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         Unesp



RoteiroRoteiro

�� Ser humano como processadorSer humano como processador dede informainformaççõesões

�� ConceitualizaConceitualizaççãoão de Aprendizagem de Aprendizagem MotoraMotora

�� EstEstáágiosgios de Aprendizagemde Aprendizagem

�� OrganizaOrganizaçção da Prão da Prááticatica

�� Feedback Feedback 

�� Sugestões prSugestões prááticasticas

         Unesp



Abordagem CognitivaAbordagem Cognitiva

�� Ser humano visto como Ser humano visto como um deum de SistemaSistema

de de Processamento Processamento de de InformaInformaççãoão

–– ModeloModelo de Schmidt (1993)de Schmidt (1993)

         Unesp





AprendizagemAprendizagem MotoraMotora

� “A aprendizagem motora é um 
conjunto de processos associados 
com a prática ou a experiência, que 
conduzem a mudanças relativamente 
permanentes da capacidade para 
executar performance habilidosa”
(Schmidt, 1993)

         Unesp



ProcessoProcesso de de 

AprendizagemAprendizagem MotoraMotora

         Unesp

�� NoNoççãoão dede ProgramaPrograma MotorMotor

GeneralizadoGeneralizado

�� FormaFormaççãoão dodo EsquemaEsquema Motor Motor 

(Schmidt, 1975)(Schmidt, 1975)



TransferTransferência de ência de 

AprendizagemAprendizagem

� É a influência de uma habilidade 
praticada anteriormente sobre a 
aprendizagem de uma nova 
habilidade.
– Transferência Positiva

– Transferência Negativa

– Transferência Nula

         Unesp



EstEstáágiosgios de de 

AprendizagemAprendizagem

Fitts e Posner (1967):

� Estágio Verbal-Cognitivo

� Estágio Motor

� Estágio Autônomo

         Unesp



EstEstáágiogio VerbalVerbal--CognitivoCognitivo

� O aprendiz determina o que fazer e 
quais são os objetivos, a melhora é
rápida, os movimentos são irregulares 
e fragmentados, e baseados em 
aprendizagem anterior, o processo de 
tomada de decisão e de falar consigo 
predominam e a demanda de atenção é
muito alta.

         Unesp



EstEstáágio gio MotorMotor

         Unesp

�� O O aprendiz comeaprendiz começça a a a desenvolver desenvolver 

programas motores especprogramas motores especííficos para ficos para 

as as aaççõesões, a , a consistência aumenta consistência aumenta 

rapidamenterapidamente, a , a antecipaantecipaçção ão e o e o 

timingtiming melhorammelhoram, o , o falar consigo falar consigo 

comecomeçça a a a decrescerdecrescer, e , e os ganhos na os ganhos na 

performance performance são são um um pouco mais pouco mais 

lentos do lentos do que que no no primeiro estprimeiro estáágiogio..



EstEstáágio Autônomogio Autônomo

         Unesp

�� O O aprendiz aprendiz se se tornou muito proficientetornou muito proficiente, , 

as as demandas demandas de de atenatençção são ão são 

grandemente reduzidasgrandemente reduzidas, , os os 

movimentos movimentos e as e as ananáálises sensoriais lises sensoriais 

comecomeççam am a se a se tornar automtornar automááticasticas, a , a 

ênfase ênfase éé colocada nos aspectos colocada nos aspectos 

estratestratéégicos ou estilgicos ou estilíísticos da sticos da 

performance, e performance, e ganhos continuados na ganhos continuados na 

performance performance acontecem acontecem de forma de forma 

relativamente lentarelativamente lenta..



PrPrááticatica:: PrincPrincíípiospios

� Quantidade e Qualidade da prática

– Aprendizagem X Performance

– Erros: sessões de prática e de teste

� Prática Mental

� Prática do Todo X Partes

� Prática Maciça X Distribuida

         Unesp



Prática: Organização

� Prática de diversas tarefas

– Prática em blocos

– Prática randômica

� Prática variável de uma tarefa

– Classe de tarefas: programas e parâmetros

– Aprendizagem do esquema

– Prática Variável 

– Prática Constante

         Unesp



         Unesp



FeedbackFeedback

� “Feedback pode ser entendido como a 
informação sensorial sobre o 
movimento.”
– Feedback Intrínseco

– Feedback Extrínseco

� Conhecimento de Resultados (CR)

� Conhecimento da Performance (CP)

� Propriedades do Feedback

– Motivacionais, Informacionais e de Reforço

         Unesp



         Unesp



FeedbackFeedback nana AprendizagemAprendizagem

� Quantidade e precisão do Feedback

� Intervalos de Tempo associados ao 

Feedback

� Recursos Audio-visuais no 

fornecimento de Feedback

         Unesp



IntegraIntegraççãoão ee AplicaAplicaççãoão

� Preparações Pré-Prática

– Classificação: Um Passo Fundamental

– Diferenças Individuais: Grupos

� Organização da Prática por Estágio 

– Verbal-Cognitivo, Motor e Autônomo

� Avaliação da Aprendizagem

         Unesp



EstEstáágiogio VerbalVerbal--CognitivoCognitivo

–– AA metameta éé uma aproximauma aproximaççãoão rude derude de diversas diversas 

habilidades maishabilidades mais simplessimples

–– Empregue tEmpregue téécnicascnicas dede motivamotivaççãoão

–– Dê instruDê instruççõesões ee demonstrademonstraççõesões simplessimples

–– OrienteOriente ““FaFaçça istoa isto”” e usee use prpráática por partestica por partes

–– UseUse prprááticatica emem blocosblocos ee prpráática constantetica constante

–– Use feedbackUse feedback freqfreqüüente sobre errosente sobre erros nono padrãopadrão

dede movimentomovimento (CP)(CP)

         Unesp



EstEstáágiogio MotorMotor

–– Ensine primeiro os padrõesEnsine primeiro os padrões dede movimentomovimento

((programasprogramas),), depois os parâmetrosdepois os parâmetros

–– Use aUse a prpráática varitica variáável para aprendizagemvel para aprendizagem dodo

esquemaesquema e ae a seleseleççãoão dodo parâmetroparâmetro

–– Use feedbackUse feedback prescritivoprescritivo (CR e CP)(CR e CP) sobre os sobre os 

erroserros ee evite darevite dar feedback afeedback a cada tentativacada tentativa

–– ProcureProcure valorizarvalorizar oo uso da pruso da práática randômica tica randômica 

parapara asas habilidadeshabilidades, em, em detrimento da prdetrimento da prááticatica

emem blocosblocos

–– Use aUse a prprááticatica mental emental e imagensimagens

         Unesp



EstEstáágio Autônomogio Autônomo

–– PratiquePratique aa automaticidade para reduzirautomaticidade para reduzir asas

demandasdemandas dede atenatenççãoão

–– Use aUse a prpráática por partes para automatizar tica por partes para automatizar 

elementos estereotipadoselementos estereotipados emem uma suma séérierie

–– VVáários mrios méétodostodos dede treinamento psicoltreinamento psicolóógicogico dede

habilidadeshabilidades,, incluindo princluindo prááticatica mental,mental, são são 

efetivosefetivos emem situasituaççõesões de altode alto nníível competitivovel competitivo

         Unesp
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