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1 INTRODUÇÃO 

 

Sabe-se que as habilidades motoras estão presentes em grande parte do dia-

a-dia das pessoas, seja dirigindo um carro, digitando uma carta, escovando os 

dentes ou, até mesmo, num simples caminhar. Contudo, as pessoas não 

conseguiriam executar todas essas habilidades com eficiência sem que antes 

tivessem passado por certo período de prática. Por isso, pode-se dizer que a prática 

é um elemento fundamental para que ocorra a aprendizagem de habilidades 

motoras. 

Dada essa importância, a prática tem sido estudada nos últimos 30 anos no 

campo da Aprendizagem Motora, sendo que a maior parte dos estudos vem tentando 

responder a seguinte pergunta: como organizar a prática de modo que a 

aprendizagem de habilidades motoras seja mais eficiente? Essa pergunta tem sido 

investigada, principalmente, em três abordagens de pesquisas relacionadas à 

variabilidade da prática: de esquema (SCHMIDT, 1975), de interferência contextual 

(BATTIG, 1979) e de processo adaptativo (TANI, 2005). O presente trabalho se 

insere nessa última.  

Nessa abordagem, a aprendizagem de habilidades motoras é vista como um 

processo adaptativo, ou seja, como um processo em que novas habilidades são 

formadas a partir da reorganização daquelas já existentes. Em sua maioria, os 

resultados das pesquisas têm apontado para superioridade da aprendizagem 

realizada com a prática constante-aleatória, em comparação com as aprendizagens 

realizadas com as práticas constante, aleatória e aleatória-constante (CORRÊA & 

TANI, 2005).  

Entretanto, dois aspectos chamam a atenção: o primeiro diz respeito à maioria 

dos estudos ter sido realizada em situações/com tarefas de laboratório, isto é, com 

baixo nível de validade ecológica. Isso se torna um problema na medida em que 

pode comprometer a generalização dos resultados. A validade ecológica representa 

o grau de similaridade entre a situação experimental e a situação real que se quer 

conhecer por meio da pesquisa (BARREIROS, 2008). E, o segundo, refere-se aos 

únicos dois estudos realizados em situações/com tarefas do mundo real não terem 

possibilitado a inferência de aprendizagem. Isso levou à desconfiança de que os 
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efeitos da estruturação da prática no processo adaptativo de aprendizagem motora 

poderiam ser dependentes da validade ecológica.  

De fato, a validade ecológica tem recebido muita atenção em Aprendizagem 

Motora (CORRÊA, 2006; MEIRA JÚNIOR, TANI & MANOEL, 2001; BARREIROS, 

FIGUEIREDO & GODINHO, 2007), porém, isso não tem possibilitado conclusões 

sobre o assunto. 

Com base no exposto, fez-se a seguinte pergunta: quais seriam os efeitos de 

diferentes estruturas de prática na aprendizagem de habilidades motoras em função 

da validade ecológica da situação experimental? Portanto, o objetivo desse trabalho 

foi investigar os efeitos de diferentes estruturas de prática no processo adaptativo de 

aprendizagem motora em função da validade ecológica da situação experimental. 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Processo adaptativo de aprendizagem motora 

 

As teorias correntes, teoria de esquema (SCHMIDT, 1975) e princípio da 

interferência contextual (BATTIG, 1979), não conseguem explicar a aquisição de 

habilidades motoras como um processo contínuo, de complexidade crescente, isto é, 

explicam que a aprendizagem termina com a automatização, a padronização da 

habilidade ou a estabilização funcional. Isso se constitui em uma limitação das 

mesmas, visto que a aquisição de habilidades motoras caracteriza-se como um 

processo contínuo que TANI (1989, 1995, 2005) chamou de processo adaptativo.  

Essa assunção tem levado TANI (1989, 1995, 2005) a propor um modelo de 

não-equilíbrio de aprendizagem motora (FIGURA 1). Nesse modelo, a aprendizagem 

é explicada por meio de duas fases: estabilização e adaptação. A primeira fase diz 

respeito à estabilização funcional, alcançada por meio da prática e do feedback 

negativo que, por sua vez, resulta na padronização espaço-temporal da ação. A 

inconsistência inicial e a falta de coordenação em movimentos são gradualmente 

eliminadas, dando lugar a movimentos padronizados e precisos. Nesse processo, 

quando a função estabiliza, infere-se a formação de uma estrutura.  

A fase seguinte denominada de adaptação ou adaptativa é aquela na qual 
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novas habilidades são formadas a partir da reorganização daquelas já adquiridas. De 

acordo com TANI (1995), a adaptação pode ocorrer de três formas: 1) por meio da 

própria flexibilidade do sistema, ou seja, via alteração de parâmetros (adaptação 

paramétrica); 2) por meio da reorganização da estrutura da habilidade (adaptação 

estrutural); e 3) através da emergência de uma estrutura completamente nova 

(adaptação auto-organizacional).  

Essas diferentes formas de adaptação acontecem porque há perturbações 

para as quais a adaptação se faz pela flexibilidade existente na estrutura adquirida, 

pela mudança de parâmetros do movimento. Entretanto, existem perturbações de tal 

envergadura que por mais que haja disponibilidade na estrutura, não há condições 

de adaptar-se. Nesse caso, é necessária uma reorganização da própria estrutura 

que, quando concluída, resulta numa mudança qualitativa do sistema (TANI, 2005). 

Por exemplo, na execução de um passe do voleibol, um saque mais forte poderia 

fazer com que o executante tivesse que realizar o mesmo movimento (manchete) de 

forma mais rápida e tentando controlar a força da bola (modificação do parâmetro); 

um saque mais alto e forte poderia fazer com que o executante realizasse o passe 

com uma manchete alta invertida (modificação estrutural) ou, ainda, um saque que 

toca na rede, perde a força e muda a direção da bola de repente, poderia fazer com 

que o executante realizasse um movimento completamente novo, como dar um 

peixinho, e ao perceber que não alcançaria a bola com as duas mãos, desfizesse a 

manchete e tocasse a bola com apenas uma das mãos (auto-organizacional). 

Do ponto de vista da aprendizagem motora, a adaptação ou o processo 

adaptativo refere-se à modificação e reorganização das habilidades já adquiridas 

para fazer frente a perturbações. Considera-se a desordem como fonte organizadora, 

pois a formação de novas estruturas implica numa desestabilização para posterior 

estabilização. Observa-se desse modo, um ciclo de estabilidade – instabilidade – 

estabilidade, no qual o ser humano continua a aprender uma habilidade que já 

domina, em direção a estados crescentemente complexos (BENDA, 2001).  
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FIGURA 1: Modelo de não-equilíbrio de aprendizagem motora (adaptado de TANI, 

1995). 

 

Em síntese, entendendo-se a aprendizagem motora como um processo 

adaptativo, esta pode ser vista como um processo contínuo e de complexidade 

crescente, que envolve as fases de estabilização e adaptação. Com o objetivo de 

testar esse modelo, alguns experimentos (BENDA, 2001; CATTUZZO, 2007; TANI, 

1995; UGRINOWITSCH, 2003) foram realizados como segue. 

TANI (1995) conduziu três experimentos compreendendo duas fases: 

estabilização e adaptação. A tarefa utilizada consistiu no rastreamento de um padrão 

seriado de cinco estímulos luminosos e os participantes foram crianças de, em 

média, 10 anos de idade. Quatro medidas qualitativas foram utilizadas para a análise 

de dados: respostas omissas (RO), erradas (RE), corretas (RC) e antecipatórias 

(RA).  

No primeiro experimento, as crianças realizaram 60 tentativas na fase de 

estabilização, sendo que o intervalo entre estímulos e a ordem de apresentação dos 
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estímulos foram mantidos constantes. A fase de adaptação consistiu de 40 tentativas 

e a modificação na tarefa foi dada pela alteração dos intervalos entre estímulos e 

pela troca de posição dos dois últimos estímulos da seqüência. Observou-se uma 

diminuição do número de RC e um aumento no número de RA na fase de 

estabilização, e na fase de adaptação houve uma diminuição no número de RA, mas 

o número de RC se manteve. O autor sugere que o aumento do número de RA na 

fase de estabilização indica a aquisição de um certo grau de redundância por parte 

do sistema. Assim, ele sugeriu que as crianças compreenderam as características da 

seqüência de respostas e que procuraram adaptar-se à nova situação baseando-se 

na redundância do sistema. De forma geral, percebe-se que seria difícil ocorrer 

adaptação sem estabilização, pois quando se analisou separadamente os resultados 

da estabilização com relação a cada medida, observou-se que os grupos de RE e 

RO mostraram que na adaptação houve aumento no número de RO e RE. Dessa 

forma, TANI (1995) propôs a existência de uma organização hierárquica, visto que 

quando o sistema alcançou o nível de RA, a adaptação à instabilidade é feita num 

nível imediatamente inferior na hierarquia, ou seja, no das RC. O autor concluiu que 

a estabilização no nível de RA (redundância do sistema) assegurou a estabilidade 

em relação à perturbação, mantendo intacto o conteúdo aprendido, portanto, a 

adaptação deve ser precedida de estabilização, ou seja, a redundância alcançada na 

estabilização é fundamental para a adaptação 

Contudo, não é possível determinar se a estabilidade do comportamento foi 

realmente alcançada, visto que não houve um critério de estabilização do 

desempenho, o que limita a interpretação dos resultados. 

Baseando-se nessa limitação, o segundo experimento realizado por TANI 

(1995) contou com dois grupos de sujeitos organizados em razão de um critério de 

estabilização do desempenho: o comportamento foi considerado estabilizado e os 

indivíduos aptos a seguir para a adaptação quando fossem realizadas três séries 

completas de respostas corretas ou três séries completas de respostas 

antecipatórias, conforme o grupo ao qual pertencessem. Os resultados desse 

experimento corroboraram os do primeiro experimento. 

Enquanto os experimentos 1 e 2 focaram o momento em que a perturbação 

deve ser inserida, o terceiro experimento investigou o nível de instabilidade que 
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deveria ser inserido. Neste último experimento aspectos temporais e espaciais 

(intervalo entre estímulos e seqüência de toques) foram manipulados separadamente 

na fase de adaptação. O critério de estabilização do comportamento foi o mesmo 

para ambos os grupos. Comparando descritivamente os resultados do segundo 

experimento – no qual foram feitas modificações espaciais e temporais 

concomitantemente – com os resultados do terceiro experimento, o autor encontrou 

uma hierarquia quanto ao nível de instabilidade gerado na fase de adaptação. Mais 

especificamente, o nível de instabilidade foi maior quando ambos os aspectos 

(espacial e temporal) foram alterados simultaneamente e menor quando apenas o 

aspecto temporal foi alterado, tendo a modificação espacial provocado um nível 

intermediário. 

BENDA (2001) buscou investigar o papel da variabilidade no último bloco de 

tentativas da fase de estabilização, resultando em subgrupos de baixa, média e alta 

variabilidade. Optou-se pela utilização e comparação apenas dos grupos extremos 

(baixa e alta variabilidade) para fins de análise. Em primeiro lugar as comparações 

eram feitas em função do nível de estabilização do desempenho para, depois, serem 

feitas conforme a variabilidade do desempenho no final da fase de estabilização.  

Contudo, foram realizados três experimentos constituídos de duas fases 

(estabilização e adaptação). No primeiro experimento, universitários praticaram uma 

tarefa de arremesso de dardo de salão ao alvo (pontuação de 0 a 11). Eles foram 

distribuídos em três grupos: pré-estabilização (30 tentativas), estabilização (90 

tentativas) e super-estabilização (250 tentativas). Na fase de adaptação modificou-se 

a estrutura da tarefa (postura de lançamento do dardo, tipo de pegada e a distância 

de arremesso). As medidas utilizadas foram média e desvio padrão da pontuação 

alcançada.  Segundo o autor, os resultados mostraram que a variabilidade observada 

em diferentes estados do sistema não é de natureza distinta, que não ocorre um 

aumento da flutuação da variabilidade e que a variabilidade que permanece após a 

estabilização não caracteriza flexibilidade do sistema. No entanto, as medidas de 

variabilidade utilizadas no experimento não foram adequadas, já que, eram relativas 

ao resultado da ação no meio externo e não ao padrão de movimento, isto é, a 

variabilidade de resultado no meio ambiente implicaria pior desempenho. Sendo 

assim, para um bom desempenho seria necessário que a variabilidade de resposta 
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fosse baixa. Enquanto que, seria possível apresentar altos níveis de desempenho 

com baixa variabilidade de resposta e alta variabilidade no padrão de movimento.  

Assim, os experimentos 2 e 3 foram conduzidos procurando utilizar também a 

variabilidade no padrão de movimento como critério para divisão dos grupos. Nesses 

dois experimentos BENDA (2001) utilizou um instrumento de timing antecipatório 

para tarefas complexas, no qual o participante deveria tocar cinco sensores a partir 

do momento em que os diodos se acendessem e apagassem em seqüência, o que 

causava a impressão de que o estímulo luminoso vinha em sua direção. Assim, o 

participante deveria tocar o último sensor simultaneamente ao acendimento do último 

diodo, sincronizando seu movimento ao estímulo luminoso. Novamente, o critério 

adotado para a definição dos grupos foi o número de tentativas realizadas: pré-

estabilização (10 tentativas), estabilização (30 tentativas) e super-estabilização (150 

tentativas). Na fase de adaptação modificaram-se alguns aspectos da tarefa, sendo 

que no experimento 2, somente a velocidade do estímulo passou a ser maior, e no 

experimento 3, além da mudança na velocidade do estímulo (idem ao experimento 

2), a disposição espacial dos sensores de resposta também foi alterada. Considerou-

se, então, a perturbação do terceiro experimento mais severa que a do segundo. Os 

resultados mostraram que a variabilidade relacionada à macroestrutura é reduzida ao 

longo da prática e que uma baixa variabilidade no final do processo de estabilização 

permite melhor adaptação a novas exigências. No entanto, a variabilidade 

relacionada à microestrutura não interferiu no desempenho, sendo, de certa maneira, 

benéfica para a adaptação. Além disso, os resultados apontam haver uma relação 

entre o nível de estabilização do sistema com o tipo de perturbação. Resumindo, de 

acordo com BENDA (2001), os resultados sugerem que: a) a variabilidade pode ter 

um papel diferenciado conforme o estado de organização do sistema; b) há um 

aumento da amplitude da variabilidade após a estabilização; c) a variabilidade pode 

ter um papel facilitador na adaptação. 

UGRINOWITSCH (2003) abordou questões semelhantes às investigadas por 

TANI (1995), ao investigar como o nível de estabilização do desempenho e o tipo de 

perturbação exercem influência no processo adaptativo em aprendizagem motora. 

Foram realizados três experimentos constituídos de duas fases: estabilização e 

adaptação. Utilizou-se uma tarefa complexa de timing coincidente, semelhante a 
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utilizada por BENDA (2001, exp.2 e 3). Três grupos foram formados em cada 

experimento de acordo com três níveis relacionados ao grau de estabilização do 

desempenho: pré-estabilização (prática aquém do necessário para a estabilização), 

estabilização (prática suficiente) e super-estabilização (prática além do necessário). 

O critério para estabilização foi de três tentativas consecutivas com erro na faixa de 

30 ms. No primeiro experimento, os participantes (universitários) não estabilizaram o 

desempenho (pré-estabilização), e foram submetidos a diferentes tipos de 

perturbação: perturbação perceptiva, motora e perceptivo-motora. Os resultados 

mostraram que os participantes dos três grupos não conseguiram se adaptar. Esses 

resultados corroboram a proposição de TANI (1995), de que sem a estabilização do 

desempenho não é possível haver adaptação. No entanto, o experimento possibilitou 

identificar uma hierarquia na perturbação, pois mesmo sem atingir a meta da tarefa, o 

desempenho dos grupos foi diferente na segunda fase do experimento. A 

perturbação perceptiva parece ser a menos exigente e a perceptivo-motora parece 

ser a mais exigente das três.  

Seguindo o mesmo raciocínio de testar a adaptação frente a diferentes tipos 

de perturbação em diferentes níveis de estabilização, no segundo experimento todos 

os grupos foram levados à estabilização do desempenho, para então verificar como 

ocorreria a adaptação. Assim que era atingido o nível de estabilização (três 

execuções consecutivas com erro absoluto igual ou inferior a 30ms) era inserido um 

diferente tipo de perturbação, caracterizando os três grupos experimentais: grupo 

estabilização perceptiva, grupo estabilização motora e grupo estabilização 

perceptivo-motora. Como a quantidade de prática de cada sujeito foi diferente em 

função da medida qualitativa de estabilização do desempenho, para efeito de análise 

foram utilizados somente o primeiro e o último bloco de tentativas da fase de 

estabilização, juntamente com todos os blocos da fase de adaptação. De acordo com 

os resultados, ao final da fase de estabilização, os três grupos melhoraram o 

desempenho em relação ao primeiro bloco de tentativas, sem existir diferença entre 

os mesmos. Ao ser inserida a perturbação, os grupos adaptaram-se de forma 

diferente. A adaptação à perturbação perceptivo-motora mostrou-se a mais difícil, 

seguida da perturbação motora e depois pela perturbação perceptiva. Segundo o 
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autor esses resultados indicaram que a adaptação não depende somente do nível de 

estabilização, mas também do tipo de perturbação. 

No terceiro experimento, todos os grupos foram levados à super-estabilização 

do desempenho, definida como seis blocos de três execuções consecutivas, com o 

erro absoluto igual ou inferior a 30ms, para então ser inserida diferentes tipos de 

perturbação, caracterizando a formação dos três grupos experimentais: grupo super-

estabilização com perturbação perceptiva, grupo super-estabilização com 

perturbação motora e grupo super-estabilização com perturbação perceptivo-motora. 

Da mesma forma que no segundo experimento, foram utilizados somente o primeiro 

e o último bloco da fase de estabilização para análise comparativa. 

Os resultados mostraram que o erro absoluto diminuiu do primeiro para o 

último bloco de tentativas da fase de estabilização sem diferença intergrupos, 

mostrando que todos os grupos atingiram o mesmo nível de estabilização do 

desempenho ao final da primeira fase do experimento. Com a inserção da 

perturbação houve um aumento do erro no primeiro bloco de tentativas da fase de 

adaptação, entretanto, no segundo ele já voltou ao nível da fase anterior. De acordo 

com o autor, esses resultados indicaram que, ao ser atingida a super-estabilização 

do desempenho, o sistema ficou sensível a qualquer alteração mostrando aumento 

do erro. Contudo, o retorno ao nível de desempenho anterior, demonstrou 

capacidade de adaptação. 

Ao observar a variabilidade do desempenho, foi possível identificar que não 

houve queda da variabilidade do primeiro para o último bloco de tentativas da fase de 

estabilização. Apesar de manter a mesma variabilidade da fase inicial do 

experimento, o desempenho na fase da adaptação voltou ao nível da fase anterior 

logo no segundo bloco. Além disso, essa variabilidade foi diminuindo ao longo da 

fase de adaptação, chegando a ser menor que a da fase de estabilização no último 

bloco. Com base nesses resultados, percebe-se que a variabilidade presente no 

início da aprendizagem é diferente daquela presente após a estabilização do 

desempenho. A variabilidade alta na super-estabilização do desempenho parece ser 

uma fonte de adaptação, ou seja, a variabilidade é alta porque o sistema já adquiriu 

redundância (TANI, 1995). A redundância no domínio motor é entendida como uma 

reserva de capacidade que permite ao ser humano responder a uma perturbação 
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(TANI, 2000). O conjunto dos resultados do terceiro experimento indica que com o 

nível de super-estabilização do desempenho seria possível enfrentar qualquer uma 

das três perturbações, uma vez que tanto o desempenho quanto a variabilidade não 

apresentaram diferença intergrupos.  

Portanto, os resultados desse estudo corroboraram os de TANI (1995). A 

modificação perceptiva gerou a menor magnitude de perturbação, seguida da motora 

e então, da perceptivo-motora. Além disso, UGRINOWITSCH (2003) verificou uma 

interação entre os níveis de estabilização e os tipos de perturbação. De acordo com 

o autor, na pré-estabilização é possível manter o nível de desempenho quando há 

uma modificação perceptiva. Com o comportamento estabilizado também é possível 

mantê-lo sendo a perturbação de fonte perceptiva e motora, mas não no caso de 

combinação das duas. Já na sua superestabilização, é possível manter o 

desempenho diante dos três níveis de perturbação. Assim, a adaptação não só 

pressupõe estabilização, como depende de quanta perturbação é introduzida. 

E por último, CATTUZZO (2007) investigou a aquisição de habilidades 

motoras testando dois ciclos de instabilidade-estabilidade. Para isso, foram 

realizados 2 experimentos, dos quais adultos jovens participam. A tarefa utilizada foi 

a mesma tarefa de rastreamento de um padrão luminoso utilizada por Tani (1995), 

assim como as medidas: respostas antecipatórias (RA), respostas corretas (RC), 

respostas erradas (RE) e respostas omissas (RO). 

O primeiro experimento teve como objetivo conhecer o nível de exigência de 

cada intervalo inter-estímulos, sendo que esse nível está associado à análise da 

incerteza que deve estar presente no sistema, assim como da análise dos recursos 

que o sistema tem para suplantar tal incerteza. Foi composto de uma única fase, na 

qual os participantes foram divididos em 6 grupos de acordo com o intervalo inter-

estímulos (300, 400, 500, 600, 700 e 800 ms) e praticaram 100 tentativas de uma 

única seqüência de acendimento das lâmpadas. Os resultados mostraram que os 

intervalos de 300 e 400 ms foram intervalos muito exigentes, pois davam pouca 

oportunidade para suplantar a incerteza que eles geravam, e que os intervalos de 

700 e 800 ms foram pouco exigentes, pois permitiram desde o início da prática que o 

sistema utilizasse todos os tipos de resposta, optando pelas respostas que mais 

atendiam à meta de aprender a ordem da seqüência ao responder correta e 
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antecipadamente. O intervalo de 600 ms também pareceu ter gerado pouco desafio 

levando à manutenção do nível alto de respostas corretas do início ao fim da prática 

e não modificou os outros tipos de respostas. O intervalo de 500 ms foi considerado 

o mais adequado para o início do processo de aprendizagem dessa tarefa. 

Com base nos resultados do primeiro experimento, o segundo experimento 

teve o propósito de investigar o que acontece com o sistema ao passar por dois 

ciclos de instabilidade-estabilidade, utilizando a combinação de aumento e 

diminuição de diferentes intervalos entre estímulos . A tarefa e medidas utilizadas 

foram as mesmas do primeiro experimento, entretanto, o delineamento envolveu uma 

fase de estabilização com 100 tentativas seguida pelas fases de adaptação I, com 

100 tentativas também, e adaptação II com 20 tentativas. Os participantes foram 

divididos em seis grupos de acordo com a combinação dos intervalos entre estímulos 

manipulados nas fases de adaptação I e II: G1 – 500/400/300; G2 – 500/400/500; G3 

– 500/400/600; G4 – 500/600/400; G5 – 500/600/500; e G6 – 500/600/700. Também 

foi realizada outra análise na qual foi feito um reagrupamento dos dados com o 

objetivo de separar os sujeitos que atingiram precocemente ou tardiamente um 

critério de desempenho, por entender que isso poderia se constituir uma 

característica que retratava a redundância no sistema. O critério de desempenho 

utilizado para os sujeitos precoces foi a realização de três séries completas de 

respostas corretas até o terceiro bloco de dez tentativas da fase de estabilização e o 

dos sujeitos tardios foi a realização ou não desse critério a partir do sétimo bloco de 

dez tentativas também da fase de estabilização. Assim, foram reunidos os sujeitos 

que tiveram os mesmos tratamentos de intervalos entre estímulos nas fases de 

estabilização e adaptação I e, dentre eles, foram discriminados os precoces e os 

tardios, o que resultou em quatro novos grupos: GA – precoces do G1, G2 e G3; GB 

– tardios do G1, G2 e G3; GC – precoces do G4, G5 e G6; e GD – tardios do G4, G5 

e G6.  

Os resultados encontrados permitiram a autora concluir que o processo de 

aprendizagem ocorreu mediante sucessivos ciclos de estabilização-adaptação, que 

não têm um fim definido. O comportamento motor humano adaptou-se a partir da 

alternância desses momentos de instabilidade-estabilidade, pois isso garante o 

aumento da sua complexidade; existe efeito do nível de estabilização alcançado no 
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primeiro ciclo para o segundo ciclo de instabilidade-estabilidade, mas isso depende 

também da magnitude da perturbação; e a redundância inicial na estrutura tem efeito 

no desempenho ao longo dos ciclos, o que significa que no processo contínuo de 

aquisição, garantir recursos excedentes é vantajoso para o sistema. 

Em suma, os resultados têm mostrado que o processo de estabilização é um 

pré-requisito para a adaptação e que esta é dependente do tipo/nível de perturbação. 

Outro aspecto a se destacar é que a perturbação é maior quando parâmetros 

temporais e espaciais da tarefa são alterados simultaneamente, intermediária quando 

apenas o  parâmetro espacial é alterado e menor quando somente o parâmetro 

temporal é alterado. 

Paralelamente a essas investigações, o processo adaptativo em 

aprendizagem motora também tem sido investigado em relações a certos fatores 

como a prática, abordada a seguir. 

 

2.2 Estrutura de prática e processo adaptativo de aprendizagem motora 

 

A prática pode ser vista como um esforço consciente de organização, 

execução, avaliação e modificação das ações motoras a cada execução (TANI, 

1989a). Sem ela, não é possível a ocorrência de aprendizagem, o que torna a sua 

investigação de extrema importância para a área. Neste sentido, muitas 

investigações têm sido conduzidas a fim de identificar qual seria a maneira de 

promover uma aprendizagem mais eficiente. Para isso, várias formas de estruturar a 

prática têm sido manipuladas como, por exemplo, aquelas denominadas de 

constante, variada aleatória, variada por blocos e mista (combinação de duas dessas 

estruturas). A prática constante é aquela com menos variabilidade de tentativa a 

tentativa, ou seja, ocorre a execução de uma mesma tarefa do início ao final das 

tentativas. A prática variada aleatória é aquela em que diferentes tarefas são 

praticadas aleatoriamente de tentativa a tentativa e, portanto, imprimem alto grau de 

variabilidade. A prática variada por blocos é aquela com um grau intermediário de 

variabilidade, já que sua variabilidade é apenas de bloco para bloco de tentativas. E, 

por último, a prática mista seria aquela em que ocorre a combinação de duas 
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estruturas de prática como por exemplo, prática constante-aleatória, aleatória-

constante, constante - por blocos, etc. 

O primeiro estudo que se preocupou com a organização da prática neste 

modelo foi o realizado por TANI (1989a). Ele investigou se a variabilidade de 

resposta seria um elemento essencial na aquisição de padrões flexíveis de 

movimento. Para isso realizou dois experimentos, um com universitários 

(experimento 1) e outro com crianças com média de 11 anos de idade (experimento 

2). Dois grupos, um de prática constante e outro de prática variada aleatória 

realizaram uma tarefa de coordenação bi-manual. Esse estudo envolveu duas fases 

experimentais: estabilização e adaptação.  Na fase de estabilização de ambos os 

experimentos, os sujeitos do grupo de prática constante executaram um único padrão 

de coordenação, ao passo que os do grupo de prática variada realizaram quatro 

padrões diferentes de coordenação. Já na fase de adaptação, os dois grupos 

executaram um padrão de coordenação diferente daquele praticado na fase anterior: 

no experimento 1, houve alterações em relação ao ponto de inicio das respostas e no 

experimento 2, as alterações envolveram a seqüência de movimentos. O tempo de 

execução das tentativas e o número de erros foram utilizados como medidas de 

desempenho. Os resultados não mostraram diferenças significativas entre os dois 

grupos de prática em ambos os experimentos, embora o autor tenha interpretado que 

para se adquirir  padrões motores flexíveis que melhor se adaptem as novas 

situações ou tarefas motoras, é preciso que durante o processo de estabilização 

funcional seja permitida ao executante certa variabilidade nas respostas. 

CORRÊA, BENDA e TANI (2001) investigaram os efeitos das práticas variada 

e constante, e suas combinações, durante o processo de estabilização, no processo 

adaptativo na aquisição de uma tarefa com nível de complexidade superior. Crianças, 

com média de 11 anos de idade, executaram uma tarefa motora de arremessar um 

dardo de salão num alvo circular, com o objetivo de acertar o seu centro. O alvo 

continha 11 áreas que assumiam pontuação de um a 11, da extremidade para o 

centro. O delineamento constou de quatro grupos experimentais: prática constante, 

prática aleatória, prática constante-aleatória e prática aleatória-constante; e de duas 

fases: estabilização (108 tentativas) e adaptação (36 tentativas). Nesse estudo foram 

utilizados dois tipos de arremesso: com empunhadura comum ou do “tipo caneta” 
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(fase de estabilização), e com empunhadura “profissional” (fase de adaptação). A 

distância do local de arremesso ao alvo foi manipulada durante a fase de 

estabilização: 2,00; 2,60; e 3,20 metros. Os resultados, analisados em termos da 

somatória da média e do desvio padrão dos pontos, além do erro absoluto e do 

desvio padrão do erro absoluto, mostraram que não houve aprendizagem, pois os 

grupos mantiveram-se no mesmo nível durante toda fase de estabilização, 

independentemente da medida observada. Além do mais, não houve diferença entre 

os grupos em ambas as fases do experimento. As explicações para esses resultados 

referiram-se: a) às variações na tarefa não serem suficientes a ponto de causar 

diferenças entre grupos; b) à complexidade da tarefa, pois os sujeitos mantiveram um 

baixo nível de desempenho durante toda fase de estabilização; e c) às instruções 

referentes ao padrão de movimento a ser alcançado, pois não foi informado aos 

sujeitos o padrão de arremesso de precisão e, como conseqüência, eles executaram 

o padrão de arremesso à distância, prejudicando seu desempenho.  

Em virtude dos problemas observados, CORRÊA (2001) teve como objetivo 

investigar os efeitos de diferentes estruturas de prática no processo adaptativo na 

aquisição de habilidades motoras. Para tanto, pensou em uma tarefa que 

possibilitasse medidas de desempenho (precisão e consistência com que o objetivo é 

alcançado), bem como medidas que refletissem a própria execução (padrão de 

movimento). Utilizou-se, então, o aparelho de timing coincidente em tarefas 

complexas (CORRÊA & TANI, 2004), que consistia em tocar cinco sensores em uma 

seqüência pré-estabelecida, fazendo com que o último toque coincidisse com a 

chegada (acendimento) do estímulo luminoso a um diodo alvo. Diante disso, 

CORRÊA (2001) realizou três experimentos, nos quais participaram crianças com 

média de 12 anos de idade. 

No experimento 1, a prática variada referiu-se ao componente perceptivo da 

tarefa, ou seja, a velocidade de apresentação do estímulo visual foi variada. O 

delineamento experimental no que se refere aos grupos e fases foi semelhante 

àqueles utilizados por CORRÊA et al. (2001). O estudo teve os erros absoluto, 

variável e de execução como medidas de desempenho, e o timing relativo (variável e 

absoluto) e o tempo de movimento (variabilidade) como medidas relacionadas à 

macro e à micro-estrutura da habilidade, respectivamente. Os resultados mostraram 
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semelhante desempenho para todos os grupos na fase de adaptação, sendo que o 

grupo de prática constante-aleatória adaptou-se sem modificação da estrutura, e os 

demais grupos via modificação da macro-estrutura da habilidade.   

No experimento 2, a prática variada foi manipulada em termos de diferentes 

padrões seqüenciais de resposta. Instrumento, tarefa, medidas e delineamento 

experimental foram semelhantes ao do experimento 1. Os resultados mostraram 

melhor desempenho na fase de adaptação do grupo de prática constante-aleatória, 

sendo que esse grupo foi capaz de modificar a macro-estrutura da habilidade, 

diferentemente dos demais grupos.  

No experimento 3, a prática foi variada em termos dos aspectos perceptivos e 

motores da tarefa de aquisição, isto é, diferentes velocidades do estímulo visual e 

diferentes padrões de resposta, respectivamente. Instrumento, tarefa, medidas e 

delineamento experimental foram semelhantes aos dos experimentos 1 e 2. Os 

resultados também mostraram melhor desempenho na fase de adaptação do grupo 

de prática constante-aleatória. Esse grupo foi capaz de modificar sua macro e micro-

estruturas, mas manter o mesmo nível de consistência da fase de estabilização, 

diferentemente dos demais grupos.  

Os resultados dos três experimentos de CORRÊA (2001) mostraram que a 

prática constante-aleatória foi mais eficaz no processo adaptativo do que as práticas 

constante, aleatória e aleatória-constante. Os resultados foram interpretados no 

sentido de a prática constante possibilitar a formação de um padrão de interação 

entre os componentes (macro-estrutura da habilidade), e de a introdução posterior de 

variação nos componentes (prática aleatória) promover sua diversificação.  

Um outro experimento foi realizado por CORRÊA, BENDA, MEIRA JUNIOR e 

TANI (2003). Eles distribuíram crianças com média de 12 anos de idade, em quatro 

grupos experimentais: prática constante, prática aleatória, prática constante-aleatória 

e prática aleatória-constante. A tarefa foi de controle de força manual para alcançar 

metas de performance pré-estabelecidas, sendo que para isso foi utilizado um 

dinamômetro manual digital. Nesse estudo foi manipulada a quantidade de força de 

preensão (20, 40, 60 e 80% da força máxima), de acordo com a situação 

experimental (constante, aleatória, constante-aleatória e aleatória-constante). Essa 

pesquisa envolveu duas fases experimentais: estabilização e adaptação, com 30 e 
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20 execuções, respectivamente. Os resultados, analisados em termos de erro 

absoluto e de erro variável, mostraram que em ambas as medidas o grupo que 

melhor se adaptou foi o grupo de prática constante, e que na medida de erro 

absoluto o grupo de prática constante seguida pela aleatória obteve um nível de 

performance semelhante ao grupo de prática constante. Esses resultados permitiram 

a inferência de que a flexibilidade do sistema que permite a adaptação pode ser 

alcançada via prática constante, ou via prática constante seguida pela prática 

aleatória.  

O fato de a prática constante-aleatória ter possibilitado melhores resultados, 

quando comparada com as demais estruturas de prática em boa parte dos 

experimentos, fez com que CORRÊA, GONÇALVES, BARROS e MASSIGLI (2006); 

CORRÊA, BARROS, MASSIGLI, GONÇALVES e TANI (2007); e MASSIGLI, 

BARROS, GONÇALVES, SOUZA JÚNIOR e CORRÊA (2004) investigassem a 

existência ou não de uma quantidade “ótima” de prática constante antes da 

introdução da prática aleatória. Nestes estudos a pergunta que se fez foi: até que 

momento da estabilização a prática constante deveria ser conduzida? Ou ainda, a 

partir de que momento no processo de estabilização a prática aleatória poderia ser 

introduzida? 

Para responder à essa pergunta três experimentos (CORRÊA et al., 2007; 

CORRÊA et al., 2006; MASSIGLI et al., 2004) foram realizados objetivando verificar 

os efeitos de diferentes quantidades de prática constante anteriormente à prática 

aleatória, no processo adaptativo em aprendizagem motora. 

A tarefa utilizada nos três experimentos foi a complexa de timing coincidente 

(CORRÊA & TANI, 2004). O delineamento também foi similar nos três experimentos. 

Ele envolveu duas fases (estabilização e adaptação) e três grupos de prática 

constante-aleatória: o primeiro grupo executou a prática constante até o alcance de 

determinado desempenho critério; o segundo grupo executou a prática constante 

33% além do desempenho critério; e o terceiro grupo executou 66% de prática 

constante adicional. A porcentagem de prática adicional foi relativa à quantidade de 

prática para o alcance do desempenho critério, o qual se referiu a execução de três 

tentativas consecutivas com erro menor que 50ms. A prática aleatória envolveu a 

realização de 36 tentativas e o mesmo ocorreu na fase de adaptação, na qual todos 
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os grupos realizaram 36 tentativas em uma condição diferente das experimentadas 

na fase de estabilização. 

Cada uma das pesquisas envolveu a participação de crianças com média de 

11 anos de idade. No entanto, elas diferiram em termos dos aspectos manipulados 

durante a prática aleatória. No trabalho de MASSIGLI et al. (2004) foi manipulada a 

velocidade do estímulo visual. No trabalho de CORRÊA et al. (2006) foi manipulada a 

seqüência de toques. E, no de CORRÊA et al. (2007), ambos os aspectos foram 

manipulados simultaneamente. 

Também similar aos três trabalhos foram as medidas: erros absoluto e 

variável, picos relativo e absolutos de força e tempo total e timing relativo. Os 

resultados, nos três experimentos, não indicaram diferenças entre os grupos de 

prática, o que fez com que os autores sugerissem que a prática constante poderia 

ser conduzida apenas até a formação de um padrão de interação entre os 

componentes do sistema, ou seja, até a formação de uma estrutura, inferida por meio 

do alcance do desempenho critério, não havendo necessidade de se estender a 

quantidade de prática constante. 

Considerando os efeitos superiores da prática constante-aleatória e a 

existência de outros tipos de prática variada, como a “por blocos”, PAROLI (2004) 

investigou se os efeitos da prática constante seguida por prática aleatória seriam os 

mesmos da prática constante seguida por prática em blocos. Semelhantemente à 

maioria dos experimentos anteriormente descritos, a tarefa também foi de timing 

coincidente em tarefas complexas (CORRÊA & TANI, 2004). Nesse caso, 

participaram universitários, que foram divididos em dois grupos de prática (constante-

por blocos e constante-aleatória). Os experimentos constaram de duas fases: 

estabilização e adaptação. Na fase de estabilização os participantes realizavam a 

prática constante até a obtenção de um desempenho critério (três tentativas 

consecutivas com erro menor que 30ms). E, então, realizavam 36 tentativas de 

prática aleatória ou por blocos de acordo com o grupo experimental. Na fase de 

adaptação os grupos realizavam 27 tentativas em uma condição diferente daquelas 

experimentadas na fase anterior. 

Foram realizados três experimentos que diferiram em termos do aspecto da 

tarefa manipulado nas práticas variadas: no experimento 1, a prática foi variada em 
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relação a três velocidades do estímulo visual; no experimento 2 a prática foi variada 

em termos de três seqüências de toques; e, no experimento 3, ambos os aspectos 

foram variados. 

Os resultados indicaram que, nos experimentos 1 e 2 os dois tipos de prática 

apresentaram resultados semelhantes. No entanto, no experimento 3 a prática 

constante seguida da prática por blocos possibilitou a melhor adaptação, o que levou 

a autora a concluir que a imprevisibilidade não favoreceu a exploração de 

alternativas de resposta. 

BARROS (2006), ao comparar os resultados dos estudos sobre estrutura de 

prática no processo adaptativo, questionou se os resultados divergentes não seriam 

devido à especificidade da tarefa. Dessa forma, investigou se os efeitos da estrutura 

de prática na aquisição de habilidades motoras eram específicos à tarefa. Para tanto, 

realizou três experimentos, cujas diferenças estavam nas metas das tarefas de 

aquisição. O experimento 1 consistiu em tocar três sensores em tempos 

determinados. O experimento 2 envolveu o toque em três sensores, porém, com 

forças determinadas. E, no experimento 3, a tarefa foi tocar os sensores em 

seqüências determinadas com os olhos vendados. 

Para cada experimento, crianças com média de 11 anos de idade foram 

divididas em quatro grupos de prática: grupo de prática constante, grupo de prática 

aleatória, grupo de prática constante-aleatória, e grupo de prática aleatória-

constante.  O mesmo constou de duas fases: estabilização e adaptação. Dentre os 

resultados encontrados, verificou-se que nos experimentos 1 e 2 os grupos de prática 

constante-aleatória foram aqueles que melhor se adaptaram e que no experimento 3 

a adaptação mais eficaz foi do grupo de prática aleatória-constante. O autor concluiu 

que há especificidade e generalidade da tarefa nos efeitos das estruturas de prática 

no processo adaptativo na aquisição de habilidades motoras. 

CORRÊA (2007), dando continuidade aos trabalhos de CORRÊA et al. (2007), 

CORRÊA et al. (2006) e MASSIGLI et al. (2004), investigou os efeitos de diferentes 

quantidades das práticas variada aleatória e por blocos, após a prática constante, no 

processo adaptativo na aquisição de habilidades motoras. Para isso, foram 

realizados três experimentos que diferiram no componente da tarefa a ser 

manipulado nas práticas variada aleatória e por blocos. Foram eles: velocidade do 
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estímulo visual (experimento 1), padrão seqüencial de resposta (experimento 2) e 

ambos conjuntamente (experimento 3). O delineamento envolveu três quantidades 

de prática variada (18, 36 e 63 tentativas), dois tipos de prática variada (aleatória e 

por blocos) e duas fases de aprendizagem (estabilização e adaptação). Participaram 

do estudo crianças com média de 11 anos de idade. A tarefa utilizou o aparelho de 

timing coincidente em tarefas complexas (CORRÊA & TANI, 2004). Os resultados 

dos três experimentos permitiram concluir que há um nível ótimo de prática variada 

após a constante, que corresponde a 18 tentativas aleatórias envolvendo três 

velocidades do estímulo visual ou padrões seqüenciais de resposta e a 18 tentativas 

aleatórias ou por blocos envolvendo a combinação de três velocidades do estímulo 

visual e três padrões seqüenciais de resposta. O nível ótimo é dependente do tipo de 

prática variada (por blocos ou aleatória) apenas quando ela se refere à manipulação 

de aspectos perceptivo e motor da tarefa em separado. 

PINHEIRO e CORRÊA (2007) chamaram a atenção para o fato de que numa 

situação do “mundo real” a sincronização do indivíduo normalmente ocorre com 

objetos em acelerações diferentes, e não em velocidades constantes. Por exemplo, 

no voleibol, qualquer que seja o tipo de saque ou cortada, a bola muda em termos de 

aceleração durante sua trajetória, e nunca acontecerá da velocidade ser constante. 

Pensando nisso, esses autores investigaram a aquisição de habilidades motoras em 

diferentes estruturas de prática utilizando-se de tarefas de timing coincidente com 

estimulo visual em diferentes acelerações. Participaram desse estudo crianças com 

média de 12 anos de idade. Utilizou-se o aparelho de timing coincidente em tarefas 

complexas (CORRÊA & TANI, 2004). O delineamento experimental foi o mesmo 

utilizado por CORRÊA (2001), com a única diferença que a apresentação do estímulo 

visual variava em termos de aceleração e não de velocidade constante. Isso porque 

em tarefas do “mundo real” não se observam estímulos que se deslocam em 

velocidade constante. Os resultados mostraram que, na fase de adaptação, os 

grupos de prática aleatória e aleatória-constante tiveram desempenhos mais 

consistentes do que o grupo de prática constante. Observou-se também que na fase 

de adaptação o grupo de prática aleatória-constante modificou sua microestrutura 

enquanto que os outros modificaram a macroestrutura. Os autores concluíram que a 

prática aleatória-constante possibilitou melhor adaptação do que a prática constante 
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porque permitiu a formação de uma macroestrutura mais flexível. Esses resultados 

diferem daqueles obtidos por CORRÊA (2001) que utilizou tarefa e delineamento 

semelhantes, porém com velocidade constante.  

TERTULIANO (2007) buscou investigar os efeitos das práticas constante e 

aleatória associadas a diferentes freqüências de feedback na aprendizagem da 

habilidade de saque por cima do voleibol. Participaram do experimento crianças, com 

média de 11 anos de idade sem experiência prévia na tarefa. A tarefa consistiu em 

realizar o saque por cima do voleibol com o objetivo de acertar o centro de um alvo 

posicionado no lado oposto da quadra, e com pontuações variando de um (saque 

que não ultrapassou a rede) a dez (centro do alvo). Os participantes foram 

distribuídos em oito grupos que resultaram da combinação das práticas constante, 

aleatória, constante-aleatória e aleatória-constante com as freqüências de CP de 

100% e 33%. O CP foi fornecido de acordo com uma lista de hierarquia. O estudo 

envolveu duas fases experimentais, estabilização e adaptação, com a execução de 

130 e 30 tentativas, respectivamente. Na fase de estabilização, foram manipuladas 

as variáveis independente (estrutura de prática e freqüência de CP), sendo que a 

prática aleatória foi manipulada em termos de diferentes regiões do saque. As 

medidas utilizadas foram o escore alcançado (meta da tarefa) e a quantidade de 

feedback recebido em relação à hierarquia (padrão de movimento). Os resultados 

mostraram que não houve melhora no desempenho durante a fase de estabilização e 

na fase de adaptação o desempenho de todos os grupos piorou. Com relação à 

medida de padrão de movimento, os resultados mostraram que houve uma melhora 

no padrão visto que a quantidade de CP de menor hierarquia na lista aumentou com 

a prática. No entanto, de acordo com os autos, os resultados não permitem 

conclusão sobre os efeitos de diferentes estruturas de prática e freqüência de CP, 

uma vez que não foi observada aprendizagem da habilidade em questão. 

WALTER (2007) percebeu que em todos os trabalhos citados anteriormente a 

prática foi totalmente determinada pelo pesquisador. Dessa forma, o objetivo do seu 

estudo foi investigar os efeitos de diferentes estruturas de prática com liberdade de 

escolha na aprendizagem de habilidades motoras. A tarefa utilizada foi a de timing 

coincidente em tarefas complexas (CORRÊA & TANI, 2004). Participaram do 

experimento crianças com média de 11 anos de idade que foram divididas em 6 
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grupos: prática constante, prática constante-aleatória, prática constante com 

liberdade de escolha na seqüência de execução dos toques (mesma seqüência antes 

e após o desempenho critério), prática constante com liberdade na escolha da 

seqüência seguida de liberdade na escolha da(s) seqüência(s) (pode escolher outra 

seqüência após o desempenho critério), prática constante com liberdade na escolha 

dos componentes para formar uma seqüência e, prática constante com liberdade na 

escolha dos componentes para formar uma seqüência seguida de liberdade na 

escolha dos componentes para formar uma ou mais seqüências. Os resultados 

mostraram que a prática constante com liberdade na escolha dos componentes foi a 

que proporcionou melhores resultados na adaptação a uma nova tarefa. Isso 

demonstra que a efetividade da estrutura de prática constante é aumentada quando 

se oferece ao aprendiz liberdade na escolha da resposta motora, especificamente no 

que se refere à escolha dos componentes que formam a seqüência, para a 

aprendizagem motora. 

Em síntese, os efeitos de diferentes estruturas de prática no processo 

adaptativo em aprendizagem motora foram investigados em 13 estudos, os quais 

envolveram um total de 22 experimentos. Os resultados apresentados, em sua 

maioria, apontam para uma maior eficácia da prática constante-aleatória no processo 

adaptativo na aquisição de habilidades motoras. A explicação atribuída a isso é que a 

prática constante possibilitaria a formação do padrão de interação entre os 

componentes do sistema, entendido como a formação da estrutura da habilidade 

motora e, que a introdução de variação nos componentes, com a prática aleatória, 

possibilitaria sua diversificação (CORRÊA, 2001).  

Contudo, um aspecto que chamou a atenção é que desses 22 experimentos, 

apenas dois (CORRÊA, BENDA & TANI, 2001; TERTULIANO, 2007) utilizaram 

tarefas do “mundo real”, isto é, com alta validade ecológica, sendo que em ambos 

não foi verificada aprendizagem. Além disso, em nenhum dos estudos a validade 

ecológica foi investigada como variável independente.  

 

2.3 Validade ecológica e estrutura de prática em aprendizagem motora 

 

 Algumas definições de validade ecológica são encontradas na literatura, como 
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por exemplo:  

• É o grau em que o pesquisador emula o mundo real (THOMAS & NELSON, 

2002);  

• É um fenômeno transitório caracterizado por tentativas fundamentadas e 

sistemáticas para análise de comportamento atual dentro de contextos 

ambientais específicos, utilizando métodos de investigação discreto, realista 

e fidedigno (WILBERG, citado por DAVIDS,1988); 

• Representa a similaridade entre as condições de pesquisa e as condições 

reais que se querem conhecer por meio da pesquisa; representa a medida 

de aproximação da pesquisa ao mundo real; está associada à validade 

externa e à generalização (BARREIROS, 2008). 

Como se pode ver, não há uma conceituação única quanto à validade 

ecológica. Uma investigação pode ser considerada ecologicamente válida se é 

executada num ambiente natural e envolve objetos e atividades da vida cotidiana. 

Isto é, quanto mais a condição de coleta se aproximar do “mundo real”, maior será o 

nível de validade ecológica da situação experimental e maior será a validade externa 

dos resultados e vice-versa. 

Após a década de 1970, ocorreu um grande avanço na compreensão dos 

mecanismos envolvidos no controle e na aprendizagem de habilidades motoras. 

Contudo, houve também um crescente questionamento acerca da aplicabilidade dos 

conhecimentos a diferentes situações práticas e às habilidades motoras utilizadas em 

contextos variados, como as do cotidiano, as do esporte e as ocupacionais. 

De acordo com DAVIDS (1988), é difícil renunciar a um legado de paradigmas 

de investigação que enfatiza o uso de tarefas de laboratório altamente específicas. A 

importância do ambiente esportivo vem sendo freqüentemente marginalizada assim 

como sua relevância ignorada; e isso pode resultar na provisão de fontes estéreis de 

dados. Atualmente é comum utilizar o termo validade ecológica quando se quer 

descrever investigações esportivas, embora não haja um critério estabelecido que 

permita a diferenciação de estudos que realmente apresentem essa característica. 

DAVIDS (1988) propõe três critérios para a concepção de validade ecológica: 
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1- Realismo: o ambiente experimental deve ser tão realista quanto possível 

para que características importantes de comportamento, tais como 

percepção, tomada de decisão e organização efetora, permaneçam não 

afetadas pela imposição das restrições experimentais; 

2- União: é o casamento entre o processo de investigação de campo e a 

necessidade pela validade interna. O objetivo da união do controle de 

laboratório e ambientes naturais seria produzir interferência mínima com 

atividade da vida real. A análise do movimento, não em um ambiente 

reduzido de laboratório, nem em um contexto de jogo aberto, mas numa 

área na qual a ação pode ser isolada da competição estruturada e 

estudada separadamente para obter uma figura “descontaminada”. 

3- Análise eclética: é o uso de uma gama de técnicas de análise para 

certificar-se de que pelo menos algum aspecto de uma característica 

particular do comportamento esportivo é analisado em sua forma de 

mundo real. 

De forma geral, esses critérios apontam para a necessidade de que haja um 

equilíbrio entre a validade externa e a validade interna, ou seja, os experimentos 

devem esforçar-se pela validade externa, mas apenas até o momento em que eles 

não sacrifiquem a validade interna (DAVIDS, 1988). Desse modo, a validade 

ecológica, que está intimamente relacionada com a validade externa, pode ser vista 

como uma linha contínua, na qual validade interna e externa funcionam de forma 

inversamente proporcionais. Sendo assim, à medida em que aumenta a validade 

ecológica, diminui a validade interna do experimento, devido à maior dificuldade no 

controle de variáveis,  e vice-versa.  

Muitas vezes, por esta razão, torna-se mais fácil e mais seguro para o 

pesquisador utilizar tarefas de laboratório, em que as variáveis podem ser facilmente 

controladas, garantindo assim a validade interna do estudo. Entretanto, fica difícil 

saber até que ponto os resultados obtidos podem ser aplicados às tarefas do “mundo 

real”, visto que existem inúmeras diferenças entre uma tarefa de laboratório 

(ex:apertar botões) e uma habilidade motora do mundo real, (ex: rebater uma bola de 

tênis de mesa) como por exemplo, o número de graus de liberdades envolvidos, o 

tempo de prática necessário, a complexidade, o significado e a motivação para o 
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aprendiz, etc. 

Em suma, se por um lado, a utilização das tarefas de laboratório permite um 

grande controle sobre as variáveis manipuladas e uma maior fidedignidade dos 

resultados, por outro lado, os resultados ficam comprometidos no que diz respeito à 

validade ecológica, pois estão distantes das tarefas do mundo real, dificultando 

assim, a sua generalização. 

TANI (1992) e CHRISTINA (1989) manifestaram sua preocupação com a 

validade ecológica das pesquisas em Aprendizagem Motora. Eles argumentam em 

favor de um novo tipo de pesquisa, na qual os conhecimentos oriundos das 

pesquisas básicas sejam testados em situações mais próximas do real. TANI (1992) 

denominou esse tipo de pesquisa como de “processo ensino-aprendizagem”, 

enquanto CHRISTINA (1989) denominou-a de pesquisa “aplicada I”. Elas distinguem-

se da pesquisa aplicada tradicional, pois sua preocupação é resolver problemas 

teóricos, e não práticos. Por outro lado, elas também podem preencher o vazio entre 

as pesquisas realizadas em laboratório e as situações do dia-a-dia, o que possibilita 

a utilização dos resultados dessas pesquisas pelos profissionais da área 

(PETERSEN, SANTOS & REGHELIN, 1991).  

Como já foi dito anteriormente, muitos pesquisadores começaram a questionar 

se era possível generalizar os resultados dos experimentos de aprendizagem motora 

realizados em laboratório para a aprendizagem de tarefas realizadas no cotidiano ou 

em ambientes de educação física e esporte. Pode-se dizer que o final da década de 

1980 foi um marco para tais questionamentos, não somente em relação às pesquisas 

sobre a estruturação da prática, mas acerca das pesquisas em Aprendizagem Motora 

como um todo (CORRÊA, 2006). 

Houve, então, a partir daí, um aumento na quantidade de estudos com tarefas 

de aprendizagem mais complexas e com maior validade ecológica. Uma forte 

tendência em relação a isso se referiu à realização de pesquisas com o propósito de 

verificar experimentalmente aqueles achados das pesquisas realizadas com tarefas 

“de laboratório” em ambientes e tarefas do “mundo real”.  

A maior parte desses estudos que envolveram estrutura de prática e validade 

ecológica teve como objetivo verificar se o efeito da interferência contextual também 

ocorria numa situação de maior validade ecológica.  Esses estudos foram reunidos 
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em alguns trabalhos de revisão (CORRÊA 2006; MEIRA JR, TANI & MANOEL, 2001; 

BARREIROS, FIGUEIREDO & GODINHO, 2007), sendo que em grande parte dos 

seus resultados, o efeito da interferência contextual tendeu a não ser confirmado. 

Segundo MEIRA JR, TANI e MANOEL (2001), esse é um fato interessante porque 

ilustra a discrepância entre situações controladas de laboratório e situações reais de 

ensino-aprendizagem. 

Diante do exposto e considerando as investigações sobre os efeitos da 

estruturação da prática no processo adaptativo de aprendizagem motora, pergunta-

se: Seriam os achados das pesquisas “de laboratório” replicados em situações “com” 

validade ecológica? Considerando que a validade ecológica remete-se à 

aproximação do mundo real, será que o nível de proximidade influenciaria os efeitos 

da estruturação da prática na aprendizagem motora? 

 

3 OBJETIVO E HIPÓTESE 

 

Investigar o efeito de diferentes estruturas de prática no processo adaptativo 

de aprendizagem motora em razão da validade ecológica da situação experimental. 

A hipótese foi que, dada a superioridade da quantidade de variáveis 

envolvidas na aprendizagem realizada em situações ecologicamente mais válidas, 

em comparação com situações de laboratório, as estruturas constante e constante-

aleatória seriam as mais eficazes.  

 

4 MÉTODO 

 

4.1 Estudo piloto 

 

A fim de verificar a adequação e operacionalização de alguns procedimentos e 

da própria tarefa em si, foram realizados alguns estudos pilotos nos quais aspectos 

como a localização dos alvos, o tamanho e a pontuação dos mesmos, a calibração 

de freqüência, velocidade e posicionamento do lançador de bolas, a quantidade de 

prática e as informações a serem oferecidas aos participantes, foram testados.  
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A tarefa consistiu em rebater uma bola de tênis de mesa com o objetivo de 

acertar um alvo localizado na metade oposta da mesa. De acordo com o nível de 

validade ecológica da situação experimental, a bola foi lançada pelo próprio 

experimentador ou pelo equipamento lançador de bolas (table tennis robot, modelo 

Donic Newgy). Esse equipamento era capaz de controlar a velocidade e a freqüência 

de lançamento da bola. Por isso, a necessidade de testar e ajustar as funções do 

equipamento a fim de adequá-las aos sujeitos e às necessidades do experimento. 

Os participantes foram crianças destras com média de 11 anos de idade, sem 

experiência prévia na tarefa. Eles foram instruídos a segurar a raquete com a 

empunhadura do tipo caneta. O desempenho dos participantes foi analisado a fim de 

se determinar a quantidade de prática suficiente para a aprendizagem da tarefa, 

assim como as orientações de feedback.  

Em relação aos alvos, foram testados alvos circulares com três e com duas 

pontuações (FIGURA 2 - a, b, c) colocados em diferentes quadrantes da mesa 

(FIGURA 2 – i, ii, iii, iv, v, vi) e, também, considerando pontuações externas aos 

mesmos, ou seja, dentro do quadrante. A meta pareceu ser complexa, visto que os 

alvos e suas graduações ficaram muito pequenos, exigindo um demasiado grau de 

precisão para crianças iniciantes na tarefa. Sendo assim, testou-se o próprio 

quadrante (67,5 X 50 cm) como alvo, ou seja, sem o alvo circular, e verificou-se que 

a meta ficou mais compatível com o nível de habilidade dos sujeitos. Para essa 

situação, 180 tentativas foram suficientes para a aprendizagem da tarefa. 

 

4.2.1 Amostra 

 

A amostra foi formada por 104 crianças destras (ambos os sexos), de dez a 12 

anos de idade e sem experiência prévia na tarefa. Elas foram designadas 

aleatoriamente em oito grupos experimentais (QUADRO 1), sendo que quatro grupos 

praticaram numa situação de menor validade ecológica (n=12) e os outros quatro 

numa situação de maior validade ecológica (n=14). Os participantes foram alunos da 

EMEF Fioravante Barletta, escola municipal localizada na cidade de Barueri, Estado 

de São Paulo, local onde a coleta foi realizada.  A escola dispunha de um espaço 

amplo e coberto ao lado da quadra de esportes, em que foi possível colocar a mesa 
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de tênis de mesa e todos os outros materiais. A participação da criança ocorreu, 

mediante o termo de consentimento livre e esclarecido, assinado pelo seu 

responsável (ANEXO I). O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo no 

dia 29 de setembro de 2008, sob o protocolo nº 2008/32. 

 

Local de lançamento da bola

sujeito

Lançador de bolas
ou experimentador

(i)

(iv) (v)

(ii) (iii)

(vi)

1

0
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1
0
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3
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1

0

0
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FIGURA 2: Ilustração das situações testadas no estudo piloto. 

 

4.3 Tarefa  

 

A tarefa consistiu em rebater uma bola de tênis de mesa lançada pelo 

equipamento lançador de bolas ou pelo experimentador, de acordo com a situação 

experimental, com o objetivo de acertar um alvo (quadrante de 50 X 67,5 cm) 

localizado na metade oposta da mesa. A raquete era segurada com a mão direita e 
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com a empunhadura do tipo caneta. Essa tarefa exigiu do executante timing 

coincidente no momento de contato da raquete com a bola, e precisão, no sentido de 

direcionar a bola para o alvo no momento de contato.  

A escolha dessa tarefa foi pelo fato de a mesma possuir um alto nível de 

validade ecológica, sendo imprescindivelmente utilizada em treinos e jogos de tênis 

de mesa, que por sua vez, trata-se de um esporte praticado em todo o mundo 

(MARINOVIC, IIZUKA & NAGAOKA, 2006). Além do mais, essa tarefa já foi utilizada 

em pesquisas de aprendizagem motora (MARINOVIC, DANTAS & MEIRA JR, 2000; 

MARINOVIC & FREUDENHEIM, 2001; MARINOVIC, 2003; MARINOVIC, IIZUKA & 

FREUDENHEIM, 2004), possibilita a utilização de um equipamento já desenvolvido 

(lançador de bolas) capaz de lançar as bolas mantendo a direção e a velocidade, 

pode ser praticada em ambientes não muito amplos e não exige força demasiada dos 

sujeitos permitindo a realização de um grande número de tentativas sem que os 

sujeitos fiquem exaustos. 

 

4.4 Material e recursos humanos 

 

Foi utilizado o equipamento lançador de bolas modelo Donic Newgy com 

controlador de velocidade, freqüência de lançamento de bola e oscilador de direção 

(table tennis robot); uma mesa oficial de tênis de mesa com as devidas marcações e 

rede; duas raquetes de tênis de mesa; 100 bolas oficiais de tênis de mesa; quatro 

alvos de EVA (quadrantes de 50 X 67,5 cm) e um notebook no qual foram anotados 

os dados da coleta. A pontuação 2 foi atribuída para o acerto no alvo, a pontuação 1 

para o acerto na mesa e a pontuação zero para as bolas que seriam consideradas 

erradas numa situação de jogo, ou seja, que não acertarem nem o alvo e nem a 

mesa (FIGURA 3). 

Quanto aos recursos humanos foram necessários um lançador de bolas 

(próprio experimentador), um registrador de pontos (mestrando e também professor 

da escola) e um apanhador de bolas (próprias crianças). 

 

 

 



 29

4.5 Delineamento e procedimentos 

 

Dadas as definições de validade ecológica, as quais destacam o “grau” ou a 

“medida” de aproximação da situação experimental com a real, a validade ecológica 

da situação experimental foi manipulada em dois níveis, como ilustra o QUADRO 1.  

As diferenças procedimentais entre esses dois níveis foram que para os sujeitos dos 

grupos de menor validade ecológica (n=12), a bolinha foi sempre lançada pelo 

equipamento lançador de bolas, e a coleta foi realizada individualmente, havendo 

uma pequena pausa para descanso a cada 30 tentativas. Já para os grupos de maior 

validade ecológica (n=14), a bolinha foi lançada pelo próprio experimentador, e a 

coleta foi realizada com dois sujeitos que se revezavam a cada 30 tentativas.  

Os participantes foram separados aleatoriamente em quatro grupos de prática 

para cada nível de validade ecológica: constante (GPC), aleatória (GPA), constante-

aleatória (GPCA) e aleatória-constante (GPAC); totalizando oito grupos 

experimentais (QUADRO 1). O experimento contou com duas fases, sendo a 

primeira a fase de estabilização na qual foram realizadas 180 tentativas, de acordo 

com a situação experimental de cada grupo; e a segunda, a fase de adaptação, que 

contou com 30 tentativas numa condição igual para todos os sujeitos, porém 

diferente das condições já praticadas anteriormente. Essa fase ocorreu logo após a 

fase anterior. 

 

QUADRO 1 - Delineamento experimental contendo grupos de diferentes estruturas 

de prática e dois níveis de validade ecológica (maior e menor), 

formando um total de 8 grupos experimentais. 

       Grupos 

  Nível de VE 

Prática 

constante 

(GPC) 

Prática 

aleatória 

(GPA) 

Prática 

constante-aleatória 

(GPCA) 

Prática 

aleatória- constante 

(GPAC) 

Menor validade 

ecológica (-) 

GPC- 

n=12 

GPA- 

n=12 

GPCA- 

n=12 

GPAC- 

n=12 

Maior validade 

ecológica (+) 

GPC+ 

n=14 

GPA+ 

n=14 

GPCA+ 

n=14 

GPAC+ 

n=14 
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Em ambas as fases a bola foi sempre lançada em direção ao lado direito do 

sujeito. Sendo que na fase de estabilização, as crianças do GPC executaram todas 

as tentativas no alvo “vi” (FIGURA 3); já as crianças do GPA executaram todas as 

tentativas com a variação aleatória de três alvos (ii, iv, vi – FIGURA 3); o GPCA 

executou a primeira metade das tentativas da mesma forma que o GPC e o restante 

das tentativas semelhante ao GPA; e, finalmente o GPAC fez o inverso, isto é, 

executou a primeira metade das tentativas igual ao GPA e o restante da mesma 

maneira que o GPC. Na fase de adaptação todos os grupos executaram as rebatidas 

em direção a um novo alvo (i – FIGURA 3). 

 

 

 

FIGURA 3: Ilustração das situações de coleta de dados. 
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Primeiramente, o experimentador explicava ao participante qual era o objetivo 

da tarefa e como ele deveria se posicionar e segurar a raquete. Antes de iniciar o 

experimento, foram lançadas três bolas pelo equipamento ou pelo experimentador 

para que o participante entendesse exatamente como seria o procedimento. Feito 

isso, com o aval do mesmo a coleta era iniciada. Durante a prática aleatória, antes 

que a bola fosse lançada, o registrador de pontos falava para o sujeito qual alvo ele 

deveria tentar acertar (ii, iv, vi – FIGURA 3). A cada dez tentativas era fornecido um 

feedback ao participante acerca do seu padrão de movimento e a cada 30 tentativas 

havia uma pequena pausa para descanso e para a reposição das bolas. A coleta de 

cada sujeito durou aproximadamente 30 minutos. 

 

4.6 Análise e tratamento dos resultados  

 

A variável dependente foi a pontuação, medida obtida depois da caída da 

bolinha na mesa e calculada pela somatória dos pontos obtidos pelos sujeitos 

(precisão) em cada bloco de dez tentativas, totalizando então, 18 blocos na fase de 

estabilização e três blocos na fase de adaptação (TABELA 1). Foi utilizado também 

como medida de desempenho o coeficiente de variação (consistência) (TABELA 2). 

 

TABELA 1 – Médias da somatória de pontos por blocos de 10 tentativas, nas fases 

de estabilização (E) e adaptação (A), dos oito grupos experimentais 

(GPC-, GPA-, GPCA-, GPAC-, GPC+, GPA+, GPCA+ e GPAC+). 

 

Grupos E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 A1 A2 A3 

GPC- 4,3 7,3 7,4 8,7 8,3 10,2 11,2 10,8 10,8 11,0 11,2 11,3 9,3 11,6 10,7 11,5 11,9 12,7 6,8 8,7 12,4 

GPA- 6,0 7,0 7,0 9,0 8,6 8,1 9,8 6,6 10,0 9,1 9,4 10,7 9,4 10,3 8,6 10,2 10,9 10,1 9,8 10,8 12,7 

GPCA- 4,1 6,0 7,0 7,4 7,2 6,8 6,9 8,2 8,3 4,8 7,7 8,0 8,2 8,1 7,6 8,8 9,2 9,6 7,2 9,8 9,4 

GPAC- 4,7 6,7 7,2 7,9 8,0 8,0 9,1 7,8 9,2 7,0 9,8 10,8 12,4 11,0 11,5 11,4 12,3 12,3 8,8 12,1 10,8 

GPC+ 6,6 9,5 10,8 10,2 10,3 10,3 9,8 12,1 11,4 10,6 12,6 12,6 10,8 11,9 12,9 12,6 14,0 14,6 11,0 13,4 14,6 

GPA+ 7,0 9,7 10,1 9,1 10,1 10,4 12,4 11,8 11,5 10,6 10,9 11,4 11,2 11,3 12,9 12,2 11,5 12,5 12,4 14,7 13,3 

GPCA+ 6,6 9,5 10,9 9,3 9,4 10,9 9,6 11,3 10,6 9,8 11,4 11,9 11,6 11,6 10,8 10,2 11,4 13,1 11,0 13,7 12,3 

GPAC+ 6,1 9,9 10,9 9,8 10,7 10,0 10,5 12,2 11,7 9,2 10,9 10,2 10,2 10,1 11,6 10,4 12,3 14,0 13,9 13,6 14,1 
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Considerando o número de participantes por grupo e a proximidade entre 

média e mediana, o que indica uma distribuição normal dos dados, optou-se pela 

utilização de testes paramétricos para analisá-los.  

Na fase de estabilização, foi conduzida para cada grupo uma análise de 

variância (ANOVA one-way) para verificar o comportamento de cada grupo na sua 

situação experimental. E, na fase de adaptação foi realizada uma análise de 

variância a três fatores (ANOVA three-way) (4 estruturas de prática X 2 níveis de 

validade ecológica X 4 blocos de tentativas). Para localizar as diferenças apontadas 

pela ANOVA foi aplicado o teste de Tukey HSD. Para todas as análises foi utilizado o 

software Statistica. 

 

5 RESULTADOS 

 

5.1 Precisão 

 

Conforme colocado anteriormente, o desempenho de cada grupo, em termos 

de precisão (somatória dos pontos) encontra-se na TABELA 1. Além disso, ele 

encontra-se ilustrado na FIGURA 4. 

 

5.1.1 Análise da fase de estabilização 

 

Conforme se pode observar na FIGURA 4, todos os grupos de menor validade 

ecológica melhoraram consideravelmente o seu desempenho ao longo da fase de 

estabilização (E1 a E18). Eles partiram de uma pontuação entre quatro e seis no 

bloco E1 para outra de dez a 13 pontos aproximadamente no bloco E18. Esses 

resultados foram confirmados pelas análises de variância (ANOVAs one-way), que 

encontraram diferenças significantes entre blocos de tentativas para todos os grupos: 

GPC- [F(17; 187)=4,206, p=0,000]; GPA- [F(17; 187)=3,688, p=0,000]; GPCA- [F(17; 

187)=2,873, p=0,000]; e GPAC- [F(17; 187)=7,907, p=0,000)]. No grupo GPC- o post 

hoc (TukeyHSD)  apontou que o desempenho no 1º bloco de tentativas foi pior do que 

nos blocos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 e 18 (p<0,005) e que no 18º bloco de 

tentativas foi melhor do que nos blocos 2 e 3 (p<0,03). No GPA- o post hoc localizou 
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diferenças entre o 1º e o 7º, 9º, 12º, 14º, 16º, 17º e 18º blocos de tentativas (p<0,04); 

entre o 8º e o 12º e 17º bloco (p<0,01); e entre 17º e o 2º e 3º bloco (p< 0,03). No 

GPCA- o post hoc localizou diferenças entre o 1º e o 9º, 16º, 17º e 18º blocos de 

tentativas (p<0,03), e entre o 10º e o 17º e 18º bloco de tentativa (p< 0,01). No 

GPAC- o post hoc localizou diferenças entre o 1º e o 7º, 9º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 

16º, 17º e 18º blocos de tentativas (p<0,01); entre o bloco 2 e os blocos 12, 13, 14, 

15, 16, 17 e 18 (p<0,03); entre o 3º e o 13º, 15º, 16º, 17º e 18º blocos de tentativas 

(p<0,02); entre o 4º e o 13º, 17º e 18º bloco (p<0,01); entre o 5º e o 13º, 17º e 18º 

bloco (p<0,02); entre o 6º e o 13º, 17º e 18º bloco (p<0,02); entre o 8º e o 13º, 17º e 

18º bloco (p<0,01); e entre o bloco 10 e os blocos 13,15,16,17 e 18 (p<0,01). 
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FIGURA 4 – Curvas de desempenho dos grupos de menor validade ecológica (GPC-, 

GPA-, GPCA-, GPAC-) e dos grupos de maior validade ecológica 

(GPC+, GPA+, GPCA+, GPAC+), por blocos de 10 tentativas, nas fases 

de estabilização (E) e adaptação (A). 

 

De acordo com a FIGURA 4, todos os grupos de maior validade ecológica 

também melhoraram o seu desempenho ao longo da fase de estabilização (E1 a 
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E18), entretanto mantiveram um patamar de pontos um pouco acima dos grupos de 

menor validade ecológica. Eles partiram de uma pontuação entre seis e sete no bloco 

E1 para outra de aproximadamente 13 a 15 pontos no bloco E18. As análises de 

variância (ANOVAs one-way), confirmaram esses resultados ao encontrar diferenças 

entre os blocos de tentativas para todos os grupos: GPC+ [F(17; 221)=5,257, 

p=0,000]; GPA+ [F(17; 221)=4,314, p=0,000]; GPCA+ [F(17; 221)=3,605, p=0,000]; e 

GPAC+ [F(17; 221)=4,891, p=0,000)].  No grupo GPC+ o post hoc (TukeyHSD)  

apontou que o 1º bloco de tentativas foi diferente dos blocos 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17 e 18 (p<0,04); o 2º bloco de tentativas foi diferente dos blocos 17 e 18 

(p<0,009); o 7º bloco de tentativas foi diferente dos blocos 17 e 18 (p<0,02); e o 

bloco 18 dos blocos 4, 5 e 6 (p<0,02). No GPA+ o post hoc localizou diferenças do 1º  

para os blocos de tentativas 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 (p<0,03) e 

do 4º para o 15º e 18º bloco (p<0,03). No GPCA+ o post hoc localizou diferenças 

entre o 1º e o 3º, 6º, 8º, 9º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 17º e 18º blocos de tentativas 

(p<0,01); e entre o bloco 18 e os blocos 4 e 5 (p<0,04). No GPAC+ o post hoc 

localizou diferenças entre o 1º e o 2º, 3º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 

17º e 18º blocos de tentativas (p<0,02) e entre o bloco 18 e os blocos 2, 4, 6, 10, 12, 

13, 14 e 16 (p<0,03). Essas diferenças apontadas mostraram que o desempenho nos 

blocos de tentativas iniciais foram piores do que o dos últimos  blocos de tentativas. 

 

5.1.2 Análise da fase de adaptação 

 

Na fase de adaptação foi realizada uma análise de variância a três fatores, 

ANOVA three-way (4 estruturas de prática X 2 níveis de validade ecológica X 4 

blocos de tentativas), com medidas repetidas para o fator blocos, a fim de analisar 

não apenas cada um desses fatores, como também a interação entre eles. Para o 

fator blocos utilizou-se os dados do último bloco de tentativas da fase de 

estabilização e os três blocos da fase de adaptação.  

A análise de variância a três fatores apontou diferenças para o fator nível de 

validade ecológica [F(1;96)=30,934, p=0,000], para o fator blocos de tentativas 

[F(3;288)=14,533, p=0,000], e para a interação entre estrutura de prática e blocos de 

tentativas [F(9;288)=3,201, p=0,000]. Não foram detectadas diferenças significativas 
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para o fator estrutura de prática [F(3;96)=1,725, p=0,167; para a interação entre 

estrutura de prática e nível de validade ecológica [F(3;96)=0,198, p=0,898]; para a 

interação entre nível de validade ecológica e blocos de tentativas [F(3;288)=2,066, 

p=0,105]; e por fim, para a interação entre os três fatores, Estrutura de Prática, Nível 

de Validade Ecológica e Blocos de Tentativas [F(9;288)=1,030, p=0,416]. Para os 

fatores que apresentaram diferenças significativas utilizou-se o teste de post hoc de 

Tukey HSD a fim de localizá-las.  

Para o fator nível de validade ecológica o post hoc apontou diferenças 

significativas entre os dois níveis de validade ecológica (p=0,000), sendo que os 

grupos de maior validade ecológica tiveram melhores desempenhos do que os 

grupos de menor validade ecológica (FIGURA 5).  
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FIGURA 5 – Desempenho (precisão) dos grupos em função do nível (menor e maior) 

de validade ecológica (VE). 

 

Para o fator blocos de tentativas (FIGURA 6) o post hoc apontou que no último 

bloco de tentativas da fase de estabilização os sujeitos apresentaram um 

desempenho melhor do que no 1º bloco da fase de adaptação (p=0,000), e que este 

último, por sua vez, apresentou um desempenho inferior aos 2º e 3º blocos de 

tentativas da fase de adaptação (p=0,000).  
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FIGURA 6 – Desempenho (precisão) dos grupos em função dos blocos de tentativas, 

sendo E18 o último bloco de tentativas da fase de estabilização e, A1, 

A2 e A3, os blocos de tentativas da fase de adaptação.. 

 

Assim pode-se inferir que, a modificação da tarefa (perturbação) acarretou 

numa piora do desempenho no 1º bloco da adaptação, porém, em seguida, o 

desempenho melhorou significativamente nos demais blocos de tentativas. 

E, para a interação entre estrutura de prática e blocos de tentativas (FIGURA 

7), o post hoc mostrou que para o grupo de prática constante (GPC) a mudança na 

tarefa fez com que o desempenho piorasse, mas o mesmo foi retomado em seguida, 

ou seja, os sujeitos apresentaram um desempenho significativamente melhor no 

último bloco de tentativas da fase de estabilização quando comparados ao 1º bloco 

da fase de adaptação (p=0,000), e este último, por sua vez, apresentou um 

desempenho inferior ao 3º (último) bloco de tentativas da fase de adaptação 

(p=0,000). 



 37

0

2

4

6

8

10

12

14

16

E18 A1 A2 A3

GPC GPA GPCA GPAC

 

FIGURA 7 – Desempenho (precisão) dos grupos em função dos blocos de tentativas, 

sendo E18 o último bloco de tentativas da fase de estabilização e, A1, 

A2 e A3, os blocos de tentativas da fase de adaptação. 

 

5.2 Consistência 

 

Os resultados do desempenho em termos de consistência são apresentados na 

TABELA 2 e ilustrados na FIGURA 8. 

TABELA 2 – Coeficiente de variação por blocos de 10 tentativas, nas fases de 

estabilização (E) e adaptação (A), dos oito grupos experimentais (GPC-, 

GPA-, GPCA-, GPAC-, GPC+, GPA+, GPCA+ e GPAC+). 

 

 

Grupos E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 A1 A2 A3 

GPC- 1,9 1,2 1,5 1,1 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8 1,1 0,8 1,0 0,8 0,8 0,7 1,2 1,1 0,8 

GPA- 1,5 1,0 1,2 0,9 0,9 1,1 0,9 1,1 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8 1,0 0,9 0,7 0,8 1,0 0,9 0,7 

GPCA- 1,6 1,2 1,5 1,2 1,6 1,2 1,3 1,2 1,2 1,6 1,2 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,0 0,9 1,3 1,0 1,1 

GPAC- 1,7 1,3 1,1 1,2 1,1 1,0 1,0 1,1 0,9 1,3 0,9 0,9 0,7 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 1,0 0,7 0,9 

GPC+ 1,2 1,0 0,8 0,9 0,9 0,8 1,0 0,8 0,8 0,9 0,8 0,7 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6 0,5 0,9 0,7 0,6 

GPA+ 1,2 0,9 0,9 1,0 0,9 0,8 0,6 0,7 0,7 0,9 0,8 0,8 0,7 0,8 0,6 0,7 0,8 0,7 0,7 0,5 0,7 

GPCA+ 1,2 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8 1,0 0,8 0,8 1,0 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,9 0,8 0,7 0,9 0,7 0,8 

GPAC+ 1,3 0,8 0,7 0,9 0,8 0,9 0,8 0,7 0,7 1,0 0,9 0,9 0,9 1,0 0,7 0,9 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 
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5.2.1 Análise da fase de estabilização 

 

Conforme se pode observar na FIGURA 8, todos os oito grupos experimentais 

diminuíram a variabilidade do seu desempenho ao longo da estabilização, isto é, 

foram se tornando mais consistentes nas respostas. Esses resultados foram 

confirmados pelas análises de variância (ANOVAs one-way), os quais detectaram 

diferenças significativas entre os blocos de tentativas para todos os grupos de menor 

validade ecológica: GPC- [F(17;170)=2,999, p=0,000]; GPA- [F(17;170)=3,243, 

p=0,000]; GPCA- [F(17;119)=1,984, p=0,017]; e GPAC- [F(17;187)=4,419, p=0,000)].  

No grupo GPC- o post hoc (TukeyHSD) apontou que o 1º bloco foi diferente dos blocos 

4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 (p<0,033). No GPA- o post hoc 

localizou diferenças entre o 1º e o 5º, 7º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 16º, 17º e 18º 

blocos de tentativas (p<0,039). No GPCA- o post hoc não foi capaz de localizar as 

diferenças. No GPAC- o post hoc localizou diferenças entre o 1° bloco e os blocos 5, 

6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 (p<0,029) e entre o 2º  e o 13º bloco (p=0,031).  

Para os quatro grupos de maior validade ecológica as análises de variância 

(ANOVAs one-way) também encontraram diferenças significantes entre os blocos de 

tentativas: GPC+ [F(17; 204)=2,446, p=0,001]; GPA+ [F(17; 221)=4,161, p=0,000]; 

GPCA+ [F(17; 221)=2,817, p=0,000]; e GPAC+ [F(17; 221)=4,666, p=0,000)].  No 

grupo GPC+ o post hoc apontou que o 1º bloco foi diferente dos blocos 12, 15, 17 e 

18 (p<0,029). No GPA+ o post hoc localizou diferenças do 1º para os blocos 2, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 (p<0,041) e do 4º bloco para o 7º, 15º e 16º 

bloco (p<0,046). No GPCA+ o post hoc localizou diferenças entre o 1º e o 9º, 11º, 

12º, 13º, 14º, e 18º blocos de tentativas (p<0,041). No GPAC+ o post hoc localizou 

diferenças entre o bloco 1 e os blocos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17 e 18 

blocos de tentativas (p<0,005) e entre o 14º e o 18º bloco de tentativas (p=0,012). 
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FIGURA 8 – Coeficiente de variação dos grupos de menor (GPC-, GPA-, GPCA-, 

GPAC-) e maior validade ecológica (GPC+, GPA+, GPCA+, GPAC+), 

respectivamente, por blocos de 10 tentativas na fase de estabilização 

(E) e adaptação (A). 

 

5.2.2 Análise da fase de adaptação 

 

A análise de variância a três fatores apontou diferenças apenas para o fator 

nível de validade ecológica [F(1;94)=21,599, p=0,000] e para o fator blocos de 

tentativas [F(3;282)=11,549, p=0,000]. Não foram detectadas diferenças significativas 

para o fator estrutura de prática [F(3;94)=2,441, p=0,069]; para a interação entre 

estrutura de prática e nível de validade ecológica [F(3;94)=0,230, p=0,875]; para a 

interação entre estrutura de prática e blocos de tentativas [F(9;282)=1,834, p=0,062]; 

para a interação entre nível de validade ecológica e blocos de tentativas 

[F(3;282)=2,287, p=0,079]; e por fim, para a interação entre os três fatores, estrutura 

de prática, nível de validade ecológica e blocos de tentativas [F(9;282)=0,818, 

p=0,600].   
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Para o fator nível de validade ecológica o post hoc apontou diferenças 

significativas entre os dois níveis de validade ecológica (p=0,000), indicando que as 

respostas dos grupos de maior validade ecológica foram mais consistentes do que as 

dos grupos de menor validade ecológica (FIGURA 9).  
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FIGURA 9 – Desempenho (consistência) dos grupos em função da validade 

ecológica da situação experimental. 

 

Para o fator blocos de tentativas o post hoc apontou que no último bloco de 

tentativas da fase de estabilização os sujeitos apresentaram um comportamento com 

menor variabilidade do que no 1º bloco da fase de adaptação (p=0,000), e que este 

último, por sua vez, apresentou um comportamento com maior variabilidade do que o 

2º e 3º blocos de tentativas da fase de adaptação (p=0,000). Assim pode-se inferir 

que, a modificação da tarefa (perturbação) acarretou no aumento da variabilidade do 

desempenho no 1º bloco da adaptação, porém, em seguida, essa variabilidade 

diminuiu significativamente nos dois últimos blocos de tentativas restantes da fase de 

adaptação (FIGURA 10). 



 41

Fator blocos de tentativas

0

0,5

1

1,5

2

E18 A1 A2 A3
blocos de tentativas

C
o

ef
ic

ie
n

te
 d

e 
va

ri
aç

ã
o

 

FIGURA 10 – Desempenho (consistência) dos grupos em função do fator blocos de 

tentativas. 

 

6 DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

 

Uma preocupação presente durante a realização desse estudo foi a de 

garantir que houvesse aprendizagem, visto que, nos outros dois estudos (CORRÊA, 

BENDA & TANI, 2001; TERTULIANO, 2007) sobre estrutura de prática e processo 

adaptativo em que a questão da validade ecológica foi contemplada, não foi possível 

inferir a ocorrência de aprendizagem. Especificamente, nesses estudos nenhum dos 

grupos alcançou a estabilização funcional, comprometendo, assim, qualquer 

especulação sobre o processo adaptativo. Dessa forma, a primeira questão a ser 

discutida nesse trabalho é se houve o processo de estabilização, visto que sem ele 

não faria sentido analisar a fase de adaptação. 

Com base na análise dos resultados da fase de estabilização, tanto no que diz 

respeito à precisão quanto à consistência, foi possível verificar uma melhora 

significativa do desempenho de todos os grupos experimentais. Sendo que, de forma 

geral, os escores alcançados nos primeiros blocos de tentativas foram 

significativamente mais baixos do que os escores dos últimos blocos de tentativas, o 
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que permite inferir que os sujeitos foram se tornando mais precisos e seus erros 

foram diminuindo ao longo das tentativas.  Esse fato também foi refletido na análise 

de consistência, já que em todos os grupos foi observada uma diminuição da 

variabilidade do desempenho ao longo dos blocos de tentativas da fase de 

estabilização. Essas mudanças ocorridas ao longo das tentativas permitem a 

conclusão de que a estabilização funcional de fato ocorreu no decorrer da fase de 

estabilização. 

Diante disso, os olhares são direcionados para o objetivo da dissertação: 

investigar os efeitos das práticas constante, aleatória, constante-aleatória e aleatória-

constante no processo adaptativo de aprendizagem motora em função da validade 

ecológica da situação experimental.   

Esperava-se que as estruturas constante e constante-aleatória seriam aquelas 

mais eficazes no processo adaptativo de aprendizagem motora. A lógica de 

raciocínio utilizada para construção dessa hipótese foi a seguinte: uma vez que o 

aumento em validade ecológica envolve o aumento da quantidade de variáveis, 

haveria a necessidade de uma estrutura de prática que possibilitasse ao aprendiz 

lidar com as mesmas. E, de acordo com a literatura (BARROS, 2006; CORRÊA, 

2001; CORRÊA, 2007; CORRÊA, BARROS, MASSIGLI, GONÇALVES, & TANI, 

2007; CORRÊA, GONÇALVES, BARROS & MASSIGLI, 2006; MASSIGLI, BARROS, 

GONÇALVES, SOUZA JÚNIOR & CORRÊA, 2004; PAROLI, 2004) a prática 

constante seria aquela que possibilitaria mais eficientemente a formação da estrutura 

da habilidade ou, a formação de um padrão de interação entre os componentes do 

sistema. Nesse caso, pode-se entender as variáveis envolvidas no processo de 

aprendizagem também como “componentes do sistema”. Pensou-se, também, que 

se isso ocorresse na primeira parte da fase de estabilização, a diversificação da 

estrutura poderia ser facilitada com a prática aleatória.  

Entretanto, essa hipótese não foi confirmada. Considerando o objetivo e as 

expectativas em relação aos resultados, a discussão que segue foi organizada de 

modo a abordá-los (resultados) em dois momentos: no primeiro, os resultados são 

discutidos considerando-se os dois níveis de validade ecológica manipulados. E, no 

segundo, os resultados são discutidos em relação à literatura, ou seja, considerando-

se os resultados das pesquisas realizadas em situação de laboratório.  
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Um primeiro aspecto a destacar é que, por se tratar de um estudo em que a 

validade ecológica é uma das variáveis independentes e, como foi colocado 

anteriormente, em virtude de ela remeter-se ao grau ou a medida de aproximação da 

situação experimental com “a real”, ela foi manipulada em dois níveis. Tentou-se 

contemplar ao máximo os critérios propostos por DAVIDS (1988), principalmente na 

situação de maior validade ecológica. Isto é, tentou-se deixar o ambiente 

experimental o mais realista possível, sendo que muitas características importantes 

do comportamento, tais como percepção, tomada de decisão e organização efetora 

foram minimamente afetadas; e ao mesmo tempo, buscou-se o equilíbrio entre 

validade interna e externa, ou seja, a validade ecológica e conseqüentemente a 

validade externa foram priorizadas ao máximo, mas sem que para isso a validade 

interna fosse totalmente sacrificada. 

Entretanto, os testes estatísticos não apresentaram diferenças significativas, 

tanto em termos de precisão quanto de consistência, na interação dos fatores 

estrutura de prática e nível de validade ecológica, o que leva a conclusão de que os 

efeitos das práticas constante, aleatória, constante-aleatória e aleatória-constante, no 

processo adaptativo, foram similares, considerando-se a aprendizagem em ambos os 

níveis de validade ecológica manipulados.  

Em contrapartida, para a interação entre os fatores estrutura de prática e 

blocos de tentativas, foram encontradas diferenças estatísticas, em relação à 

precisão, apenas para os grupos de prática constante. Com a mudança da tarefa 

(perturbação), houve uma nítida queda do desempenho do último bloco da fase de 

estabilização para o primeiro bloco da fase de adaptação, porém o mesmo foi 

retomado nos dois últimos blocos da adaptação. Esse comportamento sugere que os 

grupos de prática constante foram os únicos que significativamente se abalaram com 

a perturbação inserida no primeiro bloco de tentativas da fase de adaptação. A 

pergunta que surge nesse caso é: por que a prática constante conduziria à pior 

adaptação? 

Uma possível resposta pode ser construída com base em TANI (1989b). Esse 

autor sugeriu que a ênfase dada a um único padrão ou situação poderia levar a uma 

perda de flexibilidade na estrutura da habilidade que, como conseqüência, dificultaria 

a sua adaptação. Dessa forma, pode-se sugerir que a prática constante propiciou a 
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formação de uma estrutura mais rígida que, por sua vez, dificultou a adaptação 

imediata à nova situação. 

Outro aspecto interessante para se destacar é que para o fator nível de 

validade ecológica foram localizadas diferenças significativas com relação à precisão 

e consistência. Em termos de precisão e consistência, os grupos de maior nível de 

validade ecológica foram melhores do que os grupos de menor nível de validade 

ecológica. Em princípio, esse foi um fato que surpreendeu, pois o lançamento da 

bolinha pelo equipamento, por se tratar de uma máquina, era visivelmente mais 

preciso e consistente do que o lançamento feito pelo experimentador.  

Uma explicação para isso seria que, na situação de maior validade ecológica, 

os sujeitos, além de observarem o colega (modelo não habilidoso) executando a 

tarefa durante o revezamento, podiam também observar o movimento de rebatida do 

experimentador (modelo habilidoso) ao lançar a bolinha a cada tentativa. Com base 

nisso, eles procuravam prever o momento exato em que a bola seria lançada e, 

assim, antecipar o seu próprio movimento. Já na situação de menor validade 

ecológica, a coleta era feita individualmente e o equipamento lançador de bolas não 

fornecia ao observador a informação do momento exato de lançamento da bolinha, e 

muito menos do padrão de movimento da rebatida.  

A observação de um modelo permite que o aprendiz elabore referências, 

símbolos ou representações na memória acerca da habilidade motora a ser 

aprendida (TANI, FREUDENHEIM, MEIRA JÚNIOR & CORRÊA, 2004). De acordo 

com BANDURA (1977), quatro processos governam a aprendizagem por 

observação. O primeiro refere-se à atenção, o qual determina o que é observado e 

qual informação é extraída da ação do modelo. O segundo, diz respeito à retenção, 

que permite a transformação e a reestruturação do que é observado, em códigos 

simbólicos que são armazenados na memória como modelos internos de ação. O 

terceiro processo é o de reprodução do comportamento, o qual envolve a 

transformação da representação simbólica em ação física. E, o quarto processo é 

aquele de motivação. Ele envolve o incentivo ou motivo para performance da ação 

modelada.  
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Esses resultados e interpretações permitem corroborar as afirmações de 

PELLEGRINI e TONELLO (1997) de que o papel do modelo é facilmente observado 

tanto em situações de ensino, como em situações do cotidiano. 

Um outro aspecto dos resultados do presente estudo que merece atenção 

refere-se aos mesmos terem sido diferentes aqueles observados em pesquisas em 

situações de laboratório. Com base nisso, não se pode afirmar que os resultados dos 

estudos anteriores realizados em situações de laboratório são generalizáveis para 

situações de maior validade ecológica, visto que os grupos de prática constante-

aleatória não foram superiores aos outros.  

Porém, um aspecto importante a se considerar, e que talvez possa ser 

caracterizado como limitação do estudo, é que a maioria desses estudos utilizou não 

apenas medidas de desempenho relacionado à meta da tarefa, mas também de 

padrão de movimento (BARROS, 2006; CORRÊA, 2001; CORRÊA et al., 2006; 2007; 

MASSIGLI et al., 2004). Sendo que, quando desconsideradas as análises do padrão 

de movimento, não foram encontradas diferenças significativas apenas nas medidas 

de desempenho que possibilitassem a afirmação da superioridade da prática 

constante-aleatória.  

Pode ser que somente as medidas de desempenho desse estudo não tenham 

sido suficientes para enxergar diferenças mais sutis entre as estruturas de prática, 

porém, a partir da conclusão de que a prática constante possa ser inferior às outras 

estruturas de prática, sugere-se que em situações mais próximas do “mundo real”, a 

aleatoriedade da prática deve sempre estar presente em algum momento do 

processo de aprendizagem. Seja, antes ou depois da prática constante, ou ainda seja 

ela exclusivamente aleatória. Observa-se também que essa variabilidade que a 

prática aleatória proporciona é a que mais se aproxima não somente de situações 

“reais” de jogo, mas também de inúmeras situações do cotidiano.  

Em conclusão: não houve interação entre estrutura de prática e validade 

ecológica, portanto, os efeitos das práticas constante, aleatória, constante-aleatória e 

aleatória-constante no processo adaptativo de aprendizagem motora foram similares 

em ambos os níveis de validade ecológica manipulados, mas diferentes daqueles 

verificados em situações de laboratório; a prática constante foi a estrutura menos 
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efetiva no processo adaptativo de aprendizagem motora em ambas as situações 

experimentais.  

Finalizando, os resultados da presente dissertação permitem sugerir que os 

efeitos das estruturas constante, aleatória, constante-aleatória e aleatória constante 

são dependentes do nível de validade ecológica da situação experimental, 

considerando-se níveis inferiores como aqueles relativos a situações laboratoriais. 

Dessa forma, pensa-se na necessidade de utilizar cada vez mais situações 

experimentais com altos níveis de validade ecológica nas investigações em 

aprendizagem motora a fim de melhor entender e explicar esse fenômeno. De acordo 

com TANI, DANTAS e MANOEL (2005), quanto mais controladas as variáveis 

intervenientes, mais artificiais tornam-se as condições de experimentação no que se 

refere a ambiente, tarefa e instrução. Evidentemente, conhecimentos dessa natureza, 

com a validade ecológica comprometida, são difíceis de serem aplicados na solução 

de problemas do “mundo real”, visto que aquelas variáveis que foram controladas na 

pesquisa encontram-se agora “livres”. 
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