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Características gerais de desempenho 
 

 Desempenho (MAGILL, 2000, p.136) comportamento observável – “Se você 
observar uma pessoa andar por um saguão, estará observando o desempenho da 
habilidade de caminhar”; 

 Aprendizagem (MAGILL, 2000, p. 136) “alteração na capacidade da pessoa em 
desempenhar uma habilidade, que deve ser inferida como uma melhoria 
relativamente permanente no desempenho, devido à prática ou à experiência”; 

o “A aprendizagem não é observada diretamente; o que se observa diretamente 
é o comportamento (...) devemos fazer inferências a partir do 
comportamento observado” (p.135); 

 Observamos quatro características gerais de desempenho à medida que ocorre a 
aprendizagem de habilidades motoras (MAGILL, 2000):  

o Aperfeiçoamento “o desempenho da habilidade é aperfeiçoado ao longo do 
tempo” com a prática (MAGILL, 2000, p. 136), 

 Importante: prática também pode desenvolver maus hábitos originados 
na falta de aperfeiçoamento do comportamento observado 
desempenho torna-se progressivamente pior; 

o Consistência “à medida que a aprendizagem avança, o desempenho torna-
se cada vez mais consistente (...) de uma tentativa para outra, os níveis de 
desempenho da pessoa devem tornar-se mais semelhantes” (MAGILL, 2000, 
p. 136), 

 Início da aprendizagem níveis de desempenho normalmente variam 
muito no decorrer das tentativas, mas com o passar do tempo o 
desempenho fica mais constante; 

.Estabilidade “à medida que a consistência do desempenho de 
uma habilidade aumenta, certas características comportamentais 
do desempenho tornam-se mais estáveis” (MAGILL, 2000, p. 137) 
= comportamento adquirido não é facilmente perturbado por 
pequenas alterações nas características individuais; 

o Persistência “à medida que a pessoa melhora a aprendizagem de uma 
habilidade, sua capacidade de desempenho melhorada se estende por períodos 
maiores” (MAGILL, 2000, p. 137); 

o Adaptabilidade “o desempenho aperfeiçoado se adapta a uma grande 
variedade de características do contexto de desempenho” (MAGILL, 2000, p. 
137) = para desempenhar habilidade com sucesso é preciso adaptar-se às 
modificações das características individuais, da tarefa e/ou do ambiente; 
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Curvas de desempenho 
 Uma maneira de avaliar a aprendizagem é por meio do registro dos níveis de medida de 

desempenho durante período de prática da habilidade (MAGILL, 2000) ex.: curvas de 
desempenho,  

o Curva de desempenho (exemplo a seguir) gráfico do nível atingido pela medida 
do desempenho em certo período (ex.: segundos, minutos) durante tentativa, 
série de tentativas, dia, etc.: 

 eixo Y (eixo vertical) níveis da medida do desempenho, 

 eixo X (eixo horizontal) intervalo de tempo em que desempenho é 
medido, 

 Construção da curva ligação dos pontos individuais do escore de 
desempenho registrado para cada tentativa; 

o Quando indivíduo está adquirindo nova habilidade a curva de seu desempenho 
geralmente segue uma das quatro tendências gerais (figura 1, a seguir): 

 Curva linear (A) indica aumento no desempenho ao longo do 
tempo, 

 Curva negativamente acelerada (B) indica aumento grande de 
desempenho ocorrido no início da prática e menores 
aperfeiçoamentos posteriores, 

 Curva positivamente acelerada (C) indica aumento muito 
pequeno de desempenho no começo com melhoria significativa 
posteriormente, 

 Curva em forma de S ou ogiva (D) combinação das três curvas 
anteriores; 
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Figura 1 - Exemplos de curvas (polidas) de desempenho 

 
 

 OBS: existem ocasiões em que tendência da curva de desempenho 
é descendente redução do nível de desempenho representa 
desempenho melhor; 

o Ex.: medidas envolvendo erro ou tempo de reação = à 

medida que desempenho é aperfeiçoado erro/tempo 
reduz. 

 

 

Platô de desempenho 
 

 Durante aprendizagem de habilidade motora é comum praticante passar certo tempo 
em que aperfeiçoamento parece ter estabilizado, mas após certo período o 

aperfeiçoamento reinicia (MAGILL, 2000) platô de desempenho; 
o Pesquisadores acreditam que platô (gráfico a seguir) é uma fase normal da 

aprendizagem, mas não sabem explicar se é um “fenômeno da aprendizagem 
ou se é simplesmente um artefato normal do desempenho (...) mas a maioria 
concorda que os platôs são mais característicos do desempenho que da 

aprendizagem” (MAGILL, 2000, p. 147) platôs podem surgir durante 
desenvolvimento da prática enquanto ainda ocorre aprendizagem; 

o Razões: 
a) Platô representa período de transição entre duas fases de aquisição de 

certos aspectos da habilidade; 
b) Platô representa período de pouca motivação, cansaço ou falta de atenção 

relacionado a um importante aspecto da habilidade motora; 
c) Platô pode ser limitado pela medida de desempenho efeito teto ou efeito 

piso (impossibilidade do escore aumentar ou diminuir além de 
determinado ponto); 
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Exemplo de platô de desempenho
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Testes de retenção 
 

 Inferir se há aprendizagem a partir do desempenho (MAGILL, 2000): análise da 
característica da persistência do desempenho aperfeiçoado em decorrência da 

prática da habilidade teste de retenção (ex.: prova de matemática = quanto você 
sabe/foi retido do conteúdo exposto pelo professor); 

 Habilidade motora & teste de retenção (MAGILL, 2000) fazer com que indivíduo 
desempenhe habilidade que já praticou, mas que não tenha praticado há certo 
tempo (avalia grau de persistência/permanência do nível de desempenho atingido 
durante prática após período sem prática alguma); 

o Se houver melhora significativa do desempenho houve aprendizagem; 

o OBS.: intervalo de tempo entre fim da prática e teste arbitrário, mas longo o 
suficiente para permitir que fatores que poderiam ter afetado o desempenho 
da prática sejam “anulados”; 

 

Testes de transferência 
 

 Inferir se há aprendizagem a partir do desempenho (MAGILL, 2000, p.142): 
“adaptabilidade das mudanças de desempenho relacionadas à aprendizagem” 
teste de transferência (envolve situação nova para fazer com que indivíduo adapte 
habilidade que esteve praticando às especificidades da situação nova = novo 
contexto ou nova variação da habilidade); 

o Novo contexto disponibilidade da informação sobre desempenho que 
indivíduo recebe de uma fonte externa, 

 Ex.: professor que costumeiramente informa sobre movimento 
incorreto relacionado à prática da habilidade passa a não informar 
mais, a fim de verificar se praticante confia/utiliza adequadamente os 
próprios recursos. 
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Estágios da aprendizagem de habilidades motoras 
 

 Fitts e Posner (apud MAGILL, 2000): 
o 1ª fase estágio cognitivo:  

 Principiante se concentra em problemas de natureza cognitiva, 
.ex: Até que ponto devo movimentar o braço? Qual a melhor maneira 

de segurar este instrumento? 
 Aprendiz precisa se envolver na atividade cognitiva à medida que ouve 

instruções; 
 Desempenho é: 

.marcado por muitos erros, 

.variável (falta de consistência), 

.indivíduo tem consciência de que faz errado, mas geralmente não tem 
a capacidade de saber o que precisa fazer para melhorar; 

o 2ª fase estágio associativo/de refinamento: 
 Indivíduo aprendeu a associar determinadas pistas ambientais com o 

movimento necessário para atingir a meta da habilidade, 
 Desde que tenha adquirido fundamentos básicos/mecânicos da habilidade, 

indivíduo: 
.comete menor número de erros, 
.comete erros menos grosseiros, 
.apresenta necessidade de aperfeiçoamento, 
.demonstra consistência crescente no desempenho, 
.adquire capacidade de detectar/identificar alguns de seus erros de 
desempenho; 

o 3ª fase estágio autônomo: 
.muito tempo de prática, 
.habilidade torna-se habitual/automática, 
.indivíduo não precisa pensar no movimento que realiza enquanto 
desempenha habilidade e freqüentemente consegue desempenhar 
outra tarefa ao mesmo tempo, 

.variabilidade no desempenho é pequena indivíduos capacitados 
desempenham habilidade com boa consistência entre tentativas 
subseqüentes,  

.indivíduo experiente consegue detectar seus próprios erros e fazer 
ajustes para corrigi-los, 

.nem todos conseguem atingir este estágio quantidade/qualidade de 
prática e qualidade da instrução são essenciais; 

 
 Três estágios são trechos de continuum de tempo de prática transição de um estágio 

para outro é gradual, tornando-se difícil saber em que estágio indivíduo se encontra em 
determinado momento; 

 

 Gentile (apud MAGILL, 2000) dois estágios da aprendizagem de habilidades motoras, 
do ponto de vista da meta do aprendiz: 

o 1º estágio captar idéia do movimento (o que é preciso para atingir meta da 
habilidade?), onde indivíduo: 
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 Precisa estabelecer padrão de movimento adequado, 
.Ex: se indivíduo está reabilitando sua capacidade para alcançar e 

segurar xícara, seu foco no 1º estágio da aprendizagem será 
adquirir a coordenação adequada do braço e mão para ter sucesso 
em alcançar e segurar a xícara, 

 Necessita discriminar entre aspectos ambientais que especifiquem como 
movimentos deverão ser produzidos (condições ambientais reguladoras) e 
os aspectos que não afetam produção do movimento (condições 
ambientais não-reguladoras), 

.Ex: Em relação ao exemplo apresentado anteriormente, as condições 
ambientais reguladoras incluem informações como tamanho e 
forma da xícara e qual distância separa a xícara do indivíduo, sendo 
que as condições ambientais não-reguladoras incluem cor da xícara 
e tipo de superfície da mesa,  

o 2º estágio fixação/diversificação (aquisição de várias características para 
continuar aperfeiçoamento da habilidade), onde indivíduo: 

 Precisa desenvolver capacidade de adaptar padrão de movimento adquirido 
no 1º estágio às solicitações específicas de qualquer situação de 
desempenho que exija tal habilidade, 

 Necessita aumentar consistência em atingir meta da habilidade motora, 
 Precisa aprender a desempenhar habilidade com economia de esforço; 

 

 Habilidades fechadas requerem fixação indivíduo necessita refinar padrão do 
movimento adquirido no 1º estágio para poder produzi-lo à vontade, consistentemente 
e de maneira correta; 
 

 Habilidades abertas requerem diversificação indivíduo precisa se adaptar ao ambiente 
em modificação para desempenhar habilidades abertas com sucesso (necessidade de 
concentração no desenvolvimento da capacidade de modificar características do 
movimento durante prática). 

 

 

 

Informação para desempenho de habilidades motoras 
 

 O ser humano continuamente processa informação para aprender/desempenhar com 
sucesso habilidades motoras (MAGILL, 1984): 

o A detecção da informação (por meio de receptores sensoriais proprioceptivos, 
visuais, auditivos, táteis, etc.) é o primeiro passo deste processo (MAGILL, 2000), 

 Ex: “Quando você pega copo para beber água, tanto o sistema 
proprioceptivo quanto o sistema senso-visual entram em funcionamento 
enquanto você executa a ação. A visão ajuda-o a localizar o copo e pegá-
lo com o auxílio da mão e dos dedos. A propriocepção ajuda-o a levantar o 
copo movê-lo em direção à boca. Sem a informação sensorial fornecida 
por esses dois sistemas sensoriais-chave, você provavelmente teria uma 
dificuldade maior para executar tarefas relativamente simples como beber 
água em um copo.” (p.57), 
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o A “informação sensorial que entra no sistema de processamento de informação 
deve ser interpretada” e esta “interpretação da informação sensorial é chamada 
de percepção” (MAGILL, 1984, p.66); 

 Propriocepção indica “sentido de posição e movimento do corpo, e de partes do 
corpo, assim como as forças e as pressões no corpo ou em suas partes” (MAGILL, 1984, 
p.55), 

o “as vias neurais aferentes enviam ao sistema nervoso central informação 
proprioceptiva sobre características como a direção do movimento do corpo e/ou 
dos membros, velocidade, localização espacial e ativação muscular” (MAGILL, 
2000, p.349); 

 
 

Sistemas de controle de circuito aberto e de circuito fechado 
 

 Coordenação “padronização dos movimentos do corpo e dos membros em relação à 
padronização dos objetos e eventos ambientais” (MAGILL, 2000, p.344); 

 Maioria das teorias que procuram explicar como sistema nervoso controla movimento 
coordenado incorpora dois sistemas/modelos básicos de controle (MAGILL, 2000) 
sistema de controle de circuito aberto (figura 1, a seguir) e sistema de controle de 
circuito fechado (figura 2, a seguir): 

o Centro de controle tem como principal função gerar e enviar comandos de 
movimento aos executores (articulações e músculos envolvidos no movimento); 

o Executores do movimento permitem movimento do corpo/membros; 
o Feedback “no movimento humano, feedback é a informação aferente enviada 

pelos vários receptores sensoriais para o centro do controle” (MAGILL, 2000, 
p.41), 

 Finalidade é “manter o centro de controle constantemente atualizado 
sobre a correção com que o movimento está sendo realizado” (MAGILL, 
2000, p.41), 

 No movimento humano executores não são única fonte de feedback 
existem receptores auditivos, visuais, táteis e proprioceptivos; 
.Sistema de controle de circuito fechado: envolve feedback; 
.Sistema de controle de circuito aberto: não envolve feedback; 

o Comandos do movimento informação necessária para que efetores realizem 
movimento planejado: 

 Sistema de controle de circuito aberto feedback não é utilizado no 
controle do movimento em andamento e comandos contêm toda 
informação para efetores realizarem movimento planejado, 
.Feedback não é necessário ou não há tempo para ser utilizado de forma 
eficiente no controle do movimento após início do movimento; 

 Sistema de controle de circuito fechado ”centro de controle envia aos 
executores um comando inicial, suficiente apenas para iniciar movimento” 
(MAGILL, 2000, p.41), 
.”execução real e finalização do movimento dependem da informação do 
feedback que chega ao centro de controle” (...) feedback é utilizado para 
auxiliar no controle do movimento que está sendo realizado” (MAGILL, 
2000, p.41). 
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Figura 1. Diagrama ilustrativo do sistema de controle do circuito aberto no 
controle do movimento 

 

 
 

Fonte: MAGILL, 2000, p. 40. 

 
 
 
 
 

Figura 2. Diagrama ilustrativo do sistema de controle do circuito fechado no 
controle do movimento 

 
Fonte: MAGILL, 2000, p. 40. 

 

 

Propriocepção e visão no controle motor 
 

 Feedback proprioceptivo: 
o Fornece informações de precisão espacial importantes no decorrer do 

movimento, 
o No modelo de controle de circuito fechado sistema nervoso está continuamente 

realimentando centro de controle do movimento com informações 
proprioceptivas, permitindo: 

 Atualização das posições dos membros, 
 Ajustes necessários à trajetória correta dos membros; 
 Influência no timing do início do comando motor; 

 Visão tende a ser dominante como fonte de informação sensorial no controle de 
movimentos voluntários: 
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o Nas habilidades motoras visão auxilia “a preparar os movimentos dos membros 
e do corpo, em relação às características da posição inicial dos membros e do 
corpo e às características do ambiente do desempenho” (MAGILL, 2000, p.73), 

o Nas habilidades que demandam movimentos precisos dos membros visão 
fornece informações para corrigir erros e “garantir que o indivíduo execute o 
movimento com precisão” (MAGILL, 2000, p.73). 

 

 

 

Principais abordagens teóricas na área de aprendizagem e controle 
motor 

 
 Como coordenamos funcionamento conjunto de músculos e articulações para sacar 

uma bola no jogo de tênis, levantar da cadeira, pegar um lápis, dirigir? 
o Teorias baseadas no Programa motor e Sistemas dinâmicos estudam como 

sistema nervoso controla desempenho de habilidades coordenadas; 

 Habilidade motora exige movimentos voluntários do corpo ou membros (MM) para 
atingir meta (MAGILL, 2000); 

o Potencialidade desenvolvida pela prática produzir resultado de desempenho 
com máxima certeza + mínimo de energia/tempo (SCHMIDT; WRISBERG, 
2001); 

 Aprendizagem motora (MAGILL, 2000) alteração na capacidade do indivíduo 
desempenhar habilidade - deve ser inferida como melhoria relativamente 
permanente no desempenho devido à prática ou experiência;  

 Coordenação (MAGILL, 2000) padronização dos movimentos do corpo e MM em 
relação à padronização dos objetos e eventos ambientais; 

o Aprender habilidade: indivíduo precisa desenvolver padrão de                       

coordenação de movimento dos MM prática aperfeiçoa padrão; 
o Características do contexto ambiental obrigam corpo e MM agirem para atingir 

objetivos; 

 Graus de liberdade (SCHMIDT; WRISBERG, 2001) número de componentes de 
sistema de controle (maneiras possíveis que cada componente pode desempenhar 
habilidade); 

o Executante aprender como administrar graus de liberdade para ação 
desejada ser produzida da forma + eficaz; 

 Sistemas de controle (MAGILL, 2000) guias que ilustram diferentes formas 
utilizadas pelo Sistema Nervoso Central e Periférico para iniciar e controlar ação 
(sistema de controle de circuito aberto e fechado); 

 Feedback intrínseco à tarefa: informação aferente dos receptores sensoriais para 
centro de controle (MAGILL, 2000),  

o Objetivo manter centro de controle constantemente atualizado sobre 
correção do movimento realizado; 

 Sistema de controle de circuito aberto (SCHMIDT; WRISBERG, 2001; MAGILL, 2000): 
comandos dispõem de toda informação para efetores realizarem movimento 

planejado sem tempo para feedback (movimentos rápidos/discretos);  
 Sistema de controle de circuito fechado (MAGILL, 2000): centro de controle envia 

aos executores comando inicial suficiente para iniciar movimento execução real e 
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finalização do movimento dependem da informação do feedback que chega ao 
centro de controle;  

 Teorias do controle motor: explicação dos comportamentos observados como 
Sistema Nervoso controla movimento coordenado em função da importância dada à 
informação fornecida: 

o Pelos componentes centrais do sistema de controle,  
o Pelo ambiente; 

 Teoria baseada no Programa Motor (MAGILL, 2000):  
o Estrutura fundamentada na memória que controla movimento coordenado; 
o Programa Motor Generalizado (Richard Schmidt): mecanismo que poderia 

explicar qualidades adaptativas e flexíveis do comportamento de movimento 
humano coordenado, 

 Controla classe de ações (e não movimento /seqüência específica de 

movimentos) conjunto de diferentes ações com características 
comuns, mas singulares; 

 Características aspectos invariantes (“assinatura” do programa motor 
generalizado) que formam base do que está armazenado na memória, 

.Para indivíduo realizar ação que atenda às necessidades da 

situação de desempenho precisa recuperar programa na 
memória + acrescentar parâmetros específicos de movimento,  

o Programa Motor Generalizado (PMG) & Schmidt metáfora da gravação 
fonográfica:  

 Aspectos invariantes da gravação ritmo e dinâmica (força) da música, 
 Parâmetros controles ajustáveis da velocidade e volume, 

.Mesmo que disco seja executado em velocidade + rápida ou 

volume + elevado que normal estrutura rítmica e dinâmica da 
música não se alteram;  

o Aspectos invariantes + considerados: 
 Timing relativo (ritmo) dos componentes da habilidade, 
 Força relativa necessária para desempenhar habilidade, 
 Ordem/seqüência dos componentes; 

o Parâmetros (podem ser alterados): 
 Tempo total,  
 Força total,  
 Músculos utilizados;  

.Ex.: na ginástica rítmica indivíduo pode acelerar seqüência de 
movimentos e aumentar força total sem alterar características 
invariantes (coreografia); 

 Teoria do Esquema de Schmidt como PMG age para controlar movimento 
coordenado (MAGILL, 2000): 

o Esquema regra/conjunto de regras que provê bases para tomar decisão; 
 Ex.: conceito de cachorro = muitos tipos diferentes já vistos regras 

são desenvolvidas para identificar corretamente como cachorro um 
“vira-lata” nunca visto antes; 

 PMG (MAGILL, 2000): mecanismo de controle “responsável pelo controle das 
características gerais de classes de ações” (p.45) como andar, lançar, chutar; 
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o Esquema de Resposta Motora (ERM): responsável pelo fornecimento das 

regras específicas que orientam ação em determinada situação fornece 
parâmetros ao PMG; 

o Teoria do esquema: procura explicar capacidade de indivíduo desempenhar 
com sucesso habilidade que exige movimentos e que não tenha sido realizada 
da mesma forma antes; 

 Indivíduo pode utilizar regras do esquema de respostas para gerar 
características adequadas aos parâmetros e aproveitá-las no PMG para 
desempenhar ação; 

 PMG e ERM trabalham juntos para fornecer características específicas do 
movimento que são necessárias para iniciar ação em determinada situação, 

o Início da ação processo de controle de circuito aberto, 
o Após início feedback pode influir no desenvolvimento se houver tempo para 

processá-lo, alterando ação; 

 Argumentos que apóiam controle com base no programa motor (MAGILL, 2000): 
o Evidências experimentais reforçam existência de mecanismo central que 

prepara e inicia movimento (preparamos movimentos antes de iniciá-los 
fisicamente): 

 Pode ocorrer controle preciso dos MM sem feedback sensorial, 

.Ex.: pesquisa (Bizzi e Polit, apud MAGILL, 2000) direcionamento 
manual preciso para pequenas distâncias ou intervalos curtos de tempo 
sem feedback visual; 

 Tempo de reação: pesquisa (Henry e Rogers, apud MAGILL, 2000): à 
medida que movimento se torna + complexo/exige maior precisão 
aumenta Tempo de Reação por causa das demandas crescentes na 
preparação do movimento; 

 Padrões de eletromiografia são semelhantes se indivíduo executar pelos 
MM movimento rápido preparado ou se for inesperadamente incapaz 
de fazê-lo (Young et al., apud MAGILL, 2000);  

 Existe intervalo de tempo mínimo para parar realização de movimento 
desejado (ex.: quer escrever arder e escreve ardil); 

 Timing relativo invariante pesquisa na esteira (Shapiro et al., apud 
MAGILL, 2000):  

.Enquanto passada aumentava ou diminuía na caminhada (de 6 

km/h até 8 km/h) % de tempo de cada componente do ciclo 
da passada era basicamente o mesmo para velocidades ; 

.Acima de 8 km/h: porcentagem de tempo  + programa motor 

  corrida; 

 Teoria dos Sistemas Dinâmicos tempo é característica do que é observado e não 
há mecanismo interno que o meça (MAGILL, 2000); 

o Regularidades dos padrões de movimentos não são representadas no 

programa motor emergem naturalmente (ex.: propriedades físicas) como 
resultado das interações complexas entre numerosos elementos conectados, 

 Ex. de transformação espontânea: quando água ferve há repentina 

transformação da água “parada” em água com padrões ondulantes 
não há programa central que controla padrões que surgem na água 
fervente; 
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o Pesquisa de Hoyt e Taylor (apud SCHMIDT; WRISBERG, 2001) padrões 
dinâmicos exatos da ação do membro durante marcha são alcançados por:  

 Propriedades mecânicas simples dos músculos em combinação com 

forças gravitacionais e 

 Demandas básicas para estabilidade, 

 Programa motor extenso não é necessário para governar controle de 
ações repetitivas; 
 

o Um dos princípios dos Sistemas Dinâmicos auto-organização; 
 “sistema motor humano é capaz de espontaneamente ajustar-se sob 

certas condições controladas” (p.151); 

.Experimento de Kelso e Schöner (apud SCHMIDT; WRISBERG, 

2001): 

1) Coloque palmas das mãos para baixo sob superfície lisa à sua 

frente, 

2) Comece batendo com dedos indicadores de maneira 

alternada, com ritmo lento; 

3) Aumente gradualmente a velocidade até movimentar dedos 
em velocidade máxima; 

4) Repare no que acontece Sistema motor reorganiza ação, 
fazendo com que dedos batam ao mesmo tempo em vez de 

alternadamente (princípio auto-organizável); 

 Melhor teoria???? resultados conflitantes sobre como indivíduo controla 

movimentos coordenados: 

o Programa Motor ênfase no papel de comandos motores preestruturados 
organizados em nível executivo; 

o Sistemas Dinâmicos ênfase na interação das propriedades dinâmicas do 
sistema neuromuscular e propriedades físicas da informação ambiental; 

 Melhor explicação para controle do movimento pode ser combinação de 
vários pontos de vista segundo Colley e Beech (apud SCHMIDT; 

WRISBERG, 2001). 
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