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Atenção 
 

 Esportes em que jogadores costumam se distrair/divagar durante o jogo estado de alerta  = 

desempenho inadequado (MAGILL, 1984); 
 

 Definição de William James em 1890 para atenção concentração, focalização, estado de 
consciência (MAGILL, 1984); 

 

 Preparação para o sinal (MAGILL, 1984) preparar-se para informação sensorial; 
 

o Estado de alerta   níveis de ativação  = indivíduo não está preparado para obter 
informação do ambiente; 
 

o Yerkes e Dodson em 1908 diagrama do U invertido (figura 1) = para todo 
comportamento existe nível ótimo de ativação para desempenho máximo, sendo que nível 
ótimo se encontra entre níveis baixo e alto de ativação;  

 
 Schmidt e Wrisberg (2001) nível ótimo de ativação é mais alto para tarefas mais 

simples com controle motor mais amplo (figura 2); 
 

Figura 1. Diagrama ilustrando a previsão do U-invertido segundo a lei de Yerkes-Dodson 
 

 
 

 

          Fonte: Magill (1984, p.79). 
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Figura 2. Princípio do U-invertido para diferentes tarefas 

 
 
 
 

 
Fonte: Schmidt e Wrisberg (2001, p. 84). 

 
 

 Scott (apud MAGILL,1984) ativação = grau de excitação da formação reticular do mesencéfalo 
(figuras 3 e 4), sendo que mesencéfalo é responsável pela excitação cortical generalizada 
necessária para ocorrer processamento da informação (se Sistema Nervoso Central está muito 
excitado ou deprimido = não ocorre processamento adequado da informação); 
 
Figura 3. Corte sagital da cabeça mostrando mesencéfalo e demais componentes do tronco 

encefálico 
 

 

Fonte: Liga de Neurociência (2008). 
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Figura 4. Tronco encefálico com formação reticular destacada em rosa  

 

 

Fonte: Almeida (2008). 
 

 
 

 Necessidade de preparação para o sinal (MAGILL, 1984) evidências dos experimentos de 
Tempo de Reação (TR), que pode ser entendido como o tempo entre início do estímulo e o início 
do movimento: 
 

o TR é mais lento quando não é fornecido o sinal executante deve se preparar para 
informação do ambiente antes da ação! 
 

o Após sinal de alerta o tempo que deve transcorrer antes do estímulo (pré-período) deve 
variar entre 1 a 4 segundos (figura 5); 

 
 

Figura 5. Diagrama com tempo no eixo das abscissas para a ocorrência de um sinal para gerar 
resposta de ação em seguida a um alerta, para obter preparação ótima para resposta 

 

Fonte: Magill (1984, p.81). 
 
 
 Métodos para chamar a atenção do aluno a fim de estimulá-lo a absorver informação/prepará-lo 

para executar tarefa:  
 

o Sinais verbais (ex.: Atenção!), não gritar muito cuidado com as cordas vocais! 
 

o Apitar; 
 

o Novidade excita a curiosidade do aprendiz a ponto de dirigi-lo para estímulo: 
 Situação pode ser tornada nova por: 

.Não ter sido apresentada recentemente, 
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.Estímulo ter sido apresentado em ambiente/contexto novo, 
 
.Apresentar estímulo original, 
 

o Complexidade indivíduos tendem a prestar atenção a objeto mais complexo que menos 
complexo em termos de atenção visual (há mais informação disponível numa localização): 
 

 Planejar demonstrações ou materiais de auxílio visual que contenham máximo de 
informação em cada quadro/projeção; 
 

 Teorias da perda da manutenção da atenção: 

1ª) Perda de atenção ocorre porque ambiente é monótono; 

2ª) Desempenho diminui porque nível de ativação se deteriorou com tempo de inatividade ou 

quando atenção tem que ser mantida em ambiente com sinal pouco frequente; 

3ª) Informação chega aos sentidos é filtrada, fazendo com que apenas parte dos dados atinja 

sistema perceptual (onde reconhecemos qual é a informação) importância das instruções 

fornecidas antes da realização da tarefa; 

 

 Sugestões para ajudar a manter a atenção: 
 

o Nos jogos manter mente do jogador ativa ao observar cada movimentação (ex.: “O que 
farei com a bola se ela vier para o meu lado?”); 

 Goleiro técnico/jogadores do banco devem gritar palavras de 

encorajamento/instruções específicas devem ser claras e precisas; 
 

o Em exercícios repetitivos professor provê informação verbal sobre os resultados; 
 

o No ambiente de ensino nunca deve ser monótono – repetitividade dos exercícios deve 
ter a duração limitada.  

 
 

 

Definições e tipos de transferência de aprendizagem 
 
 
 

 Transferência de aprendizagem (MAGILL, 2000): 
o “[...] influência da aprendizagem anterior no desempenho de uma habilidade num novo 

contexto ou na aprendizagem de uma nova habilidade” (p. 167), 
o “[...] capacidade, adquirida através da experiência, de desempenhar uma habilidade numa 

nova situação” (p. 166), 
 “[...] uma das metas da prática de uma habilidade é o desenvolvimento da 

capacidade de transferir o desempenho da habilidade, do ambiente da prática, 
para um outro ambiente em que o indivíduo precise desempenhar a habilidade, 
para poder atingir a mesma meta da ação” (p. 166), 

.Professor deseja que alunos tenham ótimo desempenho não somente no 
ambiente de prática, mas também durante o jogo; 
 
 

 Transferência positiva (MAGILL, 2000, p. 167): “ocorre quando a experiência com uma habilidade 
ajuda ou facilita o desempenho da habilidade em um novo contexto ou na aprendizagem de uma 
nova habilidade”; 
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 Transferência negativa (MAGILL, 2000, p. 167): “ocorre quando a experiência com uma 
habilidade impede ou interfere no desempenho da habilidade em um novo contexto ou na 
aprendizagem de uma nova habilidade”, 

o “Os efeitos da transferência negativa podem ser superados com a prática (...) A 
quantidade de prática necessária para superar essa dificuldade, depende da pessoa e da 
própria tarefa” (MAGILL, 2000, p. 176); 
 

 Transferência zero/neutra (MAGILL, 2000, p. 167): “ocorre quando a experiência com uma 
habilidade não afeta o desempenho da habilidade num novo contexto ou na aprendizagem de 
uma nova habilidade”; 
 

 Transferência bilateral (MAGILL, 2000, p. 176): “quando a transferência da aprendizagem está 
relacionada à aprendizagem da mesma tarefa mas com diferentes membros (...) demonstra 
nossa capacidade de aprender uma determinada habilidade com mais facilidade usando uma das 
mãos ou um dos pés, depois de já termos aprendido a habilidade com uma mão ou pé oposto”, 

 
o Diretrizes recomendadas para implementação da transferência bilateral (MAGILL, 2000): 

 Inicie prática com membro preferencial, 
 Nas práticas iniciais o aprendiz deve se concentrar no desenvolvimento razoável de 

competência com um membro antes de iniciar prática com o outro membro, 
 Após iniciar prática com o segundo membro deve ser alternada a prática entre os 

dois membros, por meio de blocos de tentativas ou por intervalos de tempo para 
prática com cada membro, 

 Encoraje verbalmente o aprendiz para motivá-lo a continuar a prática com membro 
não-preferencial; 
 

 Transferência intertarefa: “transferência entre tarefas ou habilidades” (MAGILL, 2000, p. 350), 
o Escore da economia: “tempo de prática economizado na aprendizagem de nova tarefa 

(tarefa B) devido à experiência anterior em outra tarefa (tarefa A)” (MAGILL, 2000, p. 
170) – esquema experimental a seguir: 
 
GRUPO EXPERIMENTAL  Pratica tarefa A  Desempenha tarefa B 
GRUPO CONTROLE  Sem prática   Desempenha tarefa B 
 

Os pesquisadores utilizam esses escores para mostrar que a 

experiência adquirida na tarefa A, resultou na economia de um 

certo número de práticas na tarefa B. Por exemplo, se o grupo 
experimental alcançou um critério de 100 pontos na tarefa B em 

20 tentativas, enquanto o grupo controle precisou de 30 tentativas 
para realizar a mesma tarefa, o escore da economia seria de 10 

tentativas. 

 
 

 Transferência intratarefa: “transferência que ocorre dentro de uma tarefa ou habilidade como 
resultado de uma experiência interveniente” (MAGILL, 2000, p. 350) “comparar como 
diferentes tipos de condições práticas capacitam uma pessoa a adaptar uma habilidade praticada 
a fim de desempenhar a mesma habilidade em um novo contexto” (MAGILL, 2000, p. 171) – 
esquema experimental a seguir: 

 
GRUPO A   Condição de prática A  Desempenha na condição C 
GRUPO B   Condição de prática B  Desempenha na condição C 
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Análise: 

1) Como é comparado o desempenho sob as condições de prática A e prática B? 

2) Como são comparados os dois grupos quando o desempenho é realizado sob a 

condição C? 

3) Cada um dos grupos melhorou, piorou ou não mostrou qualquer alteração entre o 

desempenho da última tentativa de prática e a primeira tentativa de transferência? 

 
 

o Exemplos (MAGILL, 1984):  
 

 Situação de transferência difícil-para-fácil arremessar bola de basquete em aro 
menor que o normal para posteriormente realizar prática de arremessos com aro 
de tamanho normal, 
 

 Situação de transferência fácil-para-difícil iniciar arremesso de dardo com alvo a 
dez metros de distância para posteriormente realizar prática de arremessos com 
alvo a 40 metros de distância. 
 
 

Transferência de aprendizagem no processo ensino-aprendizagem 

 

 Podemos “aproveitar o princípio de transferência de aprendizagem no sequenciamento de 
habilidades” “aprendizes devem adquirir as habilidades básicas ou fundamentais antes das 
habilidades mais complexas que exigem o domínio dessas habilidades básicas” (MAGILL, 2000, p. 
168), 
 

o Taxionomia de habilidades motoras de Gentile; 
 
 

 Podemos utilizar o princípio de transferência de aprendizagem nos métodos de instrução: 
 

o Praticar exercícios no seco ao ensinar remada do surfe, 
 

o Praticar habilidade parcialmente antes de praticá-la no todo, 
 

o Simplificar atividade antes da mesma ser praticada no contexto real; 
 
 

 Podemos obter avaliação eficaz de programa de prática aplicando teste de transferência 
professor deve identificar a prática “que leva ao melhor desempenho no teste de transferência, 
como condição preferencial da prática e implementá-la em um treinamento” (MAGILL, 2000, p. 
169), 
 

o Testes de transferência na Educação Física:  
 

 Testes de habilidades específicas indivíduo deve desempenhar habilidade em 
teste criado para avaliar tal habilidade,   
 

 Jogo/competição indivíduo deve praticar habilidade em evento específico. 
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 Ensinando para transferência de acordo com Ellis (apud MAGILL,1984): 

1) Maximize a semelhança entre o ensino e a situação final dos testes, 

2) Proporcione uma experiência adequada com a tarefa original, 

3) Disponibilize uma variedade de exemplos ao ensinar conceitos e princípios, 

4) Nomeie ou identifique os aspectos importantes da tarefa, 

5) Certifique-se de que os princípios gerais foram assimilados antes de esperar muita 

transferência. 

 

 

Prática do todo x prática das partes 
 
 

 Complexidade da tarefa (MAGILL, 1984, p.224):  
 

[...] refere-se a quantas partes ou componentes existem na tarefa e quais as 

solicitações de processamento de informação gerada pela tarefa. Uma tarefa 

altamente complexa terá muitos componentes e requererá em toda a sua 
execução muita atenção. 

 
 

o Ex.: rotina de ginástica de solo, 
 
 

 “Uma tarefa de baixo índice de complexidade tem demanda relativamente baixa de atenção e um 
número reduzido de partes ou componentes.” (MAGILL, 1984, p.224) 

o Ex.: prática do arco e flecha. 
 
 

 Organização da tarefa (MAGILL, 1984, p.224):  
 

[...] se refere ao modo como os componentes de uma tarefa estão 

interligados. Uma tarefa em que as partes estão intimamente relacionadas 
teria um alto grau de organização, como, por exemplo, fazer um arremesso 

durante salto de basquete. Uma tarefa em que as partes são um tanto 
independentes entre si seria de organização baixa; é o caso de muitas 

rotinas de dança. 
 

 

 1ª regra geral (MAGILL, 1984, p.224):  
 

[...] se a habilidade é alta em complexidade mas baixa em nível de 

organização, recomenda-se a prática das partes. Mas, se a habilidade for de 
complexidade baixa mas de organização em nível elevado, a prática do todo 

ou da habilidade inteira será a melhor escolha. Assim, uma habilidade 
relativamente simples, com seus componentes altamente relacionados, será 

aprendida com mais eficiência pelo método de prática do todo. A maioria 
das fases de levantamento de peso ou o tiro de arco em flecha 

provavelmente estaria nesta categoria. Uma habilidade que tende a ser 

muito complexa e com as partes relativamente independentes, isto é, baixa 
em organização, seria mais eficientemente ensinada pelo método das 

partes. 
  
 

 Singer (apud MAGILL, 1984) sugere a seguinte relação entre os métodos, incluindo-se a 
combinação dos mesmos: 
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 2ª regra geral: “(...) as partes de uma habilidade altamente dependentes entre si devem ser 
praticadas em conjunto, como uma unidade, mas as partes relativamente independentes podem 
ser praticadas em separado.” (MAGILL, 1984, p.225), 
 

o “(...) os componentes de uma habilidade significativamente associados, ou 
interdependentes , devem ser praticados juntos, como uma unidade. Partes das 
habilidades relativamente independentes podem ser praticadas separadamente.” (MAGILL, 
1984, p.226), 
 

 

 Analisar as habilidades motoras para melhor empregar os métodos: 
o Prática das partes (MAGILL, 1984, p.226) “útil para a prática de pontos com 

dificuldades”, 
o Prática do todo quando determinados componentes da habilidade “são praticados como 

uma unidade, o problema pode ser corrigido mais facilmente” (MAGILL, 1984, p.226). 
 

 
 

Prática mental 
 

 

 “A prática mental é uma repetição cognitiva de uma habilidade física na ausência de prática física 
manifesta. Implica imaginar o desempenho real de um movimento.” (MAGILL, 1984, p.235), 

 

o Pode auxiliar a aquisição, o desempenho e a retenção de habilidades motoras, 
 

o Pode servir de estratégia de instrução ao: 
 Manter grande grupo de praticantes ou praticantes inativos/machucados 

envolvidos em atividade proveitosa, 
 Preparar para desempenho, permitindo que praticante concentre sua atenção 

no desempenho correto da habilidade, 
 Relembrar o correto desempenho de uma habilidade para compará-lo ao 

desempenho físico real que acabou de acontecer. 
 

 

 
Prática em blocos x prática randômica 

 

 Prática em blocos (SCHMIDT; WRISBERG, 2001, p.247): “sequência prática na qual os indivíduos 
treinam repetidamente a mesma tarefa”, 
 

Organização da tarefa 

Alta Baixa 

Complexidade da tarefa 

 

Alta Baixa 

Combinação dos métodos        

do todo e das partes 

Método   

do todo 

Método 

das partes 

Tarefa 1 Tarefa 2 Tarefa 3 
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o Ex.: Indivíduo deve repetir a tarefa 1 três vezes antes de repetir a tarefa 2 três vezes, 
antecedendo a repetição da tarefa 3 por três vezes,    

 

o Abordagem de escala tempo de treinamento é utilizado numa tarefa antes de começar 
prática subsequente, 
 

o Bom desempenho inicial durante prática, 
 

o Educativos aprendiz objetiva realizar o mesmo movimento várias vezes, permitindo 
tempo ininterrupto para que haja concentração em cada desempenho, possibilitando que 
o indivíduo grave, refine e, se for o caso, corrija a habilidade antes de passar para o bloco 
seguinte; 

 

 

 Prática randômica (SCHMIDT; WRISBERG, 2001, p.247): “sequência prática na qual os indivíduos 
realizam uma variedade de tarefas sem ordem específica, assim evitando, ou minimizando, 
repetições consecutivas de qualquer tarefa única”, 
 
 

 
 

 

o Ex.: Aprendiz deve realizar a tarefa 1 seguida pela tarefa 3 e pela tarefa 2, para depois 
realizar a tarefa 3 seguida pela tarefa 2 e pela tarefa 1, para posteriormente realizar a 
tarefa 2, seguida pela tarefa 1 e pela tarefa 3.   
   

o Ordem de treinamento de várias tarefas diferentes é interligada/combinada durante 
prática, 

 

o Bom desempenho após período sem prática: 
 

 Hipótese da elaboração de Shea e Zimny (apud SCHMIDT; WRISBERG, 2001, 
p.249): 

 

Quando os indivíduos mudam de uma tarefa para outra durante uma sessão 

de prática randômica, começam a apreciar a distinção das diferentes 
tarefas, tornando cada tarefa mais significativa na memória de longo prazo. 

Memórias mais significativas ou distintas são presumivelmente mais 
duráveis e, portanto, mais fáceis de ser relembradas para uso em um 

momento posterior. 
 

 Hipótese do esquecimento/de reconstrução do plano de ação de Lee e Magill 
(apud SCHMIDT; WRISBERG, 2001, p.250): 
 

[...] quando os indivíduos da prática randômica mudam da tarefa A para a 
B, eles esquecem o que fizeram na tarefa A enquanto estão tentando 

descobrir o que fazer na tarefa B. Portanto, no momento em que devem 
tentar a tarefa A novamente, eles são obrigados a gerar novamente todo o 

plano para aquela tarefa [...] Como os indivíduos da prática randômica 

estão continuamente sendo desafiados a produzir os planos apropriados 
para diferentes movimentos, a performance durante a prática inicial é 

relativamente pobre. Entretanto, eles se beneficiam dessa forma mais 
rigorosa de prática quando reassumem o desempenho da tarefa mais tarde. 

 

Tarefa 1 Tarefa 2 Tarefa 3 
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 Prática em blocos ou prática randômica? 

 

o Durante prática em blocos indivíduo não consegue praticar habilidade-alvo ou pratica 

habilidade em contexto que não é o contexto-alvo nível artificialmente elevado de 
desempenho, 
 

o “[...] as melhores experiências de prática são as que trazem indivíduos o mais próximo 

possível para as condições da habilidade-alvo e do contexto-alvo” estas condições 
geralmente não são significantes ou simplesmente não acontecem na prática em blocos 
(SCHMIDT; WRISBERG, 2001, p.252), 

 

o “[...] mesmo quando as habilidades são desempenhadas em um contexto-alvo que é de 
natureza em blocos [...] ainda é ligeiramente mais eficiente para os indivíduos praticarem 
a tarefa sob condições randômicas” (SCHMIDT; WRISBERG, 2001, p.252), 

 

o “[...] quando a habilidade-alvo deve ser produzida em um contexto-alvo que inclui 
condições randômicas, a prática randômica é bem mais eficiente do que a prática em 
blocos.” (SCHMIDT; WRISBERG, 2001, p.252), 

 

o “[...] uma estrutura de prática randômica é particularmente mais eficiente quando os 
indivíduos estão desempenhando tarefas que são menos parecidas uma com a outra.” 
(SCHMIDT; WRISBERG, 2001, p.254); 
 

 

 Prática em blocos e prática randômica durante o processo ensino-aprendizagem (SCHMIDT; 
WRISBERG, 2001, p.253): 
 

Nas primeiras tentativas de uma nova habilidade, os indivíduos no estágio 
verbal-cognitivo de aprendizagem podem se beneficiar mais das condições 

de prática em blocos do que das condições de prática randômica (Shea, 

Kohl & Indermill, 1990), talvez porque eles precisam de uma quantidade de 
repetições para produzir a ação com sucesso apenas uma vez. Entretanto, 

assim que os aprendizes adquirem uma aproximação rudimentar de 
movimento, devem mudar a prática para uma programação randômica. 

 
 Ex.: progressão gradual da prática em blocos para a prática 

randômica para habilidades do basquetebol: 

.Em blocos  Lance livre, lance livre, lance livre, lance livre.   
        Passe, passe, passe, passe. 
        Drible, drible, drible, drible. 
 

.Mescla       Lance livre, lance livre, passe, passe, drible, drible. 
(em blocos e  Passe, passe, lance livre, lance livre, drible, drible. 
  randômica)  Lance livre, lance livre, drible, drible, passe, passe. 
 

.Randômica Lance livre, drible, passe, drible, lance livre. 
        Drible, passe, lance livre, passe, drible, lance livre. 
                     Passe, drible, lance livre, drible, lance livre, passe.  
 

o O aprendiz deve evitar ao máximo a prática em blocos quando atingir o estágio 
associativo/de refinamento, 
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o Praticante não deve ficar desmotivado com a falta de sucesso imediato provida pela 
prática randômica além de ficar ciente de que deve aprender com seus erros, 
 

o Quando indivíduo já está familiarizado com a tarefa a prática randômica é a mais 
adequada. 

 

 

 
Prática constante x prática variada 

 

 

 Prática constante: 
o  “Sequência prática na qual os indivíduos treinam apenas uma variação de uma dada 

classe de tarefas durante uma sessão” (SCHMIDT; WRISBERG, 2001, p.257), 
o Profissionais do movimento podem fazer com que aprendizes treinem repetidamente única 

versão de movimento, denominada na literatura de prática constante (SCHMIDT; 
WRISBERG, 2001), 

o “(...) os aprendizes da prática constante treinam uma única variação de uma dimensão 
específica” (SCHMIDT; WRISBERG, 2001, p.261), 

 Ex.: velocidade de arremesso de bola a 7m/s OU a 8m/s OU a 9m/s; 
 

 Prática variada/variável: 
o “Sequência prática na qual os indivíduos praticam um número de variações de uma de 

uma dada classe de tarefas durante uma sessão” (SCHMIDT; WRISBERG, 2001, p.257), 
o “Nas sessões de prática variada, os aprendizes tentam um número de variações de 

movimento selecionados” (SCHMIDT; WRISBERG, 2001, p.261), 
o Ex.: velocidade de arremesso de bola a 7m/s E a 8m/s E a 9m/s; 

 

 A prática constante e a prática variada 
 

[...] envolvem o treinamento de diferentes números de variações da mesma 
habilidade. Tais variações representam instâncias de alguma dimensão de 

uma particular classe de ações (p. ex., chutar), tais como força, velocidade, 

direção ou distância. (SCHMIDT; WRISBERG, 2001, p.261) 
   

 

 Relembrando, a 
[...] prática randômica e a prática em blocos comumente envolvem o 

treinamento de várias tarefas distintas (p. ex., lançar, chutar e receber). A 

principal diferença entre a prática randômica e a prática em blocos é a 
ordem na qual os indivíduos treinam essas tarefas.  (SCHMIDT; WRISBERG, 

2001, p.261) 
 

o Prática randômica e prática variada: 
 

o Lee, Magill e Weeks (apud SCHMIDT; WRISBERG, 2001, p.262): 
 

[...] ganhos na aprendizagem decorrente da prática variada comparados à 
prática constante são muito maiores quando os indivíduos experimentam a 

prática variada em ordem randômica do que quando eles praticam as 
variações em uma ordem em blocos [...] 
 
 

o Combinação adequada da prática variada em ordem randômica de escala praticante 
pode se beneficiar ainda mais da mesclagem da prática variada em ordem randômica se 
inicialmente realizar uma série de variações de uma classe de movimentos para 
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posteriormente efetuar uma série de variações de outra classe de movimentos (Lee, 
Wulf e Schmidt, apud Schmidt e Wrisberg, 2001), 
 

 Ex.: Indivíduo primeiramente pratica série de variações de lançamentos 
ordenadas randomicamente para depois combinar tal prática com série de 
variações de recebimentos ordenadas randomicamente. 

 
 

Programação da prática 

 
 Duração e frequência das sessões de prática:  

 

[...] sessões de práticas muito longas e muito pouco frequentes não levam 
a uma aprendizagem ideal. Geralmente, as pessoas aprendem melhor as 

habilidades em sessões mais numerosas e mais curtas que em sessões 
menos numerosas e mais longas. (MAGILL, 2000, p.267) 

 

 Prática distribuída: “[...] esquema de prática em que o período de repouso entre as tentativas 
ou grupos de tentativas é relativamente grande [...]” (MAGILL, 2000, p.348), 
 

 Prática maciça: “[...] esquema de prática em que o intervalo de repouso entre as tentativas ou 
grupos de tentativas é, ou muito curto ou inexistente, de modo que a prática se torna 
relativamente contínua [...]” (MAGILL, 2000, p.348), 
 

 Duração do intervalo intertentativas depende da natureza da habilidade: 
 

o Habilidades contínuas, como nadar e digitar programação distribuída geralmente é 
melhor do que programação maciça, mas diferença não é grande entre as duas formas 
de programação, 
 

o Habilidades discretas, como rebater bola de tênis contra parede e bater bolas de golfe 
programação de prática maciça. 

 
 

 
 

Diferenças individuais no comportamento motor 
 
 

 Diferenças individuais (MAGILL, 2000, p.307,308):  
 

A pesquisa das diferenças individuais no comportamento motor está 

relacionada ao estudo das capacidades motoras. Nesse contexto, capacidade 

se refere a um traço geral ou qualidade do indivíduo que está relacionado ao 
desempenho. Uma diversidade de capacidades motoras está subjacente ao 

desempenho de habilidades motoras. Diferentes pessoas possuem diferentes 
níveis dessas capacidades. Uma questão importante que os pesquisadores 

têm debatido durante vários anos procura entender como essas capacidades 

se relacionam entre si num mesmo indivíduo. A hipótese da capacidade 
motora geral alega que as capacidades estão altamente relacionadas, 

enquanto que a hipótese da especificidade afirma que as capacidades são 
relativamente independentes umas das outras. As evidências experimentais 

apoiam de forma consistente a hipótese da especificidade. 
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 Habilidade (SCHMIDT; WRISBERG, 2001, p.43): “Potencialidade para produzir um resultado de 
performance com máxima certeza, mínimo de energia ou tempo mínimo, desenvolvida como um 
resultado da prática.” 

 

 Potencialidades (SCHMIDT; WRISBERG, 2001, p.40): “características dos indivíduos que estão 
sujeitas a mudanças como um resultado da prática” e que representam o potencial do indivíduo 
ao exercer a performance de determinada tarefa; 
 

 Diferenças entre capacidades e habilidades (SCHMIDT; WRISBERG, 2001, p.45) expressas na 
seguinte tabela: 

Tabela 1. Capacidades x habilidades 

 

Capacidades Habilidades 

Traços herdados Desenvolvidas com prática 
Estáveis e permanentes Modificáveis com a prática 
Poucas em número Muitas em número 
Embasam a performance de muitas 
habilidades 

Dependem dos diferentes subconjuntos de 
capacidades diferentes 

  

 

 Identificação de capacidades (MAGILL, 2000, p.308):  
 

Uma abordagem para identificar as capacidades perceptivo-motoras e de 

proficiência física é a taxionomia de Fleishman. Essas capacidades 
desempenham um papel fundamental no desempenho de habilidades 

motoras. Já que é possível medir essas capacidades, um profissional 
envolvido em habilidades motoras pode fazer uma avaliação do nível de 

cada capacidade da pessoa. As evidências experimentais mostram que as 

pessoas diferem na quantidade de cada capacidade que possuem. Os 
níveis de capacidades motoras indicam os limites que afetam o potencial 

da pessoa para a aquisição de habilidades. 
 

 

 Edwin Fleishman (apud SCHMIDT; WRISBERG, 2001): estudos com jovens militares norte-
americanos durante 1950 e 1960 – taxionomia (tabela 2, a seguir) que deve ser interpretada 
com cautela; 

 

 Keele e colaboradores (apud SCHMIDT; WRISBERG, 2001, p.52): pesquisa demonstrou 
capacidades adicionais às de Fleishman (tabela 3, a seguir), 

 

[...] descoberta de níveis consistentes de performance da tarefa dentro 

dos indivíduos (i.e., níveis semelhantes de sincronização da performance 

pela mesma pessoa quando utiliza o dedo indicador, o polegar, o punho, o 

antebraço e o pé), mas diferenças consideráveis de performance entre 

indivíduos. Tais resultados sugerem que pode haver uma capacidade geral 

de “manutenção de sincronização do tempo” que embasa a performance 

de uma variedade de tarefas de sincronização. 

 Schmidt e Wrisberg (2001, p.63): 
 

Os profissionais do movimento podem usar a noção de capacidades para 

classificar tarefas de acordo com as importantes capacidades que 

embasam a performance da tarefa. Primeiro, o profissional do movimento 

realiza uma análise da tarefa para determinar os seus requisitos e, após, 

tenta identificar as capacidades importantes necessárias para atingir 
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aqueles requisitos. Uma vez isso pronto, o profissional do movimento pode 

planejar experiências de aprendizagem que permitem aos indivíduos tirar 

vantagens das suas capacidades e atividades de prática mais fortes para 

compensar as mais fracas.  

 Devemos evitar fazer previsões sobre sucesso do desempenho futuro dos praticantes baseando-
se no desempenho da prática inicial principalmente porque (SCHMIDT; WRISBERG, 2001): 
 

o Os padrões de capacidades exigidos para o desempenho bem sucedido se alteram com a 

prática indivíduo que demonstra adequado desempenho na prática inicial pode não 
demonstrar o mesmo desempenho com o passar do tempo, 
 

o Pode ser difícil medir com precisão determinadas capacidades. 
 

 

 Professor de Educação Física deve lembrar que: 
 

o Cada indivíduo apresenta “diferentes padrões de capacidades para a situação de 
performance e aprendizado” (SCHMIDT; WRISBERG, 2001, p.53), 
 

o “[...] padrão de capacidades de qualquer indivíduo facilitará a performance daquela 
pessoa em algumas tarefas mais do que em outras [...]” (SCHMIDT; WRISBERG, 2001, 
p.53), 
 
“[...] padrão de capacidade de uma pessoa é somente um dos fatores que contribuem 
para a performance global do indivíduo.” (SCHMIDT; WRISBERG, 2001, p.53) 
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Tabela 2. Grupos de capacidades propostos por Fleishman 

 

 
Fonte: Schmidt e Wrisberg (2001, p.51 e 52). 
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Tabela 3. Fatores de coordenação geral identificados por Keele e colaboradores 

 
Fonte: Schmidt e Wrisberg (2001, p.52). 

 

 

 

 

 
Avaliação do desenvolvimento  

perceptivo-motor na infância (2 a 10 anos) 

 
 

 Gallahue e Ozmun (2005, p. 322): “[...] o professor de sala de aula e o professor de 
Educação Física são frequentemente os primeiros a perceber indicações ‘subjetivas’ de 
possíveis dificuldades perceptivo-motoras em crianças da Educação Infantil e ciclo inicial do 

Ensino Fundamental [...]” Professor deve observar o comportamento da criança 
cuidadosamente a fim de detectar potenciais distúrbios/problemas no desenvolvimento, 
posteriormente encaminhando a criança ao psicólogo ou a outro profissional da área da 
saúde, 
 

o Programas para crianças com dificuldades perceptivo-motoras com foco em atrasos 
específicos podem oferecer rica abordagem com diversas condições ambientais e de 
tarefas (tabela 4, a seguir), 
 

o Check list (a seguir) pode auxiliar a avaliar “crianças com potenciais problemas 
perceptivo-motores” (GALLAHUE; OZMUN, 2005, p. 325) use seu bom senso para 
uma adequada avaliação! 
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Tabela 4. Atividades perceptivo-motoras sugeridas de acordo com área prejudicada 

  
Fonte: Gallahue e Ozmun (2005, p. 323). 
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Check list de possíveis disfunções perceptivo-motoras 

 

Item Sim Não 

1. Tem dificuldade em atingir ou manter o equilíbrio   

2. Parece desajeitado(a)   

3. Não consegue conduzir bem o corpo em movimento   

4. Geralmente parece estar desajeitado(a) em atividades que requerem coordenação   

5. Não distingue prontamente esquerda e direita   

6. Em habilidades locomotoras, executa movimentos com mais eficiência em um lado 
do que no outro  

  

7. Troca letras e números com regularidade   

8. Não é capaz de saltitar ou elevar o joelho ritmicamente   

9. Tem dificuldades em fazer alterações no movimento   

10. Tem dificuldade de executar combinações de movimentos simples   

11. Tem dificuldade de medir espaços em relação ao corpo e colide com objetos de 
outras crianças 

  

12. Tende a se acidentar   

13. Tem coordenação mão-olho insuficiente   

14. Tem dificuldade de manusear ferramentas simples durante a atividade física (ex.: 
sacos de feijão, bolas e outros objetos que envolvem relação visual-motora)  

  

15. Apresenta persistente aparência geral inadequada   

a) Camisa frequentemente sai da calça   

b) Sapatos constantemente desamarrados   

c) Zíper/fecho constantemente aberto   

d) Meias desenroladas nos tornozelos   

e) Cabelo despenteado   

16. É desatento(a)   

17. Não segue instruções – é capaz de seguir instruções verbais, mas não escritas ou 
vice-versa 

  

18. Tem dificuldade de se comunicar   

a) Fala alto demais   

b) Fala suavemente demais   

c) Engole palavras   

d) Deixa de falar o fim das palavras   

e) Usa estrutura frasal imatura   

19. Apresenta postura corporal pobre   

20. Tem dificuldades de audição   

a) Frequentemente vira a cabeça para um lado   

b) Prefere um ouvido ao outro   

21. Tem dificuldade de lidar com escadas   

22. Devaneia em excesso   

23. É excessivamente desordeiro(a) em trabalho   

a) Sai da linha   

b) Apresenta inconsistência de tamanho da letra, etc.    

c) Apresenta desleixo geral   

24. É incapaz de copiar objetos (palavras, números, letras, etc.)   
Fonte: adaptado de Gallahue e Ozmun, 2005. 
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