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PARTE 1 
 
 

 MODELO TEÓRICO DE DESENVOLVIMENTO MOTOR: 
v A teoria desenvolvimentista está interessada em como as pessoas tipicamente são em faixas etárias 

particulares (descrição) e o que faz com que essas características ocorram (explicação).  
v TEORIA: grupo de afirmações já existentes e de conceitos que integram fatos existentes e levam a 

geração de novos fatos. 
v Entendimento das razões, causas, processos e conseqüências durante o desenvolvimento. 

 
 Método Indutivo: inicia um conjunto de fatos e, então, tenta encontrar uma estrutura conceitual ao 

redor da qual possa organizá-los e explicá-los. 
 Método Dedutivo: baseado na inferência e possui 3 características. 

v Teoria integra fatos existentes e responde por evidências empíricas que se relacionam com o 
conteúdo da teoria. 

v Teoria formula hipóteses testáveis (se... então...). 
v Teoria satisfaz o teste empírico, ou seja, as hipóteses testadas produzem resultados que 

sustentam a teoria. 
 

 O comportamento motor observável fornece uma “JANELA” para o processo de desenvolvimento 
motor, assim como indicações para os processos motores subjacentes. 

 O processo de desenvolvimento motor pode ser considerado sob o aspecto de fases e sob o aspecto de 
estágios. 

 
 As ações podem ser classificadas como Estabilizadoras, Locomotoras e Manipulativas. 

 
 Locomotoras: ações que envolvem mudanças na localização do corpo relativamente a um ponto fixo 

na superfície. 
v Caminhar, correr, pular, saltitar, saltar um obstáculo, etc. 
v Ações de rolar para frente e para trás podem ser consideradas tanto ações locomotoras quanto 

estabilizadoras porque têm como objetivo a manutenção do equilíbrio em situações de 
equilíbrio comum. 

 
 Manipulativos: refere-se tanto à manipulação motora rudimentar quanto à manipulação motora 

refinada. 
v  Rudimentar: arremessar, agarrar, chutar, derrubar um objeto, prender e rebater, etc. 
v Refinada: costurar, cortar com tesoura, digitar, etc. 
v Algumas habilidades motoras podem envolver mais de um tipo de ação. 

 



 Estabilizadores:  
v  Qualquer ação no qual um grau de equilíbrio é necessário. Ou, qualquer ação que não seja 

locomotora ou manipulativa. 
v Girar, virar-se, empurrar, puxar, etc. que não sejam classificados como locomotores ou 

manipulativos. 
v Estabilidade: qualquer atividade que tenha como objetivo obter e manter o equilíbrio em 

relação à força de gravidade. 
 MODELO DE GALLAHUE: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 FASE MOTORA REFLEXIVA: 
v  Reflexo: movimentos involuntários, controlados subcorticalmente, que formam a base para as 

fases do desenvolvimento motor. 
v Reflexos Primitivos: buscar informações, alimento e proteção. 
v Reflexos Posturais: segunda forma de movimentos involuntários. 
v Dois Estágios Sobrepostos: 

w Decodificação da Informação. 
w Codificação da Informação. 

 
 Estágio de Codificação (Agrupamento) da Informação (até 4 meses): 

v Atividade motora involuntária desde o período fetal até aproximadamente o quarto mês do 
período pós-natal. 

 Estágio de Decodificação (Processamento) da Informação (1 ano): 
v Gradual inibição de muitos reflexos a partir do quarto mês com o desenvolvimento dos 

sistemas superiores de controle. 
v Substitui a fase sensório-motora pela perceptivo-motora.   

 
 Fase de Movimentos Rudimentares (nascimento até 2 ano):  

v Estágio de Inibição dos Reflexos (até 1 ano):  
v No nascimento, os reflexos dominam o repertório do bebê, que são gradativamente 

controlados pelo córtex. 
v Os movimentos, embora intencionais, são descontrolados e grosseiros, em função do estágio 

rudimentar de desenvolvimento do aparelho motor.  



 
 Estágio de Pré-Controle (até 2 anos):  
w Maior precisão e controle iniciam por volta de um ano, através da diferenciação entre os sistemas 

sensorial e motor com a integração entre as informações motoras e perceptivas. 
w Ganhos rápidos auxiliam no desenvolvimento do equilíbrio, manipular objetos e locomover-se pelo 

ambiente. 
w Grande papel da maturação no desenvolvimento. 

 
 Fase de Movimentos Fundamentais (2 até 7 anos):  

v As habilidades motoras fundamentais da primeira infância são conseqüência da fase de 
movimentos rudimentares do período neonatal.  

v Exploração e experimentação das capacidades motoras para descobrir como desempenhar uma 
variedade de ações estabilizadoras, locomotoras e manipulativas, primeiro isoladamente e, 
depois, de modo combinado. 

 
 Fase de Movimentos Fundamentais (2 até 7 anos):  

v Os movimentos fundamentais devem ser desenvolvidos nos primeiros anos. 
v Um dos maiores erros de desenvolvimentistas é pensar que a maturação é o maior responsável 

por este desenvolvimento nesta fase. 
v Três estágios: 

w Inicial 
w Elementar 
w Maduro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fases de Movimentos Especializados (7 até 14 ou +): 
v Movimento torna-se uma ferramenta que se aplica a muitas atividades motoras complexas presentes 

na vida diária, na recreação e nos esportes. 
v Combinação, refinação e elaboração das habilidades motoras fundamentais. 
v Três Estágios: 

w  Transitório (7 aos 10 anos) 
w  Aplicação (11 aos 13 anos) 
w  Utilização Permanente (14+) 

 



 AMPULHETA HEURÍSTICA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ampulheta heurística: representação conceitual ou modelo de desenvolvimento motor, que fornece 
orientações gerais para descrição e explicação do comportamento motor. 
 

 Uma criança de 10 anos pode estar no estágio de utilização permanente (Mov. Especializados) em 
habilidades estabilizadoras e no estágio elementar (Mov. Fundamentais) em habilidades 
manipulativas e locomotoras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Esta época depende mais de fatores sociais e culturais do que de fatores físicos e mecânicos. 
 As restrições de tempo limitam a busca de novas habilidades motoras e a conservação de 

habilidades dominadas na infância e na adolescência. 
 Filtro hereditário x Filtro do Estilo de Vida. 
 Possuímos oportunidade para aprender durante toda a vida. 
 Domínios motor, cognitivo, afetivo e social. 
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PARTE 2 
 
 

 FASE MOTORA REFLEXIVA: 
v Reflexos são reações involuntárias do corpo a várias formas de estímulos externos. 
v  A maturação do córtex cerebral é a maior responsável pelo controle motor. 
v  Reflexos posturais primitivos entre 9º e 15º mês. 
v  Shirley (1931), McGraw (1939), Ames (1937) relataram os reflexos de caminhar, nadar, 

engatinhar e subir. 
v  A circuitaria nervosa é muito especializada e relacionada à espécie. 
v Movimentos reflexos, em geral, do 4º Mês de vida fetal até 4º mês do nascimento. 
v Estágio de codificação dos reflexo para aumento nas informações armazenadas no córtex. 
v Com a maturação do córtex a criança consegue coordenar seus sistemas sensório-motores para 

processar as informações de forma mais eficiente no estágio de decodificação, que assemelha-
se aos 3 primeiros estágios de Piaget (uso dos reflexos, reações circulares primárias e 
reações circulares secundárias). 

v Busca pela alimentação, proteção e informações. 
v Anatomistas e neurofisiologistas argumentam que o desempenho de movimentos voluntário 

são controlado por centros cerebrais totalmente distintos. 
v Há um período claro de alguns meses de inibição dos reflexos que sustentam tais afirmações. 
v Bower (1976) & Thelen o período de inibição desaparece se o reflexo for exercitado. 
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v Thelen o reflexo desaparece porque a massa da perna aumenta. 
v  O comportamento reflexo infantil pode ser usado como ferramenta de diagnóstico efetivo para 

avaliação da integridade ao SNC. 
v  Teoria Maturacional (Eckert, 1987): o desenvolvimento do córtex se desenvolve e inibe 

algumas das funções das camadas subcorticais e assume sempre crescente controle muscular. 
v Teoria dos Sistemas Dinâmicos: a neuromaturação é apenas um dos muitos limitadores de 

ritmo que influenciam o aparecimento voluntário controlado (Thelen, 1986; Thelen et al., 
1987; Thelen & Ulrich, 1991). 

v Neonato normal ergue a cabeça nas 2 primeiras semanas, a ausência desse comportamento 
pode sugerir anomalias neurológicas. 

v “Movimento olhos de boneca” quando a cabeça inclina para trás, os olhos abaixam em direção 
ao queixo. Quando a cabeça inclina para frente os olhos vão para trás. Este é um 
comportamento de bebês prematuros e no primeiro dia após o nascimento. 

v Análise dos reflexos para diagnóstico de alterações no SNC: 
v Preservação de um reflexo além da idade na qual este deveria ter sido inibido pelo controle 

cortical. 
v Completa ausência de um reflexo. 
v Reações reflexas bilaterias desiguais. 
v Reações muito fortes ou muito fracas. 

 
 REFLEXOS PRIMITIVOS: 
 Reflexo de Moro: 

v Estímulo: posição supina, bater levemente no abdome ou proporcionar um sentimento de 
insegurança (cabeça cair para trás uma distância curta). 

v Resposta: repentina distensão e flexão dos braços e pernas (mais lentamente) e expansão dos 
dedos. 

 
 Reflexo de Choque/Susto: 

v Estímulo: Idem Moro. 
v Resposta: flexão dos membros. 

 
 Reflexo de Busca: 

v Estímulo: estimulo tátil ao redor da boca. 
v Resposta: direciona a cabeça para o lado do estímulo. 

 
  Reflexo de Sucção: 

v Estímulo: movimento suave dentro da boca por um objeto. 
v Resposta: sucção. 

 
 Reflexo Palmar-Mental: 

v Estímulo: coçar a base da palma da mão. 
v Resposta: contração dos músculos do queixo que erguem o queixo para cima. 

 
 Reflexo Palmar-Mandibular (Babkin). 

v Estímulo: pressão às palmas de ambas as mãos. 
v Resposta: abertura da boca, fechamento dos olhos e a flexão da cabeça para frente. 

 
 Reflexo Preensão Palmar: 

v Estímulo: estimular a palma da mão. 
v Resposta: mão se fecha. 

 
 Preensão Plantar: 

v Estímulo: pressiona os dedos do pé para distenderem. 
v Resposta: flexiona os dedos do pé. 



 
 Reflexo de Babinski: 

v Estímulo: batida na sola do pé. 
v Resposta: distensão dos dedos do pé. 

 
 Reflexo Tônico Simétrico do Pescoço: 

v Estímulo: posição supina a cabeça é virada para um dos lados. 
v Resposta: membros da direção da cabeça estendidos e da direção oposta flexionados 

(posição do esgrimista). 
 

 Reflexo Tônico Assimétrico do Pescoço: 
v Estímulo: posição sentada e apoiada flexionar ou estender a cabeça. 
v Resposta: os braços flexionam e pernas estendem quando a cabeça flexiona (o inverso 

ocorre na extensão da cabeça). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Reflexo Labiríntico: 
v  Estímulo: segurar em posição ereta e inclinar para frente ou trás. 
v  Resposta: manutenção da posição ereta da cabeça. 

 
 Reflexo Visual: 
v Estímulo: idem anterior. 
v Resposta: manutenção do foco da visão para manter a cabeça ereta. 

 
 Reflexo de Levantamento: 
v Estímulo: uma pessoa segura as mãos da criança sentada que é inclinada para trás. 
v Resposta: flexiona os braços para tentar manter a postura ereta. 

 
 Reflexo de Amortecimento: 
v Estímulo: dependem do estímulo visual, estímulo de proteção à quedas. 
v Resposta: extensão dos membros para amortecer possíveis quedas. 

 
 Reflexo Corretivo do Pescoço: 
v Estímulo: posição supina com a cabeça para o lado. 
v Resposta: o corpo se move na mesma direção da cabeça. 
 

 Reflexo Corretivo do Corpo: 



v Estímulo: posição prona com a cabeça para o lado. 
v Resposta: a cabeça volta para a mesma direção do corpo. 

 
 Reflexo de Engatinhar: 
v Estímulo: posição inclinada aplicando pressão na sola do pé. 
v Resposta: engatinha utilizando MMS e MMI. 

 
 Reflexo de Caminhar: 
v Estímulo: posição ereta com o peso do corpo projetado para frente. 
v Resposta: caminha. 
 

 Reflexo de Nadar: 
v Estímulo: posição inclinada, imerso ou acima da água. 
v Resposta: movimentos rítmicos extensores e flexores dos membros. 

 
 ESTEREOTIPIAS RÍTMICAS: Pernas e Pés, Tronco, Braços, Mãos e Dedos, Cabeça e Rosto. 

 
 
 
 

PARTE 3 
 
 

 FASE MOTORA RUDIMENTAR 
 

 Somos produtos de estruturas genéticas específicas e da soma total das experiências que temos desde 
a concepção. 

 Os bebês são capazes de processar muito mais informações do que podemos suspeitar. 
 A criança é um indivíduo único, assim, nunca dois indivíduos apresentarão a mesma reação 

exatamente da mesma forma. 
 Tarefas importantes para o bebê em desenvolvimento: 

v Controle da musculatura. 
v Aprender a lidar com a força da gravidade. 
v Locomover-se através do espaço. 

 
 No período neonatal, o movimento é mal-definido, controlado de modo deficiente e os reflexos são 

gradualmente inibidos. 
 A inibição dos reflexos estende-se pela maior parte do primeiro ano de vida do bebê. 
 Os reflexos primitivos e posturais começam a desaparecer os centros cerebrais em desenvolvimento 

iniciam sua especialização para obtenção do controle. 
 A criança é bombardeada de informações visuais, auditivas, olfativas, táteis e cinestésicas. 
 O período entre 12, 18 e 24 meses é caracterizado pela prática e domínio das muitas tarefas 

rudimentares iniciadas no primeiro ano (estágio de pré-controle). 
 Deve-se estimular o bebê a realizar tentativas objetivas, mesmo rudimentares, de realizar tarefas 

motoras. 
 O aumento nos estímulos acelera o desenvolvimento das tarefas rudimentares estabilizadoras, 

locomotoras e manipulativas. 
 Mas, quais são os benefícios da aquisição precoce de habilidades motoras? 

v Bebês normais (Nash, 1997). 
v Bebês com incapacidades (Greenspan, 1997). 

 
 Entre 1930-1940 aumentaram os estudos com habilidades motoras rudimentares: 

v Haverson (1937): seqüência do aparecimento de comportamento voluntário de preensão 
na primeira infância.  



 Bebês de 16-52 semanas filmados apresentaram 3 estágios distintos para descrever 
o uso dos dedos com o polegar para pegar um cubo.  

 
v Nancy Bayley (1935): descreveu várias habilidades locomotoras que surgiram progredindo 

desde o ato reflexo de engatinhar até o ato de descer um lance de escada usando um padrão 
de pés alternados. 

 Propôs uma escala cumulativa de desenvolvimento motor infantil que tem sido 
largamente utilizada como ferramenta diagnóstica de bebês. 

 
v Arnold Gesell (1945): considerava a postura (estabilidade) como a base de todas as 

formas de movimento. 
 Qualquer forma de locomoção ou manipulação é uma série de ajustes posturais 

seqüenciais intimamente relacionados. 
 A seqüência de desenvolvimento motor é predeterminada por fatores biológicos 

inatos que aproximam todas as fronteiras sociais, culturais, étnicas e raciais. 
 Alguns movimentos (locomotores) seriam filogenéticos, por isso as crianças 

adquirem as suas habilidades mais ou menos na mesma faixa etária. 
 

 A seqüência de DM infantil é previsível, mas o ritmo é variado. 
 A maturação neural não pode ser o único fator para explicar o DM infantil. 
 Desde o nascimento o bebê está em constante luta para dominar o ambiente para poder sobreviver 

nele. 
 A interação do bebê com o ambiente ocorre através do movimento. 
 O bebê deve dominar 3 categorias básicas de movimento para dominar o ambiente: locomoção, 

estabilização e manipulação. 
v Manter uma relação do corpo com a força da gravidade para atingir uma postura ereta 

sentada e em pé (Estabilização). 
v Desenvolver habilidades motoras básicas para se movimentar pelo ambiente (Locomoção). 
v Desenvolver habilidades motoras rudimentares de alcançar, segurar e soltar para fazer 

contatos significativos com objetos (Manipulação). 
 

 ESTABILIDADE 
 A estabilidade é a mais básica das três categorias de movimento voluntário e envolve um elemento de 

estabilidade. 
 Estabelecer controle sobre a musculatura em oposição à gravidade é um processo que obedece a uma 

seqüência previsível em todos os bebês. 
 Princípio céfalo-caudal: controle da cabeça e pescoço, para baixo em direção ao tronco e pernas. 

 
 Controle da cabeça e pescoço: pouco controle inicial. 

v Se a cabeça for mantida na posição ereta pelo tronco, a cabeça cai para frente. 
v Final do primeiro mês consegue erguer a cabeça deitado em pronação. 
v No quinto mês consegue erguer a cabeça deitado em supinação.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 LOCOMOÇÃO 
 

 A locomoção depende da estabilidade para acontecer. 
 Há uma seqüência natural no processo da locomoção: 

v Arrastar-se (padrão homolateral). 
v Engatinhar (padrão contra-lateral). 
v Postura Ereta. 

 
 Delacato (1966) atribuiu grande importância para o engatinhar e arrastar-se como um estágio 

necessário para alcançar o domínio hemisférico cortical. 
v Uma organização com falhas levaria a problemas motores, perceptivos e de linguagem, na 

criança e no adulto. 
v Academia Americana de Pediatria (1982, 1999) contestou tal afirmação. 

 
 Postura Ereta: 
v Depende da estabilidade do bebê. 
v  Deve-se primeiro conseguir dominar a estabilidade estática antes da dinâmica. 
v  As primeiras tentativas ocorrem entre 10º e 15º mês. 
v  Larga base de apoio, pés virados para fora e joelhos levemente flexionados. 
v  Encorajamento dos pais e ambiente com apoios auxiliam no desenvolvimento do andar. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Shirley (1931): caminhar sem auxílio em 4 estágios: 
v  Período precoce com pouco progresso (3-6 meses). 
v  Período de ficar em pé com ajuda (6-10 meses). 
v  Período de caminhar amparado (9-12 meses). 
v  Período de caminha sozinho (12-15 meses). 

 
 Desenvolvimento da locomoção: 
v  Velocidade da passada aumenta. 
v  Amplitude da passa aumenta. 
v  Reversão do pé gradualmente diminui. 
v  Modo de andar ereto mais consistente. 
v  Caminha de frente, lado, para trás (Eckert, 1973) e na ponta dos pés (Bayley, 1935). 

 
 

 MANIPULAÇÃO 
 

 Manipulação será analisada em seus aspectos mais básicos no bebê: 
v Alcançar, Segurar e Soltar. 

 
 Estas habilidades, assim como a locomoção e estabilidade podem ser desenvolvidas antes do tempo, 

mas depende fortemente da maturação. 
  O aparecimento das habilidades manipulativas rudimentares fornece o primeiro contato do bebê com 

os objetos do ambiente. 
 

 Após 3/4 meses o bebê há sinais de ajustes manuais e visuais refinados para ALCANÇAR um objeto. 
  Inicialmente com apenas movimentos do ombro e cotovelo, posteriormente utiliza mais a mão e 

punho. 
 No final do quinto mês o bebê é capaz de realizar o contato tátil com objetos desejados próximos.  
 O recém nascido vai segurar um objeto se ele for colocado na palma de sua mão. 

 
  Halverson (1937) identificou vários estágios no desenvolvimento da preensão: 

1º) com 4 meses não realiza esforço voluntário para alcançar um objeto. 
 2º) com 5 meses é capaz de alcançar e fazer contato com um objeto. 
 3º) com 7 meses consegue segurar o objeto. 
 4º) com 9/10 meses realiza a coordenação entre dedos e mãos para segurar um objeto. 
 5º) com 12 meses uso do indicador e polegar de forma sincronizada. 
 6º) com 14 meses possui movimentos de preensão próximos ao dos adultos. 
 



 Complexidade do movimento de pegar/alcançar (Landreth, 1958). 
 

 Eckert (1987):  
v  (1) Transição da localização visual de um objeto para a tentativa de alcançá-lo. 
v  (2) Desenvolvimento da coordenação mão-olho. 
v  (3) Desenvolvimento da economia de esforço muscular. 
v  (4) Transição próximo-distal da musculatura no controle grosso-fino. 
v  (5) Transição dos movimentos rudimentares para especializados (pinça). 
v  (6) Formação de preferência manual lateral. 

 
 Aos 6 meses o bebê ainda não domina o controle do SOLTAR objetos segurados. 
 Apenas aos 18 meses a criança consegue dominar a ação de soltar um objeto. 
 Halverson (1937): aos 18 meses o bebê possui controle bem coordenado das ações de alcançar, 

segurar e soltar. 
 Estas ações são influenciadas tanto pela maturação quanto pelo aprendizado. 
 Após dominar as habilidades motoras rudimentares o bebê passa a explorar suas experiências motoras 

atribuindo significado perceptivo às sensações. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 BENEFÍCIOS DA ESTIMULAÇÃO DE BEBÊS 
 

 Ramey e Ramey (1994): bebês de desenvolvimento atrasado melhoram em ambientes mais 
estimulantes. 

 Thelen (1985, 1986): Técnica de treinamento no andador. 
 Ulrich & Ulrich (1995), Ulrich & Collier (1992), Ulrich et al (1995): esteira motorizada 

para estimular a caminhada de bebês com síndrome de Down auxiliou no aparecimento da 
locomoção. 

 Fortalecimento dos membros, estabilização do padrão da caminhada, melhora dos 
mecanismos do corpo associados com equilíbrio e postura (Ulrich & Ulrich, 1999). 

 Estudos para desenvolvimento do cérebro ou para recuperação de lesão cerebral (Ivan & 
Greenough, 2000; Jones et al., 1997; Kleim et al., 1998).  

 Não há evidências de que a natação infantil melhore o desempenho posterior 
(Langendorfer &Bruya, 1995). 

 
 
 
 
 
 



PARTE 3 
 
MÉTODOS DE AVALIAÇÃO EM COMPORTAMENTO MOTOR 

 O que avaliar? Resposta x Desempenho. 
  Como avaliar?  Subjetivos x Objetivos. 
  Onde avaliar?  Contexto Real x Simulado/Aproximado. 

 
Resposta (Produto/Eficácia): 

  Nº de chutes gols; 
  Nº de passes errados; 
  Trajetória da bola/dardo; 
  Análise do COP; 
  Tempo de corrida/nado; 
  Alcance no banco de Wells; 
  Altura/distância de salto; 
  Formato de um desenho. 

 
Desempenho (Processo): 

  Velocidade linear do pé no chute; 
  Coordenação inter-articular do chute; 
  Amplitude angular no arremesso;  
  Torque das articulações no salto; 
  EMG durante um teste de flexibilidade; 
  Ressonância Magnética Funcional durante um desenho. 

 
 Vantagem da Avaliação da Resposta: 

w  Parâmetro de eficácia. 
w  Medidas e avaliações mais simples. 
w  Medidas fáceis de serem interpretadas. 
w  Rápida aplicação e relacionadas ao desempenho. 

 
  Vantagem da Avaliação do Desempenho: 

w  Parâmetro da eficiência. 
w  Medidas e avaliações mais completas. 
w  Aplicação mais específica. 
w  Relacionada à resposta. 

 
 
 

 MÉTODOS SUBJETIVOS: 
v  Perfil ou Padrão; 
v  Escalas de Likert: 

w  +2, +1, 0, -1, -2; 
w  Muito Bom, Bom, Indiferente, Ruim, Muito Ruim; 
w  Completo, Parcial, Não Realizou; 

v  Qualidade de movimento. 
 
 

 MÉTODOS OBJETIVOS 
 Medidas Gerais: 

v  Estatísticos & Scoute. 
v  Antropométricos. 
v  Tarefas de Timing. 
v  Simulações & R.Virtual. 



 
 Controle: 

v  Eletromiografia (EMG). 
v  Eletroencefalografia (EEG). 
v  Magneto-encefalografia (MEG). 
v  Estimulação Magnética Transcraniana (TMS). 
v  Ressonância Magnética Funcional (fRMI). 

 
 Medidas Específicas: 

v  Goniômetros. 
v  Acelerômetros. 
v  Footswitches. 
v  Fotometria. 
v  Cinemática 

 
 Cinética: 

v  Plataforma de Força. 
v  Isocinéticos. 
v  Transdutores de Força. 
v  Palmilhas de Pressão. 
v  Tapetes de Pressão. 

 
 Vantagens dos Métodos Subjetivos/Qualitativos: 

w  Instrumentos mais simples. 
w  Mais fáceis e rápidos de serem aplicados. 
w  Interpretações e aplicações mais simples. 

 
  Vantagens dos Métodos Objetivos/Quantitativos: 

w  Maior Precisão e Consistência nas medidas. 
w  Avaliação mais completa e detalhada. 
w  Melhores diagnósticos para intervenção. 

 
 ONDE AVALIAR? 
 Contexto Real: 

v  Situação de jogo; 
v  Competição; 
v  Ocupação profissional; 
v  Ocupação diária; 
v  Ambientes do cotidiano. 

 Contexto Aproximado: 
v  Simulação do ambiente: 

  Jogo; 
  Competição; 
  Ocupação profissional; 
  Ocupação diária; 
  Ambientes do cotidiano; 

v  Ambientes de laboratório (pesquisa básica). 
 

 Vantagens de Avaliar no Contexto Real: 
w  Maior validade ecológica. 
w  Maior especificidade.  

  Vantagens de Avaliar no Contexto Aproximado: 
w  Maior controle metodológico (variáveis intervenientes e externas). 
w  Permite a utilização de instrumentos mais apropriados de pesquisa. 


