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Atenção & capacidade limitada de processamento de informação 
 

   Fairbrother (2012, p.90) “não podemos prestar atenção em tudo”; 
 

 Magill (1984) muitas vezes não conseguimos fazer duas tarefas ao mesmo tempo (ex.: chutar 
e arremessar ao mesmo tempo bola, pegar algo muito pequeno com uma pinça e conversar ao 
mesmo tempo), mas em outras ocasiões é possível fazer tarefas concomitantes (ex.: escrever o 
que o professor fala e ao mesmo tempo entender o que está sendo dito, dirigir um carro com 
câmbio mecânico); 

 A quantidade de informação que temos que prestar atenção enquanto realizamos 
tarefas é determinante para decidirmos e gerarmos uma resposta adequada ser 
humano consegue processar quantidade limitada de informação em um momento 
específico; 
.Ex.: experimento de Jacques Loeb em 1886 demonstrou que a força máxima exercida 
num dinamômetro (aparelho que mede preensão dos membros superiores) diminuía 
quando indivíduo era submetido a trabalho mental; 

 
 Segundo Welford e Broadbent o ser humano podia ser visto como um processador de informação 

de canal único: experimentos de TR em que sinal/estímulo era apresentado e logo seguido por 

outro estímulo indivíduo precisava de mais tempo para reagir em tal situação do que se fosse 
apresentado apenas um estímulo (MAGILL,1984); 

 “Um sinal ocupa totalmente um canal desde o momento que é selecionado até o 
momento em que a reação apropriada é iniciada. Quando são apresentados dois sinais, 

supunha-se que o primeiro envolvia completamente o canal.” (MAGILL,1984, p.87) o 
segundo sinal era eliminado/filtrado ou armazenado e se tivesse sido armazenado só 
poderia entrar no canal após a resposta proveniente do primeiro sinal ter sido emitida; 

 

 De acordo com Posner e Keele o ser humano é um processador de informação de capacidade 
limitada: nem todas as operações mentais “exigem espaço em um mecanismo único de 

capacidade limitada”  só se interfere no processamento quando é exigida execução simultânea 
de segunda operação mental – quando segunda tarefa não requer atenção/operações mentais as 
duas tarefas podem ser efetuadas adequadamente (MAGILL, 1984, p.87); 
 

   Fairbrother (2012, p.90): 
 

Capacidade de atenção - a quantidade de informação que podemos atender a 
qualquer tempo determinado; as limitações em nossa capacidade de atenção 
forçam-nos a devotar atenção seletivamente para aqueles aspectos dos nossos 
movimentos que pensamos serem os mais relevantes.  

 
 Magill (2000, p.120) “as teorias mais aceitas sobre os limites da atenção propõem que temos 

uma capacidade limitada de processar informação”, 
 “Um aspecto importante da atenção e do desempenho da habilidade motora é o foco da 

atenção: para onde e como uma pessoa orienta sua atenção numa situação de 
desempenho” (MAGILL, 2000, p.120); 

o Para movimentos simples/elementares é exigida atenção ou capacidade de 
processamento no início e no término do movimento, sendo que a fase de 
execução não necessita de capacidade de processamento; 

o Para movimentos complexos “as exigências de atenção de partes do movimento 
foram relacionadas com a natureza crítica de cada fase” (MAGILL, 1984, p.91). 



2 
 

 Fairbrother (2012, p.91) foco de atenção é “uma característica de nossa capacidade de 
seletivamente direcionar atenção para fontes específicas de informação; o objeto de nosso foco.”  

 

 Nideffer (FAIRBROTHER, 2012) foco de atenção pode ser separado em duas dimensões; 
 

A primeira delas é o quão estreita ou amplamente focalizamos nossa atenção. Às 
vezes, um foco amplo é apropriado quando necessitamos obter uma grande 
quantidade de informação; por exemplo quando jogamos em uma equipe que 
requer nosso monitoramento de diversos oponentes. Em outros casos, um foco 
mais estreito pode ser melhor. Por exemplo, um levantador de peso, quando se 
abaixa, focaliza a atenção em manter as costas retas. A segunda dimensão do 
foco de atenção diz respeito ao nosso foco dirigido interna ou externamente. 
Adotamos o foco interno quando monitoramos as sensações em nosso corpo ou 
nos concentramos em nossos pensamentos. Adotamos o foco externo quando 
dirigimos nossa atenção para eventos e objetos fora de nosso próprio corpo. 
Essas duas dimensões podem ser combinadas para criar quatro categorias de foco 
de atenção: estreito-interno, amplo-interno, estreito-externo e amplo-externo. 
(p.91)  
 

o .”O foco estreito-interno envolve a atenção dirigida para relativamente poucas fonte de 
informação dentro do corpo.” (p.91) 

.Ex.: goleiro pode focalizar dica mental de manter joelhos flexionados durante prática 
para melhorar postura defensiva. 

 
o .”O foco amplo-interno envolve o direcionamento da atenção para uma sensação geral 

ou para várias fontes de informação dentro do corpo.” (p.91) 
.Ex.: Corredor pode focalizar sensação de fadiga geral quando estiver finalizando prova. 
 
o .”O foco estreito-externo envolve o direcionamento da atenção para relativamente 

poucas informações de informação no ambiente.” (p.92) 
.Ex.: Praticante de escalada pode focalizar apoio para mão quando tenta alcançá-lo. 
 
o .”O foco amplo-externo envolve o direcionamento da atenção para várias fontes de 

informação no ambiente.” (p.92) 
.Ex.: Atacante no futebol pode monitorar movimentos de três defensores, em 

localizações diferentes, enquanto planeja ataque. 
 

 Fairbrother (2012) “Qualquer decisão sobre para onde dirigir a sua atenção deve ser guiada 

pela compreensão de como se pode esperar que esse foco aumente o seu desempenho. Adotar 
um determinado foco pode ser benéfico ou nocivo, dependendo da tarefa, da pessoa ou do foco 

em particular.” (p.92) 
o Desempenho pode ser prejudicado em algumas ações quando praticante  tenta 

controlar conscientemente seus movimentos foco externo é mais benéfico que 
foco interno – melhor focalizar atenção aos efeitos dos movimentos (ex.: jogador 
que receberá passe no basquete). 

 

 
 

Modelo de processamento da informação 
 

 Segundo Schmidt e Wrisberg (2001, p.70), “alguns psicólogos explicam o processo de 
aprendizagem de habilidades motoras com um modelo que trata o ser humano como um 
processador de informação, semelhante a um computador (...) o indivíduo começa a realizar 
operações quando a recebe (“estímulo”). A pessoa continua a processar o estímulo utilizando uma 
variedade de operações durante vários estágios. Finalmente produz uma resposta (“resultado”).”  
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       ESTÍMULO  SER HUMANO  RESPOSTA 
 

o Gibson declara que captamos a informação diretamente pelos sistemas sensoriais 
indivíduos mais experientes são mais competentes ao perceber e agir sobre informação 
(SCHIMIDT; WRISBERG, 2001); 

o Williams, Davids, Burwitz (apud Schmidt e Wrisberg, 2001) dizem que fatores adicionais 
–como a memória- devem ser levados em conta para entendermos como ser humano 
lida com informação disponível;  

o Resultados de pesquisas sugerem que experiência influencia a maneira como extraímos 
informação do ambiente; 
 

 Existem vários estágios de processamento (figura 1, a seguir) pelos quais a informação passa 
no caminho entre o estímulo e a resposta, como os três estágios a seguir (SCHIMIDT; 
WRISBERG, 2001): 
1º estágio) Identificação do estímulo indivíduo reconhece e identifica estímulo; 

2º estágio) Seleção da resposta indivíduo decide qual –se é que haverá alguma- resposta 
deve ser adotada; 

3º estágio) Programação da resposta indivíduo organiza sistema motor para produzir o 
movimento desejado;  
o De acordo com Schmidt e Wrisberg (2001, p. 72 e 73), 

 
Durante esse primeiro estágio, a tarefa do executante é de determinar se a informação, 

chamada de estímulo, foi apresentada e, se foi, identificá-la. Assim, no estágio de identificação 
do estímulo, os indivíduos analisam o conteúdo da informação ambiental a partir de uma 

variedade de fontes, tais como visão, audição, toque, cinestesia, cheiro, e assim por diante. 

Além disso, os executantes "reúnem" os componentes, ou dimensões separadas, dessa 
informação. Por exemplo, uma combinação de bordas e cores podem ser reunidas para formar 

uma representação visual de um objeto em movimento, tal como uma bola ou pessoa. O 
indivíduo também detecta padrões do movimento do objeto, tais como se esse está realmente 

se movendo, a direção e velocidade de seu movimento e assim por diante. Tais padrões 
tornam-se fontes importantes de informação se a resposta desejada é pegar a bola ou evitar o 

contato com a pessoa. O resultado desse estágio de processamento é considerado como sendo 

alguma representação da informação ambiental, no qual o executante então passa para o 
estágio seguinte – o de seleção da resposta. 

 
As atividades do estágio de seleção da resposta começam assim que aquelas do estágio de 

identificação do estímulo tenham propiciado ao executante informação suficiente sobre a 

natureza do ambiente. Utilizando essa informação, o executante deve agora decidir qual, se 
alguma, resposta deveria ser dada. Se o executante decide que a resposta é apropriada, 

seleciona um dos movimentos disponíveis, tal como pegar a bola com a mão ou dominá-la com 
o pé ou deixá-la passar para um companheiro de time. Assim, nesse estágio uma tradução de 

várias classes ocorre entre o estímulo sensorial que foi identificado (p. ex., uma bola que se 

aproxima) e uma das varias possíveis formas de resposta de movimento (p. ex., uma recepção, 
um amortecimento ou nada). 

 
Uma vez que o executante tenha decidido sobre qual movimento a ser feito, esta informação é 

enviada para o estágio de programação da resposta, no qual a tarefa é de organizar o sistema 
motor para a produção do movimento desejado. Tal organização inclui preparar os mecanismos 

de nível mais baixo no tronco cerebral e na espinha dorsal para a ação, recuperando e 

organizando um plano de ação para controlar o movimento e direcionar os músculos para se 
contraírem na ordem adequada e com os níveis apropriados de força e sincronização para 

produzir o movimento de forma mais eficiente. 
 

O resultado final da atividade de todos os três estágios de processamento da informação é 

chamado de resposta. Pode ser o balanço do taco de um jogador de beisebol, softball ou 
críquete; o ajuste de direção pelo ciclista, piloto, marinheiro, ou piloto de um carro de corrida; 

os movimentos sincronizados de um bailarino ou de um músico; ou o processo de levantar-se 
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de uma posição sentada tentado por um idoso. Todavia, deve ser observado que a resposta 

que uma pessoa produz poderá não alcançar a meta de movimento desejada. O balanço do 
taco de um batedor no beisebol pode resultar em uma batida, ou não; os ajustes do ciclista 

podem resultar em sucesso ou uma queda dolorida; os movimentos do bailarino podem estar 

ou não em sincronia com um companheiro e a tentativa do idoso de levantar-se da posição 
sentada para a posição em pé poderá produzir a posição desejada, uma queda, ou o retorno à 

posição sentada. 
 

Enquanto uma jogadora de basquete está quicando a bola na quadra, observa outra 
companheira de time infiltrando-se para a cesta. Ela sabe que um passe muito rápido é 

necessário, então arremessa a bola com velocidade extra. (...) Apliquemos esses estágios no 

exemplo da jogadora de basquete: primeiro, a jogadora vê uma colega de time infiltrando-se 
para a cesta (identificação do estímulo ou percepção); segundo, a jogadora decide fazer um 

passe rápido (seleção da resposta, ou decisão); terceiro, a jogadora realiza um passe com uma 
mão para um ponto no espaço à frente de sua companheira de time que está correndo 

(programação da resposta, ou ação).  

 
Figura 1. Modelo de processamento de informação expandido mostrando os estágios 

de identificação de estímulo, seleção e programação da resposta 

 
Fonte: Schmidt e Wrisberg (2001, p.74). 

 

 
 

FEEDBACK: conceitos e classificações 
 

 Magill (2000) quando indivíduo desempenha habilidade motora existem numerosas fontes de 
informação/feedback a respeito do resultado da ação ou do que causou tal resultado (figura 1, a 
seguir), sendo: 

o Feedback intrínseco à tarefa fonte de informação proveniente de sistema perceptivo-
sensorial considerada durante e após desempenho de habilidade motora (ex.: 
informações visuais e/ou proprioceptivas e/ou auditivas e/ou táteis que vivenciamos 
quando/depois que realizamos habilidades motoras), 
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o Feedback aumentado fonte de informação externa que melhora ou acrescenta 
feedback fornecido pelo sistema perceptivo-sensorial (ex.: professor que diz ao aprendiz 
o que foi feito corretamente e incorretamente no desempenho da habilidade motora), 

 Exemplo de quando feedback aumentado melhora feedback intrínseco à tarefa 
treinador que fala ao iniciante onde suas mãos estavam posicionadas no cabo da 
raquete de tênis apesar do próprio jogador poder enxergar tal fato, 

 Exemplo de quando feedback aumentado acrescenta dados ao feedback 
intrínseco à tarefa (indivíduo não seria capaz de detectar informação valendo-se 
apenas de seu sistema perceptivo-sensorial ) treinador que avisa ao praticante 
de golfe onde sua bola caiu porque jogador não é capaz de enxergar tal fato, 
 
 

Figura 1. Diferentes tipos de feedback relacionados à aprendizagem de habilidades 
motoras 

 

 
 

Fonte: Magill (2000, p.199).  
 
.Feedback aumentado pode ser fornecido em momentos distintos: 
 .Feedback aumentado concomitante fornecido “enquanto movimento está  
  em andamento” (p. 200), 

 .Feedback aumentado terminal fornecido após “a habilidade ter sido     
  desempenhada” (p. 200), 
.Feedback aumentado pode ser dividido em duas categorias: 
 .Conhecimento de resultado (CR) “informação apresentada externamente 
  sobre o resultado do desempenho de uma habilidade ou sobre a obtenção da 
  meta do desempenho”, conforme descrito a seguir: 

 .Informação sobre o resultado do desempenho - ex.: quando professor 
  relata ao aprendiz numa aula de arco e flecha que o mesmo “acertou 
  no azul na posição de 9 horas” (p. 200), 
 .Informação sobre a obtenção do objetivo do desempenho – ex.: 
  buzina que soa quando alvo é acertado; 

 .Conhecimento de desempenho (CD) “informação sobre as características do 
  movimento responsáveis pelo resultado do desempenho” (p. 200) – ex.: 
  professor que diz ao aprendiz que o mesmo puxou o “arco para a esquerda 
  ao soltar a flecha” (p. 200), 
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 .Pode ser fornecido verbalmente ou de maneiras não-verbais (ex.: 
  vídeo, software que permite visualização de características   
  cinemáticas, etc.); 
 
 

Papéis do feedback aumentado na aquisição de habilidades motoras 
 

 O feedback aumentado pode desempenhar dois papéis no processo de aprendizagem de 
habilidades motoras (MAGILL, 2000): 

 

1º) “Facilitar a obtenção da meta da habilidade” (MAGILL, 2000, p. 201) o feedback 
aumentado pode ajudar indivíduo atingir meta da habilidade motora com mais rapidez ou 
facilidade do que faria sem tal informação externa, fazendo com que a pessoa determine 
se seu desempenho está adequado, 
 
2º) “Motivar o aprendiz a continuar se esforçando em direção à meta” (MAGILL, 2000, p. 
201) indivíduo usa feedback aumentado para comparar seu desempenho à obtenção 
da meta, decidindo se continua tentando atingir a meta, se muda a meta ou se desiste 
da tarefa. 

 

 
 

Fornecimento de feedback & aprendizagem de habilidades motoras 
 

 Informação (MAGILL,  1984): pode ser usada para corrigir erros cometidos nas tentativas práticas 
a fim de que indivíduo seja levado a um subsequente desempenho correto comparação do 
feedback aumentado ao feedback intrínseco à tarefa para melhorar o desempenho na próxima 
tentativa; 

 

 Conhecimento de Resultado/CR (SCHIMIDT; WRISBERG, 2001, p. 272) “informação extrínseca, 
geralmente verbal (ou verbalizável), que diz aos aprendizes alguma coisa sobre o sucesso de suas 
ações em relação à meta ambiental pretendida”, 

o Em várias tarefas motoras o CR é redundante (contém mesma informação que feedback 
intrínseco à tarefa) tem pouco valor e pode irritar aprendiz, 

o CR é importante quando indivíduo não dispõe de feedback intrínseco à tarefa (ex.: 
disfunção neurológica) ou quando o feedback intrínseco à tarefa é insuficiente, 

 “Quando indivíduos não recebem feedback intrínseco suficiente para detectar 
seus próprios erros de performance, eles são incapazes de aprender, ao menos 
que o CR seja fornecido” (SCHIMIDT; WRISBERG, 2001, p. 272); 
 

 Conhecimento de Desempenho/CD (SCHIMIDT; WRISBERG, 2001, p. 274) “feedback aumentado 
que fornece informação sobre a qualidade do movimento produzido pelo executante”, 

o CD descritivo (MAGILL, 2000, p. 217): declaração verbal que “descreve o erro cometido 

pelo praticante”  útil para ajudar indivíduo a aperfeiçoar desempenho desde que já 
tenha aprendido o que se deve fazer para corrigir erro, 

o CD prescritivo (MAGILL, 2000, p. 217) declaração verbal que “não só identifica o erro, 
mas também informa à pessoa o que fazer para corrigi-lo”  mais útil ao principiante, 
 

 Motivação (SCHIMIDT; WRISBERG, 2001, p. 275) “fornecer aos indivíduos informações a 
respeito do progresso que eles estão fazendo, estimulando-os a continuarem seus esforços para 
alcançar seus objetivos”, 

o Pode haver melhoria imediata no desempenho ao se fornecer feedback aumentado em 
tarefas monótonas/repetitivas/de longa duração, 
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o “Ouvir um elogio verbal de um instrutor (...) sobre o progresso que vem fazendo em um 
componente específico da tarefa, ou pelo esforço, pode motivar os indivíduos a 
treinarem com mais afinco ainda.” (SCHIMIDT; WRISBERG, 2001, p. 276),  
 

 Reforço (ou recompensa): “o emprego de qualquer recompensa após uma resposta correta tem 
como finalidade o reforço da resposta, ou o aumento da probabilidade de que esta ocorra de 

novo” (MAGILL, 1984, p. 176) ex.: quando “bom trabalho!!!” é dito pelo treinador após jogador 
completar passe arriscado, 

o Reforço positivo “produz mudanças consistentes e benéficas na performance” 
(SCHIMIDT; WRISBERG, 2001, p. 276), 

o Reforço negativo (MAGILL, 2000) evento/ação/fenômeno que é “retirado” do indivíduo 
quando resposta adequada ocorre, 

 Ex.: professor que deixou de emitir comentário ruim sobre desempenho do aluno 
quando este realiza resposta desejada, 

.Pode ser de difícil interpretação pelo aprendiz, 

o Lei do Efeito de Thorndike (SCHIMIDT; WRISBERG, 2001, p. 277) “Uma ação 
disparada por um estímulo e seguida por consequências prazerosas ou recompensadoras 
tende a se repetir quando o estímulo surgir novamente; uma ação que é seguida por 
consequências não-prazerosas ou punitivas tende a não ser repetida”, 

 O feedback que é fornecido ocasionalmente -reforço intermitente- geralmente é 
mais efetivo para a aprendizagem do que o feedback fornecido após cada 
tentativa (SCHIMIDT; WRISBERG, 2001), 
.Procedimento decrescente diminuição gradual da frequência de feedback de 
reforço à medida que indivíduo se torna mais apto a executar determinada tarefa 
(SCHIMIDT; WRISBERG, 2001), 
.Praticante habilidoso igualmente pode se beneficiar de reforços menos 
frequentes quando estes são aplicados em seguida a um desempenho que o 
praticante acredita ter sido excepcional (SCHIMIDT; WRISBERG, 2001),   

o Punição: 
 “A punição é sempre um evento que se segue a uma resposta a fim de eliminar 

aquela resposta” (MAGILL, 1984, p. 252), 
. Ex.: professor de tênis determina nova regra que pune quem sacar de 
maneira medíocre para fazer com que o praticante não execute o primeiro 

saque displicentemente pontuação do oponente para quem errar o 
primeiro saque,    

 Objetivo é reduzir chances de que resposta seja novamente repetida (SCHIMIDT; 
WRISBERG, 2001), 

.Importante: cara feia/testa franzida/polegar para baixo do professor após 

desempenho do indivíduo pode não ter o efeito programado, também 
pode ser de difícil interpretação pelo aprendiz. 
 

 
Algumas diretrizes para fornecimento de feedback aumentado (MAGILL, 2000, p. 222) 

 
a) “A pessoa deve ser capaz de utilizar informação”, 
b) “É mais conveniente combinar o feedback aumentado baseado em erros com informações 

baseadas no que foi executado corretamente”, 
c) “O CD verbal deve se basear no erro mais crítico”, 
d) “O CD prescritivo é mais aconselhado para os novatos, enquanto que o CD descritivo é mais 

adequado para pessoas mais qualificadas”, 
e) “As repetições de videoteipe podem ser muito eficientes com os principiantes, se os 

instrutores ou terapeutas os orientarem a detectar e corrigir os erros enquanto assistem ao 
teipe”, 
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 Praticantes avançados/intermediários não necessitam de tal assistência quando 
observam seus vídeos. 

 

 
 

Feedback aumentado 
 

 Feedback aumentado é fundamental quando indivíduo (MAGILL, 2000): 
o Não dispõe de feedback sensorial (ex.: praticante não consegue ver o alvo a ser 

atingido/sem feedback visual feedback aumentado adiciona importante informação), 
o Não possui trajetos sensoriais necessários (ex.: doença ou acidente que impossibilita 

praticante de detectar feedback intrínseco à tarefa feedback aumentado substitui tal 
informação), 

o Não pode aproveitar feedback pouca prática (ex.: indivíduo está aprendendo a 
arremessar bola a certa velocidade mas não consegue determinar velocidade do 
arremesso por causa da inexperiência); 
 

 Feedback aumentado pode não ser necessário/redundante quando (MAGILL, 2000): 
o Habilidade é executada em ambiente que apresenta referencial para indivíduo utilizar e 

adequar ação, 
o Indivíduo aprende pela observação algumas habilidades; 

 
 Feedback aumentado pode melhorar a qualidade da habilidade (MAGILL, 2000): 

o Quando aperfeiçoamento das habilidades apenas ocorre por meio do feedback intrínseco 
à tarefa, mas devido às habilidades motoras ou características do aprendiz o  

aperfeiçoamento do desempenho atinge certo nível emprego do feedback aumentado: 
 Na execução de habilidades relativamente simples aprendiz não consegue 

discernir pequenas sutilezas do desempenho (ex.: praticante que precisa 

movimentar-se o mais rápido possível indivíduo consegue comparar se 
determinada tentativa foi mais rápida que a anterior, mas precisa de 
Conhecimento de Resultados/CR sobre tempo de movimento para melhorar 
desempenho), 

 Na execução de habilidades que exigem padrão adequado de coordenação de 
múltiplos membros (ex.: praticante pode atingir certo grau de sucesso somente 
repetindo tentativas para atingir meta, mas Conhecimento de Desempenho/CD 
pode acelerar processo); 
 

 Feedback aumentado pode dificultar a aprendizagemfeedback gera dependência (MAGILL, 
2000): 

o Instrutor apresenta feedback aumentado concomitante com desempenho da habilidade 
bom desempenho durante treinamento, mas resultados inadequados em situações de 
teste (praticante deve confiar no seu feedback sensorial!), 

o Instrutor apresenta feedback aumentado após cada tentativa ou com muita frequência 
(ex.: se CD estiver presente após cada tentativa de prática indivíduo tende a 
desempenhar adequadamente habilidade apenas na presença desse feedback 
aumentado); 

 Feedback aumentado acaba fazendo parte da representação da memória que se 
desenvolve durante prática, tornando-se parte do que indivíduo aprendeu; 

o Instrutor fornece feedback errôneo para habilidade que praticante poderia aprender sem 

feedback aumentado indivíduo aprende habilidade de maneira incorreta. 
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Memória 
 

 Cinestesia (SCHIMIDT; WRISBERG, 2001, p. 105): kines = movimento e thesis = sentido do 
definição: "sentido ou a consciência que temos dos movimentos de nossas articulações e a 
tensão em nossos músculos durante a atividade motora"; 
 

 Memória (SCHIMIDT; WRISBERG, 2001, p. 96 ): "capacidade do indivíduo de reter e utilizar a 
informação de várias maneiras por vários períodos de tempo (...) composta de três componentes: 
armazenamento sensorial de curto prazo, memória de curto prazo e memória de longo prazo" 
(figura 1, a seguir); 

 

o Armazenamento Sensorial de Curto Prazo (ASCP): 
.Componente de memória mais periférico ou sensorial, 

.Ocorre antes do envolvimento consciente do executante resulta em pouca 
transformação da informação sensorial, 

.Várias correntes de informação são processadas simultaneamente e em paralelo 
durante estágio de identificação do estímulo inicialmente estímulos entram no 
sistema e são brevemente mantidos em diferentes ASCPs de acordo com modalidade 

(auditiva, visual, cinestésica, tátil, etc) informação é mantida nesses sistemas de 
memória por período muito curto de tempo (milésimos de segundo) até que seja 
reposta pelo próximo segmento/corrente de informação sensorial; 

 
o Memória de Curto Prazo (MCP): 

.Mecanismo de atenção seletiva seleciona alguma informação no ASCP para 

processamento adicional (pertinência/relevância da informação para a tarefa) 
restante é perdido/substituído por informação mais recente, 

.Também denominada memória de trabalho (“espaço de trabalho temporário”), é muito 
limitada em capacidade segundo Miller, aprox. 7 ± 2 itens/grupos de informação, 

.É representada de maneira mais abstrata que no ASCP e dependendo do estímulo a 
informação é transformada em um dos vários códigos mais abstratos (ex: palavra 
impressa pode ser codificada em termos de sons), 

.Informação é mantida na MCP somente quando direcionamos atenção para tal 
informação (por meio da recuperação, do ensaio e da repetição contínua da 

informação ou associando-a com outros itens) se direcionamos atenção para outro 
foco os conteúdos serão esquecidos e ocorrerá perda completa em aprox. 30 
segundos, 

.Habilidades motoras movimentos não-repetidos são preservados na MCP também por 
breve período; 

 
o Memória de Longo Prazo (MLP): 

.Espaço de armazenamento de informação muito bem aprendida que colecionamos ao 
longo de nossas vidas, 
.Provavelmente ilimitada em capacidade e duração teoricamente não podemos 
relembrar informações porque não conseguimos encontrá-las/recuperá-las (e não 
porque as informações não estejam armazenadas na MLP), 
.Codificação da informação é muito abstrata e com complexas conexões, 
.Armazenamento é resultado de processos que envolvem prática e a conexão de nova 
informação à informação aprendida previamente, 
.Aprendizagem = indivíduo processou informação da MCP e a transferiu para MLP, 

.Processamos programas motores para a ação na MCP e os armazenamos na MLP 
para posterior execução, 

.Habilidades motoras contínuas (ex: andar de bicicleta, nadar) retenção da 
informação é quase perfeita após anos/décadas sem prática, 
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.Habilidades motoras discretas (ex.: acrobacias de ginástica) se não houver 
prática serão mais facilmente esquecidas. 

 

 
 

Recordação da informação 
 

 Recuperação (MAGILL,  1984): 
o Processo de controle relacionado à eficácia do armazenamento e da organização da 

informação do movimento, 

o Recuperar memória motora associar ponto específico a ser lembrado com "pista" 
significativa/útil igualmente auxilia aprendizagem de nova habilidade motora, 

o Facilitação da aprendizagem de habilidade complexa prática da habilidade em 
segmentos/passos sob forma de organização lógica auxilia processo de recuperação de 
memória, 
.ex: rotina de ginástica rítmica partindo do pressuposto de que aprendiz sabe 

executar movimentos individuais, professor pode sugerir esquema de organização 
para prática baseado no fluxo das partes, onde "porções da rotina que requerem 
partes anteriores para começar ou partes seguintes para continuar devem ser 
treinadas como uma unidade completa." (p.113) 

 

 Memória serial efeito primazia-recenticidade de habilidades motoras (MAGILL,  1984): 
o Informação no início e no fim de uma sequência é melhor lembrada que aquela no 

meio da sequencia, 
.Melhor recordação da informação no início da lista = efeito primazia (pela capacidade 

de repetir a informação apresentada primeiro por mais tempo), 
.Superioridade da lembrança da informação do fim da lista = efeito recenticidade (pela 

distintividade temporal da informação final), 
o Ensino rotinas/coreografias: 

.Enfatizar/encorajar inicialmente a prática de movimentos que compõem meio da rotina, 

.Subdividir rotina em unidades menores, principalmente se for rotina extensa, onde 
segmentos da rotina serão praticados como unidades individuais para posteriormente 
serem combinadas quando estiverem bem aprendidos. 
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