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Desenvolvimento & Aprendizagem Motora – 6DEF012 
 
 

PARTE 12 
 

 Estruturação da Prática: 
�  Preparação da prática (Metas). 
�  Apresentação da prática (Feedback). 
�  Tipos de Prática (Organização). 

 
  Organização da Prática: 

� Natureza da Prática: 
�  Prática Cognitiva. 
�  Prática Motora. 

� Estrutura da Prática. 
�  Composição da tarefa. 
�  Distribuição no tempo. 
�  Seqüência da tarefa. 

 Estruturação da Prática: 
� Quem? R: APRENDIZ 
� Qual? R: HABILIDADE MOTORA 
� Onde? R: CONTEXTO 

 
 QUEM? ���� APRENDIZ 
 Fatores Intervenientes da Ap.Mot.: 

�  Capacidades. 
�  Atitudes. 
�  Tipo Corporal. 
�  Back Ground Cultural. 
�  Composição Emocional. 
�  Nível de Aptidão Física. 
�  Estilo de Aprendizagem. 
�  Nível Maturacional. 
�  Nível Motivacional. 
�  Experiências Sociais Prévias. 
�  Experiências Prévias de Movimento. 
�  Estágio de Aprendizagem. 

 
 QUAL? ���� HABILIDADE MOTORA 
 Classificação das Habilidades: 
  Acuidade Motora:  

�  Grossa /  Fina. 



  Organização da Tarefa:  
�  Discreta / Cíclica / Seriada. 

  Influência do Ambiente:  
�  Aberta / Fechada 

  Elementos Motores e Cognitivos:  
�  Motores / Cognitivos. 

  Uso do Feedback:  
�  Feedback / Feedfoward. 

 
 ONDE? ���� CONTEXTO 
 Contexto aplicado das habilidades: 

�  Locais do Cotidiano. 
�  Casa, rua, escola, trabalho, etc. 

 
�  Atividades Recreativas & Lazer. 

�  Clube, escola, praças, etc. 
 

�  Esportes Competitivos. 
�  Iniciação, Treinamento, etc. 

 
 PREPARAÇÃO DA PRÁTICA:  

� O que Fazer? 
�  Metas de Resultado Geral. 
�  Metas de Resultado Específico. 
�  Metas de Processo. 

�  Como Fazer? 
�  Metas Atingíveis, Realistas,  Desafiadoras e Específicas. 

�  Objetivos: Onde? Como? Qual? 
�  Contexto Alvo. 
�  Comportamento Alvo. 
�  Habilidade Alvo.  

�  Avaliação: 
�  Medida de Desempenho. 
�  Medida de Resultado. 

 
 APRESENTAÇÃO DA PRÁTICA: 

� Demonstração, ilustração verbal, vídeos, etc. 

� Quantidade de Informações. 

� Direção do foco da atenção. 

� Tipos de Feedback. 
�  Feedback Intrínseco (Visual, Auditivo, Proprioceptivo, táctil). 

�  Feedback Extrínseco (CR e CD). 

� Concomitante, Terminal, Resumido, etc. 

 
 TIPOS DE PRÁTICA: 
 Natureza da Prática: 

�  Prática Cognitiva (Imagery, visual, auditiva, cinestésica). 

�  Prática Motora. 

  Estrutura da Prática: 
�  Composição da tarefa (Fracionamento, Segmentação,  

Simplificação). 

�  Distribuição no Tempo  (Maciça, Distribuída). 

�  Seqüência das Tarefas (Bloco / Constante,  Randomizada / Variada, Seriada). 

 



 PRÁTICA COGNITIVA: 
 Prática Mental: recapitulação cognitiva do movimento, mas sem desempenhar a ação. 
  Imagética Externa: imagem de estar observando o movimento ser desempenhado. 
  Imagética Interna: imagem de estar desempenhando o movimento. 

 
 PRÁTICA MOTORA: 
 Snoddy (1926): a prática inicial é caracterizada por um rápido aperfeiçoamento, mas que depois 

diminui com o tempo. 
  Lei de Potência: para caracterizar a relação Aprendizagem x Desempenho. 
  Princípio da Treinabilidade: quanto mais treinado menos treinável. 

 
 

 ORGANIZAÇÃO DA PRÁTICA: 
 

 Distribuição no Tempo:  
�  Prática Maciça: menos sessões e mais tempo de prática na tarefa. 
�  Prática Distribuída: mais sessões e menos tempo de prática. 

 
 Composição da Tarefa: 

�  Fragmentação: divisão em partes. 
�  Segmentação: partes progressivas. 
�  Simplificação: prática global ou sintética. 

 
  Conceitos Gerais para a Composição da Tarefa: 

�  Complexidade: processamento de informação e número de partes ou componentes de uma 
habilidade. 

�  Organização: relação entre os componentes da habilidade. 
 

 Seqüência das Tarefas:                     (Shea & Morgan, 1979) 
�  Prática em Blocos. 
�  Prática Aleatória. 
�  Seriada / Seqüencial. 
�  Prática Constante. 
�  Prática Variada. 

 
  Conceitos Gerais para a seqüência das tarefas: 

� Programas Motores (Adam, 1971). 
� Teoria do Esquema (Schmidt, 1975). 
� Hipótese da Interferência Contextual 

(Battig, 1966, 1962, 1979; Shea & 
Morgan, 1979). 

� Características Reguladoras e Não-
Reguladoras (Gentile, 1972, 1987). 

 
 EXPLICAÇÕES PARA A HIPÓTESE DA INTERFERÊNCIA CONTEXTUAL: 

 
 Hipótese da Elaboração (Battig, 1979): Randomica apreciada as distinções das tarefas & a Bloco 

produz as tarefas automaticamente. 
 

 Hipótese da Reconstrução (Lee & Magill, 1985): Randomica ocorre a reconstrução do plano de 
ação para cada tarefa. 

 
 Hipótese da Inibição Retroativa (Shea & Graf, 1994): Existe maior inibição retroativa e pro-ativa 

na prática em blocos.  



 Meira Jr., Tani, Manoel (2001): 
�  21 estudos entre 1984-2001; 
�  15 variando os parâmetros de controle; 
�  11 variando os aspectos invariáveis; 
�  9 crianças e adolescentes; 
�  12 adultos e universitários; 
�  Saque no badminton, tiro ao alvo, fundamento no voleibol, rebatida no beisebol, 

remada na canoagem, arremesso, chute, tacada no golfe, rebatida no tênis, habilidades 
básicas, arremesso de dardo e de saco de feijão. 

�  Resultados: 
�  Apenas 2 estudos confirmaram o EIC. 
�  12 estudos confirmaram parcialmente o EIC. 
�  7 estudos não confirmaram o EIC. 

 
 Qual a relação com o nível de experiência dos alunos? 
  Quais as melhores situações para utilizar menor interferência contextual? 
  Quais as melhores situações para utilizar maior interferência contextual? 

 

 
 
 
 
 

 TRANSFERÊNCIA DE APRENDIZAGEM 
 

 Influência da experiência anterior no desempenho de uma habilidade num novo contexto ou na 
aprendizagem de uma nova habilidade. 

 
 Efeitos da Transferência: 

�  Positiva. 
�  Negativa. 
�  Nula ou Neutra. 

 Tipos de Transferência: 
�  Inter-Contextos. 
�  Inter-Tarefas. 
�  Inter-Membros. 

 
 Brady (1979): 

�  Mergulhadores experientes para montar um quebra cabeça de tubos que exigia o manuseio 
de ferramentas (chaves de boca) com 8 sub-tarefas. 

�  O treinamento fora da água apresentou melhores ganhos (menor TM), ou seja, 
transferência positiva. 

 



 Delineamentos de Transferência: 
�  Transferência Inter-Tarefas. 
�  Transferência Intra-Tarefas. 

 

 
 

 Quanto foi transferido? 

 
 

 Transferência: testa a adaptabilidade das mudanças de desempenho relacionadas à aprendizagem. 
 Testes com alguma nova situação: 

�  Novo Contexto: 
�  Disponibilidade do feedback aumentado. 
�  Ambiente Físico. 
�  Características Pessoais. 

�  Novas Habilidades. 
�  Outro segmento corporal. 

 
 Curvas de Desempenho. 
 Testes de Retenção:  

�  Desempenhar uma habilidade já 
praticada, mas que não tenha sido 
praticada há um determinado 
tempo. 

�  Grau de persistência do 
desempenho aperfeiçoado. 

 
 



 Platô de Desempenho: período durante a 
aprendizagem no qual o desempenho 
permanece sem ou com muito pouca 
alteração. 

 
  Franks & Wilberg (1982): telegrafistas 

aprendendo código Morse, melhora na 
velocidade nas 20 primeiras semanas. 
Depois, ocorreu um platô por 6 semanas. 
Mas, nas últimas 12 semanas houve 
melhora mais uma vez. 

 
  Platô ���� Desempenho ou  Aprendizagem? 

 
 Explicações para a Transferência Positiva: 

 
 
�  Semelhança de Componentes da Habilidade 

e do Contexto: características gerais da 
habilidade ou do contexto de desempenho são 
transferidos com o aprendizado. 

 
� Semelhanças das Solicitações de 

Processamento: semelhanças nas 
características dos processos de aprendizado 
ou de desempenho. 

 
 
 

 Transferência Negativa:  
�  Movimento novo para um estímulo antigo. 
�  Confusão cognitiva. 

 
  Summers (1975): a estrutura temporal relativa  aprendida na tarefa de apertar botões em 

seqüência foi mantida mesmo quando não foi objetivado manter esta estrutura em movimentos 
com aumento na velocidade. 

 
 

 Transferência Bilateral (Inter-Segmentos 
Homólogos): transferência de aprendizado da 
mesma tarefa mas com diferentes membros. 

  Simetria x Assimetria na transferência bilateral. 
  Melhor Direção da transferência bilateral. 
  Delineamento normalmente utilizado: 

 
 

 Explicações: 
�  Baseada na Cognição: transferência de informações cognitivas relacionadas com “o que 

fazer”, muito parecida com a teoria dos elementos idênticos. 
�  Baseada no Controle Motor:  

�  Os membros compartilham o mesmo programa motor generalizado para controlar 
os movimentos. 

�  A maior parte do EMG ocorre para os membros contralaterais, parte menor para os 
ipsilaterais e menor ainda para diagonais.  


