal utilizado: 
1. Habilidades Motoras Determinadas por MMS. 
2. Habilidades Motoras Determinadas por MMS. 
3. Habilidades Motoras Determinadas por Tronco. 

 

J) Classificação pela natureza da restrição do movimento: 
1. Habilidades Motoras de Restrição Espacial. 
2. Habilidades Motoras de Restrição Temporal. 

 

K) Classificação pela dimensão do movimento: 
1. Habilidades Motoras Unidimensionais. 
2. Habilidades Motoras Bidimensionais. 
3. Habilidades Motoras Tridimensionais. 

 

L)  Classificação pela complexidade da tarefa: 
1. Habilidades Motoras de Menor Complexidade. 
2. Habilidades Motoras de Maior Complexidade. 

 
 Capacidade:  

� Traço estável, duradouro, principalmente definido geneticamente, que embasa o desempenho 
habilidoso. 

� Pode ser definida como a sendo as características funcionais essenciais na execução de uma 
habilidade motora (Tani ,1988). 

 
 Habilidade: 

� Ato ou Tarefa: uma capacidade de alcançar um resultado final com o máximo de certeza, o 
mínimo de energia e tempo (Schmidt,1992). 

� Potencialidade: características dos indivíduos que são sujeitas à mudança como um resultado 
da prática e que representam o potencial de uma pessoa para exceder a performance de uma 
tarefa 

 
 Domínios do Comportamento: Afetivo, Cognitivo, Social e Motor. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DDeesseemmppeennhhoo  MMoottoorr  

HHaabbiilliiddaaddee  MMoottoorraa  

MMaanniippuullaaççããoo  

DDeesseennvvoollvviimmeennttoo  
CCooggnniittiivvoo  

DDeesseennvvoollvviimmeennttoo  MMoottoorr  

AApprreennddiizzaaggeemm  
AAttrraavvééss  ddoo  
MMoovviimmeennttoo  

HHaabbiilliiddaaddee  
FFííssiiccaa  

LLooccoommooççããoo  EEssttaabbiilliiddaaddee  CCoonnddiicciioonnaammeennttoo  
FFííssiiccoo  

CCoonnddiicciioonnaammeennttoo  
MMoottoorr  

DDeesseennvvoollvviimmeennttoo  
EEmmoocciioonnaall//SSoocciiaall  

HHaabbiilliiddaaddeess  MMoottoo--
PPeerrcceeppttiivvaass  HHaabbiilliiddaaddeess  

AAccaaddêêmmiiccaass  

RReeaaççããoo  ccoomm  AAmmiiggooss  
ee  JJooggooss  

AAuuttoo  
CCoonncceeiittooss  

AApprreennddiizzaaggeemm 

PPeerrffoorrmmaannccee  

EExxppeerriiêênncciiaass  ddee  
AApprreennddiizzaaggeemm  

BBaassee  MMoottoorraa  

DDeesseennvvoollvviimmeennttoo  ddaass  
PPootteenncciiaalliiddaaddeess  

PPeerrffoorrmmaannccee  
HHaabbiilliiddoossaa  



 
 ESTÁGIOS DE APRENDIZAGEM 

� Fitts & Posner (1967): Cognitivo, Associativo e Autônomo. 
� Adams (1971): Verbal Motor e Motor. 
� Gentile (1972): Abstração do movimento e Fixação ou Diversificação. 
� Le Bouch (1978): Exploratória, Dissociação (correção ou diferenciação do movimento) e 

Automatismos. 
� Newell (1985): Coordenação (adquirindo o padrão) e Controle (adapta o padrão conforme o 

necessário). 
� Meinel & Schnabel (1987): Idéia Global, Desenvolvimento da Coordenação Fina e 

Desenvolvimento da Disponibilidade Variável. 
� Vereijcken, Van Emmerik, Whiting & Newell (1992): Novato, Avançado e Especializado. 

 
 

 CARACTERÍSTICAS DOS ESTÁGIOS DE APRENDIZAGEM: 
� Primeiro Estágio (Cognitivo): impreciso, inconsistente, lento, muita atenção, descoordenado, 

tímido, muitos erros, rígido, indeciso, ineficiente, maior restrição, etc. 
� Segundo Estágio (Associativo): preciso, mais rápido, pouca atenção, coordenado, mais 

confiante, poucos erros, mais adaptado, mais decidido, mais eficiente, menor restrição, etc. 
� Terceiro Estágio (Autônomo): preciso, consistente, muito rápido, muito pouca atenção, 

coordenado, confiante, reconhece e corrige erros, adaptado, muito decidido, muito eficiente, 
fluente, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


