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UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

Disciplina: Aprendizagem e Controle Motor   Professora: Caroline de Oliveira Martins 

 

Caros alunos;      

                 A seguir encontra-se o conteúdo programático da disciplina, bem como informações 

referentes à metodologia, avaliação e recuperação. 

                                                                                         Att: Caroline de Oliveira Martins. 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

UNIDADE I 

Introdução à aprendizagem motora 

-Conceitos básicos em aprendizagem motora 

-Sistemas de classificação das habilidades motoras 

-Estágios da aprendizagem em habilidades motoras 

-Natureza da aprendizagem motora 

Características gerais de desempenho 

-Curvas de desempenho 

-Platô de desempenho 

-Testes de retenção e de transferência 

-Visão e propriocepção 

Teorias do controle motor 

-Circuito aberto e circuito fechado 

-Programa motor generalizado 

-Sistemas dinâmicos 

 

UNIDADE II 

Preparação do controle motor e atenção  

-Preparação do movimento 

-Limitação da seleção e foco da informação 

-Teoria do processamento da informação 

Feedback 

-Classificações 

-Funções do Conhecimento de Resultado (CR) e do Conhecimento de Desempenho (CD) na 

aprendizagem motora 

-Considerações práticas no fornecimento de feedback 

Memória 

-Estrutura e processos 

-Esquecimento e retenção da informação 

 

UNIDADE III 

Transferência da aprendizagem  

-Definição e tipos (positiva, negativa, intertarefas, intratarefa e bilateral) 

Prática 

-Variabilidade, espaçamento, distribuição 

-Prática do todo ou em partes 

-Prática randômica x em blocos, constante x variada 
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-Prática mental 

Diferenças individuais e capacidades motoras 

Distúrbios de aprendizagem 

 

 

METODOLOGIA 

Aula expositiva dialogada, estudo e discussão de conteúdo disponibilizado, seminário. OBS: 

Website - http://carolinemartins.yolasite.com/aprendizagem-motora.php - disponibiliza o 

conteúdo teórico das aulas.  

 

 

AVALIAÇÃO 

Para a avaliação do conteúdo da disciplina serão utilizados: 

 Duas provas escritas realizadas no meio do conteúdo da unidade II (classificações 

de feedback) e ao final da unidade III - peso um; 

 Participação em pequenas tarefas diárias (individuais ou em grupo) - peso um; 

 Trabalho em grupo ou individual (opcional, cuja nota -de zero até 10- será 

adicionada à nota de participação): elaboração e apresentação de trabalho sobre 
aplicação de conhecimentos teóricos da aprendizagem motora em situações práticas 

na área da Educação Física. 
Nota final: será obtida através da média aritmética das notas parciais. 

 

 

RECUPERAÇÃO 

Alunos com frequência suficiente e média inferior a 7,0 terão direito a uma avaliação adicional 

(prova de recuperação), referindo-se a todo o conteúdo programático. A nota final será então 

calculada por meio do somatório das avaliações parciais da disciplina (peso 6) e a prova de 

recuperação (peso 4), posteriormente dividindo o resultado por 10. A prova terá duração 

máxima de duas horas aula. 
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