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1 INTRODUÇÃO 

 

 

No último século, a expectativa de vida na maioria dos países 

desenvolvidos1
 aumentou por volta de trinta anos (KANISTO, 1994) e, no Brasil, 

entre 1980 a 2009, a expectativa de vida cresceu mais de dez anos, alcançando 

73,2 anos (IBGE, 2009). 

Este aumento na expectativa de vida tem reflexo direto no crescimento 

das populações de idosos ao redor do mundo. No Brasil, a população idosa passará 

de 14,1 milhões em 2005, para 33,4 milhões em 2025 (WHO, 2005). 

Chodzko-Zajko et al. (2009) relatam que, com o avanço da idade, ocorrem 

deteriorações estruturais e funcionais na maioria dos sistemas fisiológicos. 

Infelizmente, este fenômeno de aumento na expectativa de vida não foi 

necessariamente acompanhado de bons níveis de aptidão cognitiva e sensório-

motora (LI; DINSE, 2002), bem como da manutenção das capacidades físicas e da 

qualidade de vida. 

Tal situação desafia a comunidade científica a não somente buscar o 

prolongamento da expectativa de vida, mas, sobretudo compreender os mecanismos 

envolvidos no envelhecimento. Conforme foi apontado por Li e Dinse (2002), o 

envelhecimento tem se destacado como importante foco de pesquisa de diversas 

áreas das ciências biológicas e comportamentais neste século. Assim, através do 

conhecimento acerca destes mecanismos, pode-se contribuir para que a população 

idosa viva com mais qualidade a expectativa de vida aumentada. 

Neste sentido, cada vez mais diferentes áreas da ciência têm constatado 

e reafirmado que os declínios e perdas decorrentes do envelhecimento, que podem 

afetar a vida diária, não são resultado de um declínio geral de causa única, mas 

correspondem a perdas específicas em graus distintos (CHODZKO-ZAJKO et al., 

2009; KRAMPE, 2002; LI; DINSE, 2002; VOELCKER-REHAGE, 2008), e buscam 

conhecer este fenômeno em seus múltiplos aspectos e níveis, como por exemplo: 

fisiológico; metabólico; neuroquímico; anatômico; ou comportamental. 

1
 Dinamarca, Finlândia, Islândia, Noruega, Suécia, Áustria, Bélgica, Inglaterra e País de Gales, Franca, 

Alemanha ocidental, Itália, Japão, Holanda, Suíça, Estônia, Tchecoslováquia, Alemanha oriental, Hungria, 
Letônia, Polônia, Austrália, Irlanda, Luxemburgo, Nova Zelândia, Portugal, Escócia e Espanha, na época de 
realização do estudo. 
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Seja por uma abordagem biológica ou comportamental, os aspectos 

cognitivo e sensório-motor têm grande impacto na vida do idoso por representar 

basicamente sua forma de percepção e interação com o mundo. Isto porque, em 

qualquer movimento corporal voluntário e, portanto, intencional, um idoso interage 

com o ambiente em que vive por meio de ações planejadas pelo sistema nervoso e 

efetuadas pelo sistema motor, que são estruturas altamente sofisticadas e 

intimamente ligadas. Estas ações são planejadas não só a partir da experiência do 

indivíduo, sendo fundamental o processamento de informações referentes à posição 

do próprio corpo e ao ambiente em questão, provenientes dos inputs sensoriais. 

Toda vez que um indivíduo executa um movimento corporal voluntário e 

coordenado para atingir um determinado objetivo, segundo Magill (2000), pode-se 

dizer que ele executa uma habilidade motora. Deste modo, um idoso que caminha, 

conduz um objeto, dirige um automóvel, - ou ainda, aprende uma nova habilidade, 

para obter êxito em suas ações motoras, precisa coordenar o funcionamento 

conjunto de diversos músculos e articulações segundo o ambiente no qual ele se 

apresenta.  

A relevância de estudos acerca do presente tema fica clara quando 

pontuamos a interdependência dos aspectos sensório-motor e cognitivo, e 

destacamos que com o envelhecimento ocorrem perdas em diferentes níveis –

inclusive relacionadas a estes aspectos, podendo interferir na execução das 

habilidades motoras, presentes constantemente na vida diária de qualquer indivíduo. 

A compreensão dos processos envolvidos no controle dos movimentos 

corporais voluntários - e como ele poderia ser aprimorado - é relevante para uma 

atuação eficiente de educadores e profissionais da área da saúde durante todas as 

fases da vida de um indivíduo. Neste panorama, este trabalho investigou um aspecto 

particular do desempenho e do processo de aprendizagem motora dos idosos, que 

diz respeito à influência do foco de atenção na aquisição de uma habilidade motora, 

em particular o arremesso de dardo de salão. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

  

O comportamento observável, a execução de uma habilidade em um 

determinado instante ou situação é definida por Magill (2000) como performance ou 

desempenho. Enquanto que a melhora relativamente permanente do desempenho, 

em consequência da prática ou experiência é definida como aprendizagem motora 

(MAGILL, 2000). 

Segundo Schmidt (2005), aprendizagem motora é uma sequência de 

processos associados com a prática ou experiência que levam a uma mudança 

relativamente permanente na capacidade de execução de um determinado 

movimento. A aprendizagem motora tem como característica o fato de não poder ser 

aferida por observação direta, uma vez que os processos de modificação no 

comportamento são internos e não passíveis de uma análise direta. Apesar disso, 

segundo Schmidt (2005), é possível inferir a ocorrência de um processo de 

aprendizagem a partir de mudanças observadas no comportamento. 

Em síntese, ao longo da prática de uma habilidade motora, na qual ocorra 

aprendizagem, o desempenho se torna qualitativamente superior e tal mudança no 

desempenho ocorre na medida em que acontecem modificações no controle dos 

movimentos2 permitindo que estes se tornem mais eficientes e precisos.  

Newell (1991) pontua que é assumido tanto pelas teorias tradicionais da 

aprendizagem motora quanto pelas mais contemporâneas, que a aprendizagem é 

consequência da aquisição de representações mais apropriadas da ação. 

Um modelo clássico de aprendizagem é o de Fitt´s e Posner, de 1967, 

que compreende os estágios: (1) cognitivo, no qual se compreende em quê consiste 

a tarefa, como deve ser a execução, se é muito dependente de instruções e 

feedback, e se cometem erros grosseiros; (2) associativo, no qual  já se possui os 

fundamentos básicos da habilidade, se associam pistas ambientais com os 

movimentos, se cometem erros menos grosseiros, e o aprendiz é capaz de detectar 

alguns erros no próprio desempenho; e (3) autônomo, onde não se requer controle 

2
 que seriam os processos de modificação internos, segundo Schmidt (2005). 
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consciente da execução, não se requer instrução prévia; os erros são percebidos e 

corrigidos por meio de ajustes (MAGILL, 2000). 

Segundo Magill (2000), um aspecto chave no controle do movimento é o 

papel desempenhado pela informação sensorial no controle da ação. A informação 

sensorial é captada por receptores sensíveis a estímulos específicos, sendo que a 

visão e a propiocepção são as duas fontes de informação sensorial mais influentes 

no movimento coordenado (MAGILL, 2000). 

Mais recentemente, em trabalho de revisão que procurou determinar os 

fatores mais influentes no desempenho e na aprendizagem, Wulf, Shea e 

Lewthwaite (2010) apontaram entre os quatro maiores: a prática observacional, a 

prática autocontrolada pelo aprendiz, o feedback e o foco de atenção. 

 

 

2.1. Atenção 

 

 

James (1890), na obra “The principles of psychology”, relata que todos 

sabem o que é atenção. Embora a atenção seja um termo amplamente utilizado no 

meio acadêmico, não é um termo de definição precisa. James (1890), reporta-se à 

atenção como:  

“[...] o tomar posse pela mente, de forma clara e vívida, de informações onde vários 
objetos e linhas de pensamentos estão presentes simultaneamente. Focalização e 
concentração da consciência são a sua essência. Isso implica em seleção de 
informações e pensamentos de maneira ordenada, para lidar eficazmente com outras 
[...]” (JAMES, 1890, p. 403, tradução nossa) 

A atenção é entendida como parte do processo de cognição, juntamente 

com a percepção, a memória, o raciocínio, o juízo, a imaginação, o pensamento e o 

discurso (VIGNAUX, 1995). Vignaux (1995) a define como a concentração da mente 

sobre partes selecionadas do campo da consciência, dando aos elementos 

escolhidos uma peculiar nitidez e clareza. O campo da atenção poderia ser dividido 

em duas partes: o foco da atenção (no qual o grau de concentração da atenção é 

máximo); e a margem da atenção (na qual a atenção decresce gradualmente até 
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desaparecer). Relativamente a sua gênese, a atenção pode ser determinada por 

estímulos externos, ou conduzida pela intenção do indivíduo (VIGNAUX, 1995). 

Cypel (2000) relaciona o conceito de atenção às estruturas cerebrais e 

enfatiza que a atenção é um processo de extrema complexidade e sua eficiência 

depende do funcionamento harmônico de um conjunto de estruturas anatômicas do 

sistema nervoso central, incluindo o tronco encefálico, o sistema límbico e o encéfalo 

propriamente dito. 

Moran (1999) destaca que o termo “atenção” foi utilizado no século 

passado para retratar três tipos de atividades mentais: a primeira e mais frequente, é 

que o construto atenção surgiu para explicar a concentração, ou nossa capacidade 

para focar ou dirigir o esforço mental sobre um dado alvo (objetivo), o que teria um 

caráter seletivo da percepção e, este, por sua vez, o objetivo de proteger o sistema 

contra uma possível sobrecarga cognitiva. Um segundo significado para a atenção 

diz respeito ao fato de que, em certas condições, podemos dividir a atenção e 

executar simultaneamente tarefas de naturezas diferentes (como dirigir e conversar 

ou driblar e contar). O terceiro significado relaciona-se com o estado de alerta ou 

preparação para a ação (MORAN, 1999). O autor sintetiza sua concepção de 

atenção realçando que:  

“[...] o conceito de atenção é multifacetado, e que envolve, em particular, três 
diferentes processos psicológicos, seletivamente de percepção, regulação de ações 
concernentes e manutenção da vigília.” (MORAN, 1999, p. 40). 

Alguns autores procuraram delimitar o conceito de atenção3 

(ALBERNETHY, 1993; LADEWIG, 2000; MAGILL, 2000; SCHWARTZMAN, 2001), 

mas de forma geral, entende-se que a atenção é um fenômeno, que envolve seleção 

de estímulos, estado de vigília, consciência, concentração e, ainda, estruturas e 

processos do sistema nervoso não devidamente esclarecidos.  

 

3
 Ladewig (2000) destaca que, de uma maneira abrangente, a atenção pode ser definida como o processo que 

direciona, seleciona, alerta, delibera e contempla a informação. Albernethy (1993), se refere à atenção como um 
termo abrangente que pode ser utilizado para definir uma série de processos que variam num contínuo entre 
vigília e concentração. Magill (2000) afirma que a atenção é um estado de alerta; e Schwartzman (2001) propõe 
que a atenção seria o processo pelo qual um determinado estímulo torna-se consciente. 
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Segundo Magill (2000), nas últimas décadas, há uma tentativa de 

compreender a atenção a partir de teorias e modelos explicativos. Estes modelos 

serão apresentados a seguir respeitando a ordem cronológica em que foram 

propostos. 

 

 

2.1.1. Modelos explicativos da atenção 

 

 

A teoria do gargalo de atenção (ou bottle neck) proposta por Welford 

(1952) e discutida também por Broadbent (1958), Deutsch e Deutsch (1963) e Keele 

(1973), foi uma das primeiras teorias a ganhar destaque ao considerar que existiria 

um limite de informação que poderia ser processada simultaneamente. Em 

determinado ponto, as informações selecionadas seriam restringidas/filtradas; 

portanto, a ideia central é a de que ocorre um processo de seleção (filtro) no sistema 

de input, fazendo com que, a partir deste ponto, as informações fluam por um canal 

que permite a passagem de apenas uma informação ou operação estímulo-resposta 

por vez. A partir destes filtros, as informações selecionadas recebem os recursos de 

atenção e são processadas de modo seriado, o que permite a sua conclusão. Não 

existe um consenso sobre o momento ou local onde ocorre a filtragem das 

informações selecionadas. 

Outra teoria de destaque foi a de reservatório de atenção, proposta por 

Kahnemam (1973), e também chamada de capacidade dos recursos centrais. 

Segundo Kahnemam (1973), existe uma reserva de recursos – ou ainda um 

reservatório de atenção - que atividades ou informações com diferentes demandas 

disputam para usufruir. A competição ocorre conforme as características do 

indivíduo, atividade e situação. O reservatório pode ser subdividido de modo que a 

possa suprir todas as demandas de atenção. Entretanto, se a demanda atencional 

total ultrapassar a capacidade de reserva, o sistema é sobrecarregado e uma das 

“respostas” não será executada com a atenção devida, podendo a atividade não ser 

concluída ou ter seu desempenho afetado. 
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Na mesma década, Wickens (1976) sugere que existem diversos 

mecanismos de atenção, cada um com recursos limitados, e propõe a teoria dos 

recursos múltiplos. Os recursos de atenção teriam três características importantes: 

seleção (distribuir os recursos limitados aos canais apropriados, p.e. visão, audição); 

divisão (processamento de duas ou mais tarefas ao longo de canais em paralelo) e 

carga mental (quantidade de esforço mobilizada para a atenção). 

Segundo Wickens (1987), o ser humano tem a capacidade de dividir 

recursos de atenção entre dois ou mais canais sensoriais. Segundo a teoria dos 

recursos múltiplos, a interferência entre as tarefas é maior conforme disputam os 

mesmos recursos (por exemplo, duas tarefas auditivas sofrem maior interferência 

entre si do que uma tarefa visual e outra auditiva). Isso ocorre porque as tarefas que 

são captadas simultaneamente por um mesmo canal sensorial seriam processadas 

em paralelo, enquanto que as informações captadas em canais distintos seriam 

processadas em modo serial. 

Moran (1999) compreende a atenção como uma habilidade que pode ser 

desenvolvida e aprimorada com a prática. Segundo ele: “[...] há um forte apoio para 

a ideia de que a prática de uma dada tarefa tende a reduzir a quantidade de 

recursos cognitivos que ela requer.” (MORAN, 1999, p.58), ou seja, o nível de 

habilidade do praticante influencia no esforço de atenção para a execução de uma 

tarefa.  

No mesmo sentido, Ladewig (2000) afirma que ocorrem alterações nos 

processos de atenção conforme um indivíduo passa pelos diferentes estágios de 

aprendizagem. Quando automatizada, uma habilidade requer significativamente 

menos dos processos da atenção (LADEWIG, 2000). 

Independente das diferenças, uma ideia comum às definições de atenção 

e aos modelos e teorias explicativos deste fenômeno é a afirmação de que a 

capacidade de atenção é limitada. Assim, sendo essa capacidade limitada, escolher 

quais informações são relevantes para a execução de uma tarefa - e quais devem 

ser descartadas de forma a não sobrecarregar o processamento - em muitas 

situações, é fator fundamental para o sucesso. 
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Ladewig (2000), ao definir atenção seletiva, refere-se a este construto 

como a habilidade de um indivíduo em dirigir o foco da atenção a um ponto em 

particular. 

 

 

2.2. Foco de Atenção 

 

 

Um conceito no campo da atenção, abordado tanto por Magill (2000) 

quanto por Moran (1999), e que merece destaque particular no presente estudo, é o 

de foco de atenção. 

Durante a execução de uma tarefa motora, quando um indivíduo organiza 

os recursos disponíveis para dirigi-los a determinadas fontes de informação 

importantes para a realização da tarefa, pode-se dizer que ele focalizou sua 

atenção.  

Magill (2000) considera o foco de atenção em função de sua largura e 

direção. A largura refere-se a um foco estreito ou amplo na informação do ambiente 

- e consequentemente na atividade mental - ou seja, diz respeito à quantidade de 

informação que é coletada. A direção do foco de atenção refere-se ao local de onde 

se coleta a informação, podendo o foco ser interno ou externo ao indivíduo. 

De acordo com Wulf, Höss e Prinz (1998), foco interno é o foco 

direcionado ao movimento do corpo do próprio executante, enquanto o foco externo 

é direcionado aos efeitos que o seu movimento tem no ambiente.  

Diversos estudos têm sido realizados para avaliar o desempenho e 

aprendizagem de ações motoras em função do foco de atenção (CHOW; PEH; 

DAVIDS, 2011; WULF, 2007a; WULF, 2007b). Outra abordagem comum dos 

estudos em relação ao foco de atenção é a influência que este pode exercer no 

desempenho de aprendizes e indivíduos experientes. 
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Estes estudos direcionam o foco de atenção através de instruções e 

dicas4, ou pelo feedback aumentado. Nesta revisão de literatura será dado destaque 

para a instrução, que foi o modo selecionado para direcionar o foco de atenção 

deste estudo.  

 

 

2.2.1 Instrução 

 

 

O direcionamento do foco de atenção pode ser encontrado na literatura 

associado à ideia de instrução, sendo que alguns autores (PORTER et al., 2010; 

SHEA; WULF, 1999; ZENTGRAF; MUNZERT, 2009; WULF, 2007a; WULF; HÖSS; 

PRINZ, 1998) constroem suas discussões a partir da ideia de “instruir a atenção” a 

um determinado foco. Essa concepção sugere que é possível orientar o indivíduo a 

uma determinada forma de selecionar informações relevantes. 

Os profissionais envolvidos na execução e no ensino de habilidades 

motoras utilizam-se constantemente de instruções a respeito da tarefa a ser 

executada, podendo empregar demonstrações, dicas e instruções verbais para 

comunicar-se com seus alunos/clientes, e orientá-los quanto à realização de 

determinada habilidade motora. 

Essas informações e dicas orientam o foco de atenção do indivíduo, 

buscando otimizar o desempenho e promover a aprendizagem da tarefa em 

questão.  

A instrução e demonstração compõem, juntamente com o feedback, as 

fontes de informação aumentada que são estudadas na aprendizagem motora e têm 

papel fundamental no processo de aquisição de habilidades motoras (HODGES; 

LEE, 1999; NEWELL,1991). De acordo com Newell (1991), a informação facilita as 

mudanças na performance motora que refletem aprendizagem. 

 

4 
Instruções e dicas são as formas mais freqüentes de direcionamento do foco de atenção nos estudos 

encontrados. 
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É aceito que o fornecimento de instrução para os iniciantes seja 

necessário para que a aprendizagem ocorra e, dentro desta perspectiva, tem sido 

proposto que instrução prévia à aquisição de uma habilidade desenvolve uma 

referência de exatidão por parte do aprendiz. O conceito de instrução foi definido por 

Franks e Hodges (2002) como a informação fornecida antes do início da prática ou 

durante a sua execução, de forma independente à performance. Franks e Hodges 

(2002) afirmam, ainda, que a efetividade da instrução é dependente da habilidade 

inicial do aprendiz e da relação desta com a tarefa ou habilidade transmitida. 

Diferentes autores (FRANKS; HODGES, 2002; HODGES; LEE, 1999; 

NEWELL, 1991) constataram que o efeito da instrução recebe menos atenção por 

parte dos investigadores e que a maioria dos estudos sobre informação aumentada 

concentra-se em feedback. Nesse sentido, aprofundar os conhecimentos com 

relação à instrução é proposto como um desafio para o avanço na compreensão da 

aprendizagem motora e os fatores que a afetam.  

Embora haja um número reduzido de estudos sobre o efeito da instrução 

na aprendizagem motora, alguns pesquisadores demonstraram tal efeito. Um 

exemplo disso foi apresentado por Al-Abood, Davis e Benett (2000) que compararam 

desempenho de três grupos (modelação, instrução oral e grupo controle, sem 

instrução), com relação à variabilidade do deslocamento dos segmentos de membro 

superior na tarefa modificada do dardo de salão. Enquanto a modelação apresentou, 

comparativamente, desempenho superior desde o primeiro bloco de tentativas, o 

grupo que recebeu instrução oral só atingiu performance equivalente no último bloco 

de tentativas e o grupo controle demonstrou resultado inferior durante todo o tempo. 

Posteriormente, Al-Abood, Davis e Benett (2001) realizaram experimento 

semelhante comparando também o score alcançado e concluíram que, apesar do 

tipo de informação ter influenciado na variabilidade do movimento, não apresentou 

efeito na meta da tarefa. 

O estudo de Porter et al. (2010), que compararam o fornecimento de 

instrução em três grupos durante a execução de uma corrida de agilidade em “L”, 

(também) ilustra a influência da instrução no desempenho. Neste estudo, dois 

grupos experimentais receberam instruções que auxiliavam os participantes a 

focalizar a atenção para aspectos internos (FI) ou externos (FE) do movimento e o 



23 

 

terceiro grupo recebeu instrução sem foco atencional explícito. Além disso, o foco de 

atenção adotado pelos indivíduos durante a execução foi verificado por meio de 

questionário no intervalo entre as tentativas, o que possibilitou estimar a proporção 

de tempo que, em média, foi dedicada a cada um dos focos de atenção induzidos. O 

grupo sem instrução de atenção explícita permaneceu na condição instruída 84% do 

tempo; o FI 76% do tempo; e o FE foi o que menos dedicou atenção, utilizando 65% 

do tempo. No desempenho, FE conseguiu resultado significativamente superior aos 

outros dois grupos.  

O delineamento experimental utilizado por Alami e Hall (2011) também 

permite visualizar o efeito da instrução no processo de aprendizagem. Semelhante 

ao estudo descrito acima, os pesquisadores avaliaram a influência do fornecimento 

de instrução na aprendizagem, orientando o foco de atenção dos participantes no 

arremesso de dardos de salão. Para isso, utilizaram a instrução de foco externo de 

três formas ou frequências: relembradas a cada duas tentativas; a cada quatro 

tentativas; e a cada dez tentativas. Durante a aquisição, os grupos que receberam 

instrução a cada quatro e dez arremessos tiveram desempenho superior ao grupo 

que a recebeu a cada duas tentativas. Na fase de retenção, o grupo que recebeu 

instrução somente a cada dez tentativas apresentou desempenho superior, 

indicando que esta frequência de instrução foi mais adequada para esta tarefa. Este 

demonstra, inclusive, que o fornecimento excessivo de instrução pode prejudicar o 

desempenho. 

 

 

2.2.2 Investigações sobre foco de atenção 

 

 

Diversos estudos avaliaram o efeito do foco de atenção em uma 

variedade de habilidades motoras. Os primeiros estudos investigaram a influência do 

foco atencional na aprendizagem e no desempenho de uma habilidade motora.  

Talvez o primeiro estudo publicado tenha sido de um grupo liderado por 

Gabriele Wulf da Universidade de Nevada, que por mais de uma década vem se 

dedicando a estudar o efeito do foco de atenção. Neste estudo, Wulf, Höss e Prinz 

(1998) realizaram dois experimentos: o primeiro utilizou um simulador de esqui e o 
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segundo utilizou um estabilômetro. Ambos experimentos contaram com grupos que 

receberam instruções direcionadas ao FI, FE e também um grupo controle (CO). Os 

dois experimentos apresentaram resultados similares e os autores concluíram que o 

FE favoreceu a aprendizagem. 

Shea e Wulf (1999) examinaram o efeito da utilização de instruções de 

foco interno ou externo com e sem o feedback aumentado durante a aprendizagem 

motora. Na tarefa em questão (equilíbrio dinâmico em um estabilômetro), o feedback 

aumentado foi fornecido por um monitor de computador à frente do indivíduo, o que 

se pode considerar um foco externo de atenção, mesmo que a informação refira-se 

a partes de seu corpo. Os autores concluíram que os benefícios oferecidos na 

adoção do foco externo à aprendizagem são generalizáveis ao feedback aumentado, 

uma vez que o feedback, no caso, demonstrou potencializar a performance tanto em 

FE quanto em FI.  

Partindo do pressuposto de que o FE de atenção é mais efetivo para a 

aprendizagem, em uma investigação posterior realizada também utilizando o 

estabilômetro, McNevin, Wulf e Shea (2003) compararam o efeito do FE em função 

de diferentes distâncias. Foi observado que a aprendizagem ocorria de forma mais 

eficiente quanto mais distante do indivíduo era fixado o FE de atenção, muito 

embora o FE tenha apresentado resposta motora superior ao FI independente da 

distância. Foi proposto que a aprendizagem ocorreu de forma mais eficiente por 

serem utilizados mecanismos de controle mais automáticos e naturais. 

No mesmo ano, Wulf et al. (2003), publicaram um estudo que investigou o 

foco de atenção no paradigma dual-task, ou tarefa dupla. Foi utilizada uma tarefa 

suprapostural que consistia em sustentar um objeto na posição horizontal, 

executada em conjunto com o equilibrar-se no estabilômetro. Foram comparados os 

desempenhos de dois grupos, FI e FE, relativos a um parâmetro da tarefa 

suprapostural, durante a aprendizagem. Foram realizados dois experimentos que se 

diferiram no delineamento, e em ambos observou-se que o FE beneficiou o 

desempenho da tarefa suprapostural desde a aquisição até o teste de retenção, 

além de influenciar positivamente também na tarefa de equilíbrio dinâmico, com 

desempenho superior desde o início da aquisição até as fases de retenção e 

transferência. 
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Considerando que o foco externo de atenção poderia ser um fator positivo 

na aprendizagem de diversas tarefas, Wulf, Töllner e Shea (2007), procuraram 

manipular a dificuldade da tarefa. Foram realizados dois experimentos com a tarefa 

de estabilização sobre diferentes superfícies instáveis na plataforma de força, 

contando com grupo FI, FE e CO. Os autores concluíram que o efeito positivo do 

foco externo de atenção ocorre em tarefas mais desafiadoras, não sendo observada 

diferença entre os grupos na tarefa com baixa demanda de atenção. 

Os estudos apresentados acima foram realizados por pesquisadores de 

diferentes universidades, embora possam ser considerados como membros de um 

mesmo grupo. Existem ainda outros estudos produzidos pelos mesmos autores, que 

analisaram o efeito do foco de atenção em habilidades motoras como golfe, 

basquetebol, futebol, voleibol, sempre corroborando a informação de que o foco 

externo de atenção foi capaz de beneficiar o desempenho e a aprendizagem dos 

executantes, todos relatados por Wulf (2007b), em trabalho de revisão. 

Os resultados desta série de estudos permitiram a proposição da hipótese 

de confinamento de atenção (Constrained Action Hypothesis) (MCNEVIN, SHEA; 

WULF, 2003; WULF, 2007a; WULF, 2007b). De acordo com esta hipótese, focalizar 

a atenção no efeito do movimento promove um modo mais automático de controle 

do movimento. Em caso contrário, quando um indivíduo tenta, conscientemente 

controlar seus movimentos, tende a restringir o sistema motor pela intervenção em 

processos que seriam normalmente regulados por eficazes processos automáticos 

de controle. De acordo com esta hipótese, focalizar a atenção no efeito do 

movimento ou então, no próprio movimento, influencia na capacidade de atenção, na 

frequência de ajustes de movimento e nos graus de atividade muscular, observados 

sob diferentes condições. 

Em um estudo que utilizou como tarefa a tacada de golfe, Bell e Hardy 

(2009) investigaram o efeito do foco de atenção (FI, FE próximo e FE distante), em 

diferentes condições de ansiedade. No experimento em questão foi investigada 

somente a performance de indivíduos experientes. Independente à condição de 

ansiedade, o FE distante foi o que obteve precisão superior e a atribuição do FI 

obteve o desempenho menos preciso. O resultado obtido por Bell e Hardy (2009) 

suporta a constrained action hypothesis e sinaliza a importância da adoção do foco 
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externo de atenção por indivíduos experientes, especialmente em situações de alto 

stress. 

Com o intuito de verificar se o efeito do foco de atenção poderia ser 

observado na atividade elétrica muscular, Wulf et al. (2010) investigaram a atividade 

eletromiográfica de músculos dos membros inferiores5 em uma tarefa que 

compreendia saltar verticalmente, alcançando o mais alto possível com uma das 

mãos. Nesta tarefa foram avaliados estudantes universitários, nas duas condições: 

FI e FE. Embora o tempo de movimento tenha sido semelhante nas duas condições, 

os resultados da eletromiografia diferiram entre os grupos, sugerindo ativação menor 

na condição de foco externo, a despeito da altura do salto ter sido maior nesta 

condição. Os autores sugeriram que, na condição FE, foi necessário um menor 

esforço para um movimento mais eficiente. 

É importante ressaltar que a vantagem para o foco externo de atenção no 

desempenho ou na aprendizagem, não é unânime na literatura científica. Os estudos 

a seguir ilustram tal fato. 

Zentgraf e Munzert (2009) desenvolveram uma investigação sobre os 

efeitos do foco de atenção na aprendizagem, observando a cinemática do 

movimento. A tarefa utilizada foi o movimento de malabares denominado cascata de 

3 bolas, realizado com as duas mãos, por adultos jovens. Os executantes foram 

divididos em três grupos, compreendendo: CO (sem instruções guiadas); FI 

(instruções relacionadas ao corpo); e FE (instruções relacionadas às bolas). Foi 

observado melhora de desempenho similar aos três grupos. No entanto, quando 

comparados FI e FE, foram encontradas diferenças na cinemática da parte superior 

do corpo e na trajetória da bola durante a fase de aquisição. A trajetória da bola foi 

similar entre os grupos controle e foco externo, sugerindo que a informação 

relevante tenha sido coletada independente das instruções (no caso do feedback 

externo).  

O estudo de Zentgraf e Munzert (2009) destaca uma limitação 

encontrada, quanto às instruções voltadas ao foco interno em tarefas que utilizam 

objetos na execução. Os autores propõem que talvez isso confronte os novatos com 

a necessidade de processar informação adicional, no caso, além das instruções 

fornecidas com relação ao corpo, a inerente relação com o objeto. 
 

5 
músculo gastrocnêmio, m. tibial anterior, m. reto-femoral, m. vasto-lateral e m. ísquio-tibial. 



27 

 

Paralelamente ao desenvolvimento de uma série robusta de estudos que 

demonstram a vantagem do FE em algumas situações, por volta da metade da 

década de 2000 alguns estudos apresentaram novos enfoques, investigando o efeito 

do foco de atenção segundo o nível de proficiência do executante. 

O efeito do foco de atenção foi investigado em função do nível de 

habilidade por Perkins-Ceccato, Passmore e Lee (2003) em dois grupos de golfistas, 

muito habilidosos e pouco habilidosos, avaliados nas condições FE e FI. Neste 

estudo, enquanto os habilidosos obtiveram desempenho superior com o FE, os 

pouco habilidosos se beneficiaram no FI. Perkins-Ceccato, Passmore e Lee (2003) 

argumentam que enquanto o grupo de indivíduos habilidosos corroborou a 

Constrained Action Hypothesis, o grupo dos menos habilidosos não se enquadrou e 

teve a sua execução prejudicada na condição de FE, uma vez que ainda não 

possuíam este movimento automatizado. 

Outro grupo de pesquisadores investigou quais mecanismos de execução 

regem as habilidades sensório-motoras por meio dos diferentes níveis de 

proficiência (indivíduos novatos e experientes). Através da comparação entre o nível 

de experiência, a direção da atenção e a velocidade, versus a precisão na 

performance, Beilock et al. (2004) desenvolveram um estudo com a tarefa da tacada 

de golfe. Foram realizados dois experimentos, o primeiro comparando a execução 

focada no movimento e a execução com atenção dividida, simultânea a outra tarefa 

(falar uma palavra em um tempo correto). O segundo experimento de Beilock et al. 

(2004) comparou o desempenho na execução focada em precisão ou velocidade. 

Nos dois experimentos os novatos pareceram beneficiar-se das condições que 

permitiam maior controle (focados no movimento e em precisão). Os autores 

concluíram que, enquanto os novatos parecem usufruir melhor de ambientes que 

lhes permitem acompanhar sua execução de modo online, os experientes, em 

contrapartida, parecem tirar proveito de ambientes limitadores.  

Beilock et al. (2004) ressaltaram o argumento de os novatos terem 

apresentado desempenho superior na condição de precisão, o que seria um forte 

indicativo de que eles não estariam utilizando-se de comandos mais automáticos, 

mas sim utilizando a memória de trabalho para um controle online sempre que 

possível, o que influenciou positivamente a performance. 
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Ford, Hodges e Williams (2005) investigaram o efeito do foco de atenção 

em função da natureza da instrução (relevância com a tarefa) e também do nível de 

habilidade dos participantes no desempenho de uma tarefa. A tarefa utilizada foi o 

drible do futebol por meio de seis cones. Indivíduos experientes e inexperientes 

receberam instruções para direcionar a atenção a um destes três fatores: pé 

(característica relevante), braço (característica irrelevante), ou uma palavra (tarefa 

irrelevante); sendo a performance comparada a condição controle (sem foco).  

Os resultados deste estudo revelaram que, enquanto para os habilidosos 

o FI (tanto no braço quanto no pé) causou interferência negativa na performance; 

para os aprendizes, as condições que causaram interferência negativa no 

desempenho foram FI irrelevante ou tarefa irrelevante (palavra). Quando os 

habilidosos executaram com o pé não-dominante, não houve diferença entre as três 

condições para os habilidosos. Os autores observaram que o foco interno 

direcionado ao pé para aprendizes evidenciou um controle online eficiente, - achado 

que segue na mesma linha de Beilock et al. (2004), e que mesmo os experientes 

podem ter uma perda da condição de automatização de suas habilidades, mediante 

modificações na tarefa e na instrução. 

Após os resultados de dois trabalhos que avaliaram desempenho 

comparando aprendizes e experientes executando a tacada de golfe aparentemente 

questionarem a validade incondicional da constrained action hypothesis, Poolton et 

al. (2006) investigaram a aprendizagem desta habilidade por novatos. No primeiro 

experimento, a tacada foi praticada com uma única instrução, respectiva ao grupo: 

FE ou FI.  

Embora os dois grupos tenham apresentado desempenho semelhante, ao 

se verificar o conjunto de regras para a execução da tarefa que cada grupo havia 

extraído da prática, foi observado no estudo de Poolton et al. (2006) que o grupo FI 

conseguiu extrair proporcionalmente mais regras internas, o que poderia ter gerado 

uma maior carga na memória de trabalho, sobrecarregando o processamento de 

informações. Para testar esta suposição foi desenvolvido um segundo experimento, 

no qual foi fornecido um conjunto de seis regras para cada grupo (FE e FI), 

procurando equilibrar a solicitação da memória de trabalho para ambos os grupos. 
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Neste caso, os desempenhos dos grupos FI e FE não diferiram comparativamente 

entre si, mas foram inferiores em relação ao primeiro experimento. 

A discussão proposta por Poolton et al. (2006) foi se o movimento durante 

a aquisição de uma habilidade é controlado a partir de uma codificação comum, que 

se utiliza de processos mais automáticos mediante o uso do foco de atenção 

externo; ou ainda, pelo processamento consciente. Segundo os autores, o 

processamento consciente justificaria uma variação na carga da memória de 

trabalho e as consequentes diferenças de desempenho quando das instruções de 

foco de atenção. Poolton et al. (2006) afirmaram que o foco externo pode auxiliar 

nos primeiros estágios de aprendizagem, por diminuir a carga de processamento na 

memória de trabalho. 

Talvez seja importante ressaltar que a grande maioria dos estudos sobre 

a influência do foco de atenção na aprendizagem motora foi conduzida com 

população saudável e adulta. A discussão referente à generalização da hipótese 

para novatos e experientes – que possuem diferentes níveis de automatismo – abriu 

caminho para a investigação destes efeitos também em indivíduos com diferentes 

graus de automatismo no controle do movimento: portadores de necessidades 

especiais (por exemplo, o mal de Parkinson - que interfere na capacidade de 

controlar os movimentos de modo automático), crianças e idosos. 

Emanuel, Jarus e Bart (2008) investigaram o efeito do foco de atenção em 

função da idade, na aprendizagem do arremesso de dardos de salão. Foram 

comparados grupos de FI e FE para cada faixa etária: crianças (ẋ=9,8 anos) e 

adultos (ẋ=28,8 anos). Os resultados mostraram que enquanto adultos alcançaram 

desempenho superior no grupo FE tanto na aquisição quanto na retenção, o foco de 

atenção não influenciou o desempenho das crianças na fase de aquisição ou 

retenção. Observou-se, também, algum benefício para as crianças com FI na 

transferência. Os autores argumentaram que estes resultados podem ser devidos 

aos adultos possuírem mais experiências motoras que as crianças, executando a 

tarefa com maior automatismo, mesmo sem possuir experiência específica com o 

arremesso de dardos. No caso das crianças, devido à imaturidade, menor 

velocidade no processamento de informações e a dificuldade em selecionar a 

relevância das informações coletadas, focalizar a atenção nos movimentos corporais 
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melhoraria sua performance por contribuir com o processamento de informações 

que levaria à aprendizagem. 

Com a mesma tarefa de arremesso de dardos de salão, Lohse, Sherwood 

e Healy (2010), investigaram como a mudança do foco de atenção pode afetar a 

cinemática e a atividade elétrica muscular durante o desempenho. O estudo foi 

realizado com adultos, que realizaram sete blocos de três tentativas cada, com 

instruções contrabalanceadas entre as condições FE e FI. Foi concluído que o FE 

possibilitou um desempenho superior e apresentou vantagens em relação à FI, tanto 

em termos de cinemática, com FE apresentando variabilidade funcional do 

movimento; quanto na atividade elétrica muscular, apresentando menor ativação 

muscular. 

Dos estudos descritos acima, Lohse, Sherwood e Healy (2010) 

ressaltaram as vantagens do foco externo, enquanto alguns confrontam tais 

vantagens e, de certo modo, os resultados de Perkins-Ceccato, Passmore e Lee 

(2003) e Emanuel, Jarus e Bart (2008) corroboram a constrained action hypothesis. 

No entanto, quando as amostras experimentais são consideradas, a necessidade de 

mais investigações a respeito do efeito do foco de atenção é evidenciada, sobretudo 

em populações cujas características de controle e automatismo de movimentos são 

diversificadas.  

Dentre estas populações, Wulf (2007a) cita, inclusive, pacientes com 

acidente vascular encefálico, mal de Parkinson, ou mesmo a população idosa, que 

assim como as crianças - mas não do mesmo modo, têm velocidade reduzida no 

processamento de informações, dificuldade na seleção da informação relevante do 

ambiente, além de outras características próprias do controle e execução do 

movimentos. 

Huxhold et al. (2006) compararam o controle postural6 de jovens e idosos, 

sob diferentes demandas cognitivas. Neste estudo, quando deslocou-se o foco de 

atenção do controle postural para uma tarefa cognitiva de demanda leve, os idosos 

apresentaram desempenho superior. Os autores sugeriram que, nesta situação, 

deslocar o foco de atenção do próprio corpo possibilitou um controle mais 

automático e eficiente.  

6 
medido através do deslocamento do centro de pressão 
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O estudo de De Bruin et al. (2009) avaliou o efeito do treinamento em 

função do foco de atenção (FI e FE) com indivíduos idosos, tendo variáveis de 

desempenho funcional como parâmetro. O treinamento em questão foi de equilíbrio 

funcional, realizado com 26 idosos duas vezes por semana, durante 5 semanas. Não 

foi encontrada diferença entre os grupos em função dos diferentes focos de atenção, 

no entanto, uma limitação importante do estudo foi o fato de o feedback ser exibido 

em uma tela, o que pode ter nivelado a performance dos dois grupos. 

Em estudo com portadores do mal de Parkinson, Wulf et al. (2009) 

avaliaram se o foco externo de atenção seria capaz de reduzir a instabilidade 

postural, comparativamente ao foco interno. No estudo em questão, foi utilizado um 

disco inflável de borracha e avaliado o deslocamento postural de 14 indivíduos com 

estágio da doença entre II e III, em três condições: CO, FI e FE. Enquanto os 

autores não encontraram diferença entre o deslocamento postural de CO e FI, a 

condição FE apresentou maior estabilidade7. 

Utilizando uma população idosa, Chiviacowsky, Wulf e Wally (2010), 

testaram o efeito do FE e FI na aprendizagem de estabilização (equilíbrio dinâmico). 

Dois grupos, FE e FI, praticaram por 10 tentativas de 30 segundos em um 

estabilômetro. Foi realizado um teste de retenção após 24 horas, correspondendo a 

5 tentativas de 30 segundos. Segundo as autoras, os benefícios do FE na 

aprendizagem obtidos nos estudos com populações jovens são generalizáveis aos 

idosos8. 

Chow, Peh e Davids (2011) realizaram uma revisão de literatura, 

procurando avaliar o impacto do foco de atenção no comportamento motor. A 

revisão é importante fonte de reflexão, na medida em que aponta algumas limitações 

dos estudos que foram desenvolvidos até o momento, que são: (a) os estudos 

avaliaram somente o desempenho ou aspectos específicos da coordenação e não a 

coordenação geral do movimento; (b) em grande parcela das pesquisas existe falta 

de verificação do foco de atenção adotado na execução; (c) metas e instruções que 

podem confundir os grupos; (d) algumas tarefas escolhidas exercem forte influência 

ou restrição na validade dos resultados. 

7 
É necessário ressaltar que se trata de um estudo com limitações, realizado por meio de simples observação do 

comportamento em um grupo bastante particular, o que é ponderado pelas próprios pesquisadores. 

8 
Não foram encontradas diferenças de desempenho na fase de aquisição entre os grupos no primeiro dia. 
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Assim, conclui-se que, aparentemente, o FE causa pouca interrupção nos 

baixos níveis de controle e permite aos aprendizes direcionar a atenção aos efeitos  

do movimento. Além disso, Chow, Peh e Davids (2011) relatam que não está claro 

nas pesquisas publicadas se o FE é vantajoso para todos os tipos de tarefas. 

Segundo os autores, falta ser examinado se algumas tarefas e situações podem se 

beneficiar do FI, especialmente em relação a aprendizes em determinados contextos 

de performance. 

Considerando que o estudo da população idosa poderia contribuir para o 

entendimento do efeito do uso do foco interno ou foco externo na aprendizagem de 

uma habilidade motora, serão apresentadas a seguir algumas características dessa 

fase de desenvolvimento. 

 

 

2.3. Envelhecimento 

 

 

Na psicologia desenvolvimental do ciclo de vida, segundo Voelcker-

Rehage (2008), o envelhecimento não é concebido como uma continuação 

justaposta ao desenvolvimento; no caso, ambos podem ser usados como sinônimos. 

Partindo deste princípio, como determinar o início da velhice? Qual idade 

cronológica deveria ser utilizada como referência pela comunidade científica em 

suas pesquisas? 

Segundo Chodzko-Zajko et al. (2009) e Spirduso (1995), não existe 

consenso na literatura a respeito de quando a velhice inicia-se, e nem 

determinações específicas sobre a idade mínima dos participantes em estudos 

envolvendo idosos. Nelson et al. (2007) sugerem que, na maioria dos casos, as 

recomendações para a velhice aplicam-se a indivíduos com 65 anos ou mais; 

podendo ser aplicadas a indivíduos entre 50 e 64 anos, caso apresentem condições 

clínicas crônicas ou limitações funcionais que afetem seus movimentos ou atividade 

física.  

A classificação adotada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) utiliza 

como referência para a pessoa idosa, a idade acima de 60 anos para os países em 



33 

 

desenvolvimento, e acima de 65 anos para os países desenvolvidos; embora, a 

própria OMS argumente que a idade cronológica não é um marcador preciso para as 

mudanças que ocorrem no envelhecimento (WHO, 2005). 

Estabelecida uma referência para quando se inicia a velhice, existe a 

necessidade de se conhecer as transformações que, de forma geral, aconteceriam 

com um indivíduo durante o envelhecimento na ausência de outros fatores externos. 

Em relação ao que seriam estes fatores externos, Chodzko-Zajko et al. 

(2009) definem o processo de envelhecimento como complexo, envolvendo: um 

processo de envelhecimento primário, comum a todos os indivíduos (orgânico); 

efeitos secundários do envelhecimento (resultado de doenças crônicas e estilo de 

vida); e fatores genéticos. É importante destacar a dificuldade em se dissociar estes 

processos ao se estudar o envelhecimento, uma vez que têm forte interferência 

entre si. 

As alterações que ocorrem durante o envelhecimento nas capacidades 

motoras envolvem declínios no VO2, redução na força e potência musculares, 

redução na flexibilidade e na mobilidade articular (CHODZKO-ZAJKO et al., 2009). 

Do ponto de vista neural, com o avanço da idade ocorrem mudanças anatômicas, 

metabólicas, neuroquímicas e no modo de ativação cerebral, que afetam 

diretamente o comportamento motor. Li e Dinse (2002) relatam que algumas 

subpopulações de neurônios podem diminuir, ou ainda, sofrer perdas específicas, 

em especial, o córtex pré-frontal, que está associado à memória de trabalho. 

Além de déficits na memória de trabalho, a revisão de literatura sobre os 

estudos de imageamento cerebral e os de abordagem comportamental apresentada 

por Reuter-Lorenz e Park (2010), indica que entre os principais declínios relativos ao 

envelhecimento estão incluídos o controle inibitório, a velocidade de processamento 

e a memória de longa duração. 

Derambure et al. (2004) sugerem que acontecem mudanças nos inputs 

das estruturas subcorticais. A este respeito, Schulz e Salthouse (1999), afirmaram 

que as fontes aferentes passam a apresentar um limiar de ativação mais alto, 

ocasionando diminuição da sensibilidade para os movimentos corporais. 
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Embora o idoso seja passível de plasticidade cerebral (REUTER-

LORENZ; PARK, 2010), diferenças no padrão de ativação cerebral (superativação, 

alteração das redes de ativação padrão, perda de especialização regional e 

compensação frontal) são mecanismos compensatórios para as alterações e perdas 

neurais do envelhecimento que nem sempre resultam em eficiência. 

Do ponto de vista neuroquímico, a redução da atividade da dopamina tem 

impacto negativo na cognição e no sistema sensório-motor (LI; DINSE, 2002). Com 

o avanço da idade, ocorre o aumento da integração entre cognição e sistema 

sensório-motor (HUXHOLD et al., 2006; LI; DINSE, 2002; LI; LINDERBERGER, 

2002), e perdas particulares destes aspectos individualmente acentuam a 

interdependência entre eles. (LI; DINSE, 2002; LI; LINDERBERGER, 2002). 

As alterações descritas acima modificam o desempenho e a forma como 

idosos controlam o movimento (CHODZKO-ZAJKO et al., 2009), na capacidade de 

atenção (MAGILL; GRODESKY, 2005) e no processamento e execução de tarefas 

(KRAMPE, 2002). 

Tais alterações podem ser observadas na prática, durante a execução de 

uma tarefa, através de: aumento do tempo de reação (DERAMBURE et al., 2004; 

CHODZKO-ZAJKO et al., 2009); aumento do tempo de movimento (CHODZKO-

ZAJKO et al., 2009; KRAMPE, 2002; SEIDLER; STELMACH, 1995); maior 

variabilidade de movimentos (SEIDLER e STELMACH, 1995); alteração no controle 

de movimentos precisos (KRAMPE, 2002; CHODZKO-ZAJKO et al., 2009); 

movimentos compensatórios e corretivos mais lentos e variáveis (KRAMPE, 2002); 

planejamento motor menos eficiente (DERAMBURE et al., 2004); declínio na 

memória de longa duração, disfunção no controle inibitório e limitação na memória 

de trabalho (REUTER-LORENZ; PARK, 2010). Como resultado, observa-se uma 

diferença nos padrões de desempenho dos indivíduos idosos comparados aos 

adultos jovens. 

Krampe (2002) enfatizou que as mudanças associadas ao avanço da 

idade na precisão motora e na velocidade de movimento não podem ser 

simplificadas a uma redução na velocidade geral de processamento, mas que 

processos como timing, sequenciamento e controle executivo demonstram 

diferentes níveis de perdas. A concordância quanto a hipótese de não ocorrer uma 
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lentidão geral no processamento durante o envelhecimento também foi apontada por 

Reuter-Lorenz e Park (2010).  

Segundo Voelcker-Rehage (2008), embora o desempenho de uma 

habilidade seja notadamente afetado pela idade, a aquisição de habilidades motoras 

é relativamente conservada. Em um extenso trabalho de revisão bibliográfica, 

Voelcker-Rehage (2008) concluiu que as mudanças nos processos que envolvem a 

aprendizagem motora que ocorrem com o avanço da idade são específicas às 

tarefas e não absolutas. Segundo Spirduso (1995), a natureza da tarefa também tem 

influência sobre o quanto de aprendizagem ocorrerá, sendo mais fácil ao idoso 

adquirir habilidades simples do que complexas. 

A especificidade da tarefa motora em relação ao declínio observado na 

performance de idosos também foi apontada por Teixeira (2006), que observou o 

desempenho de idosos em diversas tarefas9. 

No entanto, mesmo considerando o papel da especificidade da tarefa 

motora, a diminuição progressiva de capacidades motoras no idoso, junto às 

modificações que ocorrem no sistema nervoso central e no processamento de 

informações, implicam em um decréscimo significativo no desempenho das tarefas 

cotidianas, o que influencia negativamente na habilidade do idoso interagir de forma 

efetiva com o ambiente (SANTOS et al., 2010).  

No que se refere aos processos que envolvem a atenção durante o 

envelhecimento, Verhaeghen e Cerella (2002), em trabalho de revisão, não 

encontraram alterações com relação à capacidade de atenção seletiva nos idosos, 

mas encontraram déficits na capacidade de dividir a atenção entre duas tarefas. 

Chiviacowsky, Wulf e Wally (2010) encontraram indícios de que, quando 

não instruídos de modo diferente, os idosos tendem a voltar sua atenção ao próprio 

movimento (talvez uma estratégia para controlar os efeitos das mudanças expostas 

acima) o que entre outros fatores reforçaria a ideia de tendência do controle online.  

No entanto, o controle online tem sido associado com a ativação ineficaz 

do sistema muscular (LOHSE, SHERWOOD e HEALY, 2010; WULF et al. 2010), 

perda da automaticidade e uso do controle mais consciente, que inibe processos        

9 Entre elas: tarefas de tempo de reação, tempo de movimento, força máxima, sincronização e 
controle de força. 
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automáticos eficientes de controle (WULF, 2007b, WULF et al., 2010), o que não 

favorece uma performance ótima. A não adoção de uma estratégia que possibilite 

uma performance ótima parece ter um impacto maior ao idoso do que a outras fases 

do desenvolvimento, pois em geral ao idoso é solicitado trabalhar mais próximo de 

suas capacidades físicas máximas – em comparação ao jovem (CHODZKO-ZAJKO 

et al., 2009). 

Considerando que indivíduos em idade avançada são capazes de adquirir 

habilidades motoras e, sobretudo, podem beneficiar-se do processo de 

aprendizagem motora, conhecer as condições pelas quais idosos podem otimizar a 

aquisição das habilidades torna-se fundamental. Nesta direção, Santos (2005) 

ressaltou a necessidade de se investigar as condições e demandas ambientais 

através das quais indivíduos em idade avançada seriam beneficiados quando 

expostos. 

 
  



37 

 

3 OBJETIVO 

 

 

Nesse sentido, o objetivo deste trabalho foi investigar o efeito do foco de 

atenção interno e externo, durante o processo de aquisição de uma tarefa motora, 

mais especificamente, no arremesso de dardo de salão, em indivíduos idosos. 
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4 HIPÓTESE 

 

 

Com base nos apontamentos da revisão de literatura, este trabalho partiu 

da hipótese de que o FE favorece a aprendizagem de uma habilidade motora por 

idosos. 
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5 MÉTODO 

 

 

5.1. Amostra 

 

 

Fizeram parte deste estudo 40 indivíduos, homens e mulheres, na faixa 

etária de 60 a 75 anos, sem experiência anterior na tarefa motora experimental. Os 

participantes possuíam visão normal ou corrigida por lentes, e não possuíam 

limitação nos movimentos de ombro, cotovelo e mãos, de modo a impedir que o 

movimento de arremesso fosse executado. 

Os indivíduos foram distribuídos entre dois grupos de modo pseudo-

aleatório, apenas contrabalanceado em função do sexo dos participantes. Os grupos 

foco interno (FI) e foco externo (FE), foram compostos por 20 indivíduos cada, sendo 

quatro homens e dezesseis mulheres. A média de idade de FI foi de 68,4 anos e de 

FE foi de 66,8 anos. 

Quatro indivíduos foram substituídos durante a coleta de dados. Dois 

idosos foram substituídos por não comparecerem ao segundo dia de coleta de 

dados e outros dois idosos demonstraram ter dificuldade de compreensão da tarefa, 

incapacidade de lidar com instrução fornecida, ou talvez não estivessem motivados 

em participar do estudo, sendo deste modo, substituídos. 

 

 

5.2. Tarefa Motora e Medidas de Desempenho 

 

  

A tarefa motora utilizada neste estudo foi o arremesso do dardo de salão, 

executado com o lado dominante dos indivíduos. A definição e detalhamento dos 

materiais utilizados foram feitas a partir de estudo piloto com a população idosa. 

Além disso, contou-se também com a colaboração técnica da Federação Paulista de 

Dardos. 

O arremesso foi realizado em direção a um alvo circular com 45,4 cm de 

diâmetro (Figura 1). A tábua de dardos utilizada foi de tamanho oficial, pois o estudo 
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piloto demonstrou que os idosos foram capazes de acertar um alvo de tamanho 

oficial. O alvo possuía marcações concêntricas a cada 2,1 cm, que compunham 

faixas circulares que se alternavam nas cores branca e preta. O alvo permaneceu 

fixado em um suporte próprio, a 1,73 m do piso em relação ao seu centro.  

 

Figura 1 - Desenho esquemático do alvo e respectivas distâncias utilizadas no estudo. 

Os indivíduos realizaram os arremessos a uma distância de 2,30m em 

relação ao alvo. Para que fosse mantido o padrão da distância no lançamento, foi 

realizada uma marca no piso com extensão (largura) de 15 cm, disposta 

paralelamente à superfície do alvo. 

 

Figura 2 - Ilustração da sala de coleta de dados, com alvo fixado no suporte sendo mostrado ao 
fundo. 



41 

 

Para os lançamentos foram utilizados dez dardos com ponta de aço 
(steel-tip) e flight flexível (soft-flight), ilustrados na Figura 3.  

 

 

Figura 3 - Dardo de ponta de aço com flight flexível utilizado no estudo. 

O piso foi protegido com placas de EVA (etil vinil acetato) com três cm de 

espessura formando uma superfície retangular de 3m x 4m, com a maior distância 

acompanhando o sentido dos lançamentos. 

O desempenho na tarefa foi avaliado por meio de diferentes medidas. 

Para observação da precisão espacial, foi utilizada a medida de erro radial (erro 

absoluto), que se refere à aproximação do dardo ao centro do alvo, independente da 

direção. Esta medida foi obtida a partir dos valores das coordenadas X e Y de cada 

localização do dardo no alvo, obtida em cada tentativa. Para as tentativas em que o 

dardo não atingiu o alvo foram atribuídos os seguintes valores às coordenadas: 

X=16,6cm e Y=15,7, correspondentes a um erro radial de 22,8cm, 1 mm 

imediatamente após o final da tábua de dardos. 

A consistência do desempenho foi obtida através do desvio padrão das 

tentativas intra-individuais, chamado neste estudo simplesmente de desvio padrão e 

relacionando-se ao erro absoluto. O desvio padrão aqui utilizado representa uma 

faixa de dispersão em relação à aproximação com o centro do alvo, independente do 

sentido – dado o objetivo da tarefa. 

O desvio padrão foi adotado como medida na tarefa de arremesso de 

dardo modificado no trabalho de Al-Abood, David e Bennet (2001), e o adotamos 

neste estudo uma vez que ele apresenta o erro variável relativo à medida de 

aproximação do centro do alvo, de forma independente à tendência de direção dos 
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arremessos. Isso foi assumido baseando-se, principalmente, no fato de a tarefa 

possuir o objetivo específico de aproximar o dardo do centro do alvo. 

Outros fatores que colaboraram para esta tomada de decisão foram: (1) 

os indivíduos não regulavam ou controlavam seu desempenho baseados nos eixos 

cartesianos; (2) o movimento de arremesso e a articulação do ombro requerem um 

controle bastante refinado para que esta medida fosse sensível o suficiente para ser 

adequada; (3) o grau reduzido de mobilidade do ombro de idosos inviabiliza ainda 

mais o item anterior; (4) a ausência de registro cinemático dos arremessos, o que 

possibilitaria um acompanhamento mais detalhado na discussão, com relação ao 

padrão de execução dos idosos. 

Além disso, através da observação do desempenho dos participantes 

durante a coleta de dados, foi gerada uma medida auxiliar, referente à frequência 

dos dardos arremessados que não atingiam sequer a superfície do alvo. Esta 

medida se baseou na intenção primária demonstrada pelos participantes na 

execução, sobretudo no estágio inicial de aprendizagem, que foi simplesmente 

conseguir colocar os dardos no alvo; e a ela foi dado o nome de Frequência de 

dardos fora do alvo. 

 

 

5.3. Procedimentos 

 

 

A coleta dos dados ocorreu no Laboratório de Comportamento Motor, em 

ambiente silencioso e livre de outros estímulos que pudessem distrair a atenção dos 

participantes. A participação no presente estudo foi voluntária e, após o ingresso no 

ambiente de coleta, foi apresentado ao participante o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Educação 

Física e Esporte da Universidade de São Paulo, que deveria ser lido e assinado. Um 

experimentador permanecia à disposição para esclarecer eventuais dúvidas quanto 

às informações contidas no termo de consentimento. 
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Inicialmente, o participante foi atribuído a um grupo experimental (FI ou 

FE) e assistiu a exibição de um vídeo de 45 segundos, sendo previamente 

informado que este lhe forneceria uma ideia geral da tarefa. O vídeo foi o mesmo 

para os dois grupos experimentais. Os participantes foram avisados que, após o 

vídeo, haveria instruções específicas quanto à tarefa. 

O vídeo consistia em três arremessos executados por dois indivíduos 

diferentes, ambos experientes, que possuíam características de pegada, 

posicionamento e lançamento que não diferiam daquilo que poderia ser instruído ao 

participante posteriormente. O vídeo não possuía som e em nenhum momento 

durante sua exibição foi destacada a atenção para algum aspecto. Caso o 

participante voltasse a atenção para algum detalhes específico do movimento, foi 

solicitado que não se preocupasse com isso neste momento, pois posteriormente lhe 

seriam fornecidas instruções específicas. Ao final da exibição, foi questionado ao 

participante se ele gostaria de observar o vídeo novamente. O vídeo poderia ser 

reexibido por mais 2 vezes para cada participante. 

Terminada a exibição, tinha início a etapa de familiarização, na qual o 

indivíduo era informado de que poderia efetuar três arremessos para se familiarizar 

com a tarefa. Foram fornecidas aos participantes as seguintes instruções básicas: 

(1) segurar o dardo com três dedos, como se fosse uma caneta; (2) posicionar-se na 

linha do alvo; (3) o corpo poderia ficar em disposição frontal ou lateral em relação ao 

alvo. 

Em seguida, foram fornecidas as instruções respectivas ao grupo a que o 

participante pertencia (FI ou FE). As instruções para o grupo de Foco Interno foram 

direcionadas para os movimentos do ombro, braço e dedos (conforme detalhadas na 

Tabela 2). Para o grupo de Foco Externo, as instruções foram direcionadas ao alvo, 

o dardo, e sua trajetória (para detalhes, consultar a Tabela 2). 

Após a instrução respectiva ao grupo, foi iniciada a fase de aquisição da 

habilidade. Os participantes lançaram cinco dardos sequencialmente, que 

constituíram um bloco de tentativas, para posterior registro dos dados/desempenho. 

Portanto, após cada bloco de tentativas, o experimentador realizou o registro dos 

resultados obtidos, anotando as coordenadas dos eixos X e Y referentes ao ponto 
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em que cada dardo atingiu o alvo, correspondendo o centro do alvo ao ponto 0,0. 

Após o devido registro das coordenadas em planilha, foi feita a remoção dos dardos 

para prosseguimento das próximas tentativas. 

As instruções foram elaboradas de modo a orientar um arremesso 

eficiente e também direcionar os participantes a focalizarem a atenção da forma 

pretendida - foco interno ou externo - de acordo com o grupo a que pertenciam; e 

estão descritas na Tabela 1. 

Tabela 1 - Descrição das instruções respectivas aos grupos FI e FE. 
 

 

Durante a fase de aquisição as instruções foram repetidas a cada dois 

blocos de tentativas e, uma vez encerrada a fase de aquisição, o participante foi 

questionado a respeito do direcionamento efetivo do foco durante a prática; sendo 

esta informação registrada em sua planilha10. Após este registro, foi encerrado o 

primeiro dia de coleta de dados.  

No segundo dia de coleta, os indivíduos foram informados de que 

deveriam realizar os arremessos da mesma distância (2,3m), que correspondeu ao    
 

10
 Apesar de ser verificado após a fase de prática com cada participante se o foco de atenção instruído foi 

efetivamente utilizado, esta informação não constituiu caráter de exclusão de indivíduos do grupo, mas sim forma 
de controle de quanto o foco pretendido foi efetivamente utilizado, e ainda, se existiu uma tendência natural de 
direcionamento da atenção nesta população. 
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teste de retenção da habilidade. Após o teste de retenção, foi iniciado o teste de 

transferência, no qual a distância de arremesso foi aumentada (3m). Não foi 

fornecida instrução específica (FI ou FE) em ambos os testes, de retenção e 

transferência. A única instrução dada foi para que mantivessem a concentração na 

execução e que seriam quatro blocos de cinco tentativas em cada etapa. 

 

 

5.4. Delineamento 

 

 

O delineamento experimental utilizado partiu do estudo de Emanuel, 

Jarus e Bart (2008), realizado com população de crianças e adultos, e foi ajustado 

em função do estudo piloto citado anteriormente, que avaliou o detalhamento das 

instruções, dos materiais utilizados, do local de coleta de dados e do delineamento 

propriamente dito, com a população idosa.  

A coleta de dados foi realizada em dois dias alternados (48 horas de 

intervalo). No primeiro dia, os indivíduos realizaram 50 tentativas do arremesso que 

corresponderam à fase de aquisição da habilidade. No segundo dia, foram 

realizados 20 arremessos nas mesmas condições da fase de aquisição (teste de 

retenção), mais 20 arremessos a partir de uma maior distância do alvo, ou seja, 3m 

(teste de transferência). O delineamento foi descrito na Tabela 2. 

Tabela 2 - Delineamento experimental. 
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5.5. Análise Estatística 

 

 

Conforme mencionado anteriormente, o desempenho foi organizado em 

blocos de cinco tentativas (média). Portanto, a fase de aquisição envolveu dez 

blocos de cinco tentativas e os testes de retenção e transferência contaram com 

quatro blocos de cinco tentativas cada. Os dados obtidos durante a coleta foram 

tabulados no software Microsoft Excel 2007 e para a análise inferencial foi utilizado o 

software SPSS Statistics 17.0. 

Quando foram atendidos os pressupostos dos testes de normalidade e 

homogeneidade de variâncias, foi realizada ANOVA de medidas repetidas com dois 

fatores (2 grupos x 10 blocos de tentativas) e as possíveis diferenças foram 

identificadas com a análise post hoc de Bonferroni. 

Nos casos onde não foi satisfeito o critério de normalidade dos dados, 

foram realizadas duas ANOVAS de Friedman com o teste de Wilcoxon como post 

hoc para as comparações intragrupo (para FI e para FE), e o teste de Kruskal-Wallis 

para comparação do desempenho dos grupos, bloco a bloco. 

O cálculo do tamanho de efeito (coeficiente “r”) das comparações dos 

testes de Wilcoxon foram realizados a partir do cálculo apresentado no livro 

“Descobrindo a estatística usando o SPSS”, de Andy Field, 2a edição. Segundo 

referência adotada por Field (2009), um efeito pode ser considerado pequeno 

quando não ultrapassa o valor de 0,29, de tamanho médio quando situa-se entre 0,3 

e 0,5 e o efeito pode ser considerado grande quando superior a 0,50. 
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6. Resultados 

 

 

  O desempenho dos grupos Foco Interno (FI) e Foco Externo (FE) 

foram comparados por meio das medidas do erro radial, do desvio padrão do erro 

radial e pela frequência de dardos fora do alvo. As análises dos resultados de cada 

medida de desempenho foram realizadas na fase de aquisição e na comparação 

entre o último bloco da aquisição com os blocos referentes aos testes de retenção e 

transferência da habilidade. 

Todos os demais efeitos e comparações dos testes que não foram 

citados, não foram estatisticamente significantes, no entanto, estão disponíveis nas 

tabelas anexas. 

 

 

6.1. Erro Radial 

 

 

6.1.1. Fase de Aquisição 

 

 

Atendidos os pressupostos dos testes de normalidade e homogeneidade 

de variâncias, para a análise do erro radial durante a fase de aquisição, foi realizada 

uma ANOVA de medidas repetidas de dois fatores (2 Grupos x 10 Blocos). O teste 

de Mauchly indicou que a hipótese de esfericidade foi confirmada (x2=41,68; g.l.=44; 

p=0,578).  

Foi encontrado efeito principal de bloco F(9, 342)=6,311; p<0,001, 

indicando que o desempenho geral foi melhorado ao longo da fase de aquisição. 

Não foi encontrado efeito principal de grupo F(1, 38)= 1,441; p=0,237; ou interação 

entre bloco e grupo F(9,342)=0,932; p=0,498. A análise post hoc de Bonferroni 

localizou diferenças significantes entre A1 e A2, p=0,048, A1 e A4, p<0,001. O 

mesmo não ocorreu entre A1 e A3, sendo os valores bastante semelhantes 

(p=0,970).  
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Também foi encontrada diferença significante entre A3 e A4, p=0,018, 

indicando, como pode-se observar através da Figura 4, que a performance melhora 

significantemente entre A3 e A4. A partir de A4, todos os blocos apresentaram 

diferença significante em relação à A1, sendo: A5, p=0,002; A6, p<0,001; A7, 

p=0,001; A8, p<0,001; A9, p=0,006; A10,p=0,001.  

Na comparação entre os blocos A2 e A4 não foi encontrado efeito 

secundário (p=1); indicando que durante o segundo bloco o desempenho foi 

semelhante ao quarto bloco. 

Estes efeitos combinados, suportam a ideia de melhora de desempenho 

já entre o primeiro e o segundo bloco, com queda no desempenho entre o segundo 

e o terceiro bloco, e nova melhora de performance entre o terceiro e o quarto blocos, 

quando foi atingido um nível de desempenho que se manteve relativamente estável 

ao longo do restante da prática.  

Todas as comparações cuja análise inferencial não encontrou diferenças 

significantes estão disponíveis no ANEXO E. 

 

Figura 4- Desempenho referente ao erro radial dos grupos de Foco Interno (FI) e Foco Externo 
(FE), na fase de aquisição e nos testes de retenção e transferência. 
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6.1.2. Retenção e Transferência 

 

 

Foram realizadas duas ANOVAS de Friedman com o teste de Wilcoxon 

como post hoc para as comparações intragrupo, e o teste de Kruskal-Wallis para a 

comparação entre os grupos.  

Foi encontrado efeito principal de Bloco tanto para FI, (x2=49,792; g.l.=8; 

p<0,001), quanto para FE, (x2=54,440; g.l.=8; p<0,001). O teste de Wilcoxon foi 

realizado com três comparações (A10 e R1, A10 e R4, e entre R4 e T4). Deste 

modo, o nível de significância foi inicialmente determinado em α=0,0167 segundo 

Bonferroni, e posteriormente ajustado a α=0,05, segundo o número de comparações 

significantes encontradas. 

A aparente queda entre o desempenho ao final da fase de aquisição e o 

desempenho ao início do teste de retenção, observada na Figura 4 entre A10 e R1, 

diferiu significantemente para FI (p=0,03, r=0,34), com médio tamanho de efeito. 

Para esta comparação, o grupo FE não apresentou diferença significativa (p=0,48, 

r=0,11). 

Na comparação entre A10 e R4, não foram encontrados valores 

significantes tanto para FI (p=0,765, r=0,04), quanto para FE (p=0,433, r=0,12), 

indicando que tanto FE quanto FI, não apresentaram diferença de desempenho 

entre o final da fase de aquisição e o final do teste de retenção. 

Na comparação R4 e T4, observou-se diferença significante tanto para FE 

(p=0,001, r=0,51) com grande tamanho de efeito, quanto para o grupo FI (p=0,017, 

r=0,38), com tamanho de efeito médio. 

O teste de Kruskal-Wallis não indicou diferenças entre os grupos nos 

diferentes blocos, conforme indicado na Tabela 3. 
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Tabela 3 - Resultados do teste de Kruskal Wallis para a medida de erro radial nos testes de retenção 

e transferência: comparação intergrupos, bloco a bloco. 

 

 

6.2. Desvio Padrão 

 

 

6.2.1. Fase de Aquisição 

 

 

As ANOVAS de Friedman indicaram efeito de bloco somente para FE, 

(x2=19,865; g.l.=9; p=0,019), indicando que a variabilidade diminuiu com a prática 

para FE. Não foi encontrado o mesmo efeito para o grupo FI, (x2=4,122; g.l.=9; 

p=0,903), conservando a variabilidade semelhante ao longo dos blocos, apesar da 

prática. 

Estes achados foram acompanhados pelo teste de Wilcoxon, sendo 

realizadas três comparações pareadas, determinadas a partir de análise da FIGURA 

5 entre: A1 e A10, A1 e A3 e entre A9 e A10. O nível de significância foi estabelecido 

inicialmente em α=0,0167, segundo Bonferroni, e corrigido para α=0,05, pelo número 

de comparações encontradas. 

Foi encontrada diferença significante para FE na comparação entre A1 e 

A10, (p=0,002, r=0,50), apresentando um tamanho de efeito médio para grande. Na 

mesma comparação no FI (p=0,232, r=0,19), não obteve diferenças significantes. 

Na comparação entre os blocos A1 e A3, tanto para FI (p=0,179, r=0,21), 

quanto para FE (p=0,156, r=0,22), não houve diferença significante. Na comparação 

entre os blocos A9 e A10, tanto para FI (p=0,313 e r=0,17), quanto FE (p=0,062, 

r=0,29), também não houve diferença significante. 
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O teste de Kruskal Wallis indicou diferença significante entre os grupos 

em A1, (x2=4,117; g.l.=1; p=0,042), indicando que os grupos aparentemente já 

iniciaram a prática com variabilidades distintas.  

Os grupos não se diferenciam nos blocos A2 a A9. Em A10 esta 

comparação se aproxima do nível de significância, (x2=3,383; g.l.=1; p=0,066), 

porém ainda não é considerada significante dentro dos critérios estabelecidos. 

Todas as comparações são indicadas na Tabela 4, abaixo. 

Tabela 4 - Resultados do teste de Kruskal Wallis para a medida de desvio padrão na fase de 
aquisição: comparação intergrupos, bloco a bloco. 

 

 

 

 

Figura 5 - Desvio padrão referente ao erro radial dos grupos de Foco Interno (FI) e Foco Externo 
(FE), na fase de aquisição e nos testes de retenção e transferência. 
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6.2.2. Retenção e Transferência 

 

 

Nos valores do desvio padrão dos testes de retenção e transferência, as 

ANOVAS de Friedman não identificaram efeito de bloco para o grupo FI (x2=8,69; 

g.l.=8; p=0,369); ou para o grupo FE(x2=9,40; g.l.=8; p=0,310). O teste de Kruskal 

Wallis não apresentou diferença significante no desvio padrão entre os grupos, 

conforme a Tabela 5. 

Tabela 5 – Resultados do teste de Kruskal Wallis para a medida de desvio padrão nos testes de 
retenção e transferência: comparação intergrupos, bloco a bloco. 

 

 

6.3. Frequência de dardos fora do alvo 

 

 

6.3.1. Fase de Aquisição 

 

 

A frequência em que dardos caíram fora do alvo foi examinada pelas 

ANOVAS de Friedman que indicaram efeito principal de Bloco tanto para FI 

(x2=36,707; g.l.=9; p<0,001), quanto para FE (x2=24,471; g.l.=9; p=0,004). Para 

acompanhar estes achados foram realizadas três comparações pareadas através do 

teste de Wilcoxon: A1 e A10, A1 e A3, e entre A2 e A3. O nível de significância foi 

determinado inicialmente em α=0,0167 de acordo com Bonferroni, e ajustado para 

α=0,05 devido ao número de comparações significantes encontradas. 

Foi possível observar uma melhora significante na frequência de dardos 

fora do alvo quando são comparados o final da fase de aquisição com o seu início 

(A1-A10), tanto para o grupo FI (p=0,001, r=0,54), cujo efeito revelou-se de tamanho 

grande; quanto para o grupo FE (p=0,046, r=0,31), com efeito considerado de 

tamanho médio. 
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Na comparação entre os blocos A1-A3, houve diferença significante para 

o grupo FI (p=0,045, r=0,32), com tamanho de efeito médio, enquanto o grupo FE 

não apresentou diferença entre os valores dos blocos (p=0,40, r=0,13). O grupo FE 

apresentou redução significante do desempenho entre os blocos A2 e A3 (p=0,012; 

r=0,39), com tamanho de efeito médio. O grupo FI (p=0,218, r=0,19) não apresentou 

diferença significante na mesma comparação. 

O teste de Kruskal Wallis foi realizado, no entanto, não foram encontradas 

diferenças significantes entre os grupos, o que é indicado na Tabela 6. 

Tabela 6 - Resultados do teste de Kruskal Wallis para a medida de frequência de dardos fora do 
alvo na fase de aquisição: comparação intergrupos, bloco a bloco. 

 

 

 

Figura 6 - Frequência de dardos fora do alvo dos grupos de Foco Interno (FI) e Foco Externo (FE), 
na fase de aquisição e nos testes de retenção e transferência 
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6.3.2 Retenção e Transferência 

As ANOVAS de Friedman encontraram efeito principal para Bloco no FI 

(x2=44,002; g.l.=8; p<0,001) e no FE (x2=53,351; g.l.=8; p<0,001), indicando que 

houve uma mudança de desempenho significativa entre os blocos para os dois 

grupos. Estes efeitos principais encontrados foram seguidos do teste de Wilcoxon 

para acompanhamento das diferenças por meio de comparações par a par, entre os 

blocos: A10 e R1, A10 e R4, e entre R4 e T4. O nível de significância foi 

determinado inicialmente em α=0,0167 de acordo com Bonferroni, e ajustado para 

α=0,05 devido ao número de comparações significantes encontradas. 

A comparação A10-R1, que indica se houve manutenção ou perda do 

desempenho adquirido na aquisição desde o primeiro bloco da retenção, foi 

significante para o grupo FI (p=0,022, r=0,36), com tamanho de efeito médio. Para o 

grupo FE (p=0,218, r=0,19) não foi encontrada diferença significante entre os blocos. 

Para a comparação A10-R4, não foram encontradas diferenças 

significantes para o grupo FI (p=0,854, r=0,02); ou para o grupo FE, (p=0,116, 

r=0,25), indicando que não houve diferença entre o desempenho ao final da 

aquisição e ao final da retenção para ambos os grupos.  

Na comparação entre os blocos finais das fases de retenção e 

transferência (R4 e T4), tanto o grupo FE (p=0,002, r=0,50), com tamanho de efeito 

médio para grande, quanto FI (p=0,023, r=0,36) com tamanho de efeito médio, 

deterioraram significativamente o desempenho. 

Não foram encontradas diferenças significativas comparando-se os dois 

grupos em cada bloco através do teste de Kruskal Wallis, conforme Tabela 7. 

Tabela 7 - Resultados do teste de Kruskal Wallis para a medida de frequência de dardos fora do 
alvo nos testes de retenção e transferência: comparação intergrupos, bloco a bloco. 
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6.4. O emprego efetivo da instrução fornecida 

 

 

A instrução respectiva ao grupo foi fornecida no início da fase de 

aquisição e relembrada a cada dez tentativas. Ao final da fase de aquisição da 

habilidade, os participantes foram questionados se a atenção esteve voltada para a 

instrução fornecida durante a execução. Todos responderam ao questionamento e 

15% dos indivíduos de FI relataram não conseguir seguir a instrução durante todos 

os arremessos ou parte deles. Para o grupo FE, essa proporção foi de 10%. 

 

 

  



56 

 

7. Discussão 

 

 

O objetivo deste trabalho foi investigar o efeito do foco de atenção interno 

e externo, durante o processo de aquisição do arremesso de dardo de salão, em 

indivíduos idosos. A hipótese estabelecida foi que a utilização do foco externo nas 

instruções para um grupo de idosos influenciaria positivamente a aprendizagem da 

habilidade.  

O desempenho dos idosos de dois grupos experimentais, foco externo 

(FE) e foco interno (FI), foi medido pela precisão do arremesso por meio do erro 

radial. Além disso, a consistência das respostas ao longo do processo de 

aprendizagem foi avaliada por meio do desvio padrão do erro radial e, finalmente, foi 

utilizada uma medida de desempenho que pode ser classificada como erros 

grosseiros, representada pela frequência (o número de ocorrências de um evento) 

em que os dardos sequer atingiram o alvo circular de 45,4 cm de diâmetro. 

 

 

7.1. Variabilidade da resposta 

 

 

A diferença significativa entre os grupos no início da prática indica que a 

instrução quanto ao direcionamento do foco de atenção pode ter influenciado a 

variabilidade desde as primeiras tentativas da prática, com FE induzindo a maior 

variabilidade do que FI. Esta variabilidade não se diferenciou entre os grupos nos 

blocos seguintes ao longo da prática, embora no último bloco, a diferença entre os 

grupos tenha assumido um valor próximo ao nível de significância estabelecido 

previamente. 

Em trabalho de revisão bibliográfica, Wulf e Prinz (2001) propuseram que 

a adoção do foco externo de atenção pode facilitar a variabilidade compensatória 

durante o movimento, visando preservar seus efeitos, enquanto o foco no próprio 

movimento pode reduzir a sua variabilidade, porém às custas da meta da tarefa. 
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Resultado semelhante ao presente estudo foi encontrado por Lohse, 

Sherwood e Healy (2010), que examinaram o desempenho na mesma tarefa de 

lançamento de dardo, e encontraram para a condição de foco externo uma maior 

variabilidade no movimento do ombro, a que argumentaram se assemelhar à 

variabilidade funcional – uma característica da performance do expert – que, 

permitindo uma maior flexibilização no controle, teria a função de preservar o 

objetivo pretendido do movimento. 

Na mesma direção, Emanuel, Jarus e Bart (2008), com a mesma tarefa de 

arremesso de dardos, também encontraram diferenças na variabilidade entre adultos 

praticando com FI e FE. Enquanto FE melhorou em termos de erro absoluto e 

variabilidade, FI teve a performance degradada nos dois aspectos ao longo da 

prática. O mesmo não foi observado neste estudo, no qual FI manteve sua 

variabilidade constante11.  

A Constrained Action Hypothesis (CHIACOWSKY; WULF; WALLY, 2010; 

WULF, 2007a; WULF, 2007b; WULF; SHEA; LEWTHWAITE, 2010) pode auxiliar a 

compreensão destes resultados. Na instrução de foco interno seriam produzidos 

movimentos controlados de modo mais consciente, que interrompem os processos 

de controle automático. Esses movimentos controlados de modo mais rígido podem 

ter diminuído a variabilidade inicial do erro radial, o que não implica, no entanto, no 

sucesso na execução na tarefa, como pode ser observado na alta frequência de 

dardos fora do alvo para FI em A1), ou seja, erros grosseiros. Deste modo, como 

talvez os participantes instruídos ao foco interno estivessem mais vinculados a 

executar um determinado padrão de movimento, mantiveram a variabilidade 

constante ao longo da prática, o que foi confirmado pela ausência de efeito de bloco 

para FI na fase de aquisição. Já FE, por transferir o controle para padrões mais 

automáticos, embora inicialmente apresente uma variabilidade elevada, foi capaz de 

reduzi-la ao longo da prática, trazendo-a a níveis semelhantes aos do FI. 

Segundo Wulf, Shea e Lewthwaite (2010), o foco externo de atenção 

aparentemente acelera o processo de aprendizagem, ou encurta seus estágios         

11
 No caso, a medida de variabilidade utilizada no estudo de Emanuel, Jarus e Bart (2008) foi o erro bivariável, 

que corresponde à variabilidade referente ao erro constante. 
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iniciais, por facilitar a automatização do movimento. Essa diminuição da variabilidade 

durante a aquisição na condição de FE pode ter ocorrido devido à aprendizagem da 

habilidade.  

Essa proposição pode ser apoiada ainda nos estudos que observaram 

que o foco externo de atenção induziu a uma melhora na eficiência ou coordenação 

neuro-muscular (LOHSE, SHERWOOD; HEALY, 2010; WULF et al., 2010). 

 

 

7.2. Fase de Aquisição 

 

 

Os resultados das diferentes medidas sinalizam que os idosos foram 

capazes de aprender a tarefa motora. Para a medida de erro radial, os indivíduos 

melhoraram seu desempenho durante a aquisição, independente dos grupos 

experimentais. 

Para a medida de erro radial e em condições similares em relação à 

tarefa, enquanto no estudo de Emanuel, Jarus e Bart (2008) o grupo de FI aumentou 

o erro e FE diminuiu o erro ao longo da prática (50 tentativas); o estudo de Lohse, 

Sherwood e Healy (2010) não encontrou melhora para ambas as condições FI e FE 

(21 tentativas).  

É interessante observar que no presente estudo a melhora de 

desempenho dos grupos aconteceu de modo diferente em relação às outras duas 

medidas: enquanto FI e FE melhoram significativamente na fase de aquisição com 

relação à frequência de dardos fora do alvo, somente FE tem melhora significativa 

na variabilidade. 

Pode-se observar que, se em termos de variabilidade FI não demonstra 

se beneficiar da prática - resultado também encontrado em adultos por Emanuel, 

Jarus e Bart (2008) - em termos de precisão geral, a prática teve efeitos positivos 

também para FI, diminuindo a frequência de dardos fora do alvo. O grupo FE, no 

entanto, apresentou na mesma comparação melhora tanto nos valores de 

variabilidade, quanto de frequência de dardos fora do alvo. 
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Estes achados, observados à luz da proposta de Wulf e Prinz, 2001, de 

que a adoção do foco interno de atenção pode reduzir a efetividade do movimento (o 

que ocorreu parcialmente, visto os altos índices de dardos para fora do alvo nos 

blocos iniciais da aquisição para FI), devem ser consideradas com a adição de um 

aspecto: foi possível observar a melhora de performance durante a prática na 

adoção do foco interno. 

Estes resultados diferem dos estudos que observaram vantagens 

exclusivas para o foco externo de atenção, comparativamente ao foco interno já 

durante a prática (SHEA; WULF, 1999; WULF et al., 2003; WULF et al., 2009). Isso 

pode ser devido ao fato de os idosos possuírem características de controle 

diferenciadas, resultando em um planejamento motor menos eficiente 

(DERAMBURE et al., 2004).  

Pode-se ainda refletir a respeito da adoção de padrões automáticos na 

tarefa por parte dos idosos, sobretudo em função da carga cognitiva para a memória 

de trabalho imposta pela instrução. No caso, a instrução foi planejada para não 

desequilibrar o grupo FI com processamento de informação adicional e para que FE 

não recebesse informação redundante. 

Os resultados mostraram alguma evidência também em favor de Perkins-

Ceccato, Passmore e Lee (2003), Beilock et al. (2004) e Ford, Hodges e Williams 

(2005), indicando que o FI não foi desvantajoso e pôde conduzir à uma diminuição 

dos erros de forma similar ao FE, fornecendo mais uma pista em favor dos 

argumentos de Chow, Peh e Davids (2011) de que é necessário ampliar as 

investigações a este respeito. 
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7.3. Efeito da Instrução 

 

 

Os resultados dos primeiros blocos da fase de aquisição indicam que a 

repetição da instrução pode ter exercido impacto de modo distinto conforme o foco 

de atenção utilizado. 

Quando observada detalhadamente a evolução no desempenho entre os 

quatro primeiros blocos da fase de aquisição, pode-se conferir na medida de erro 

radial, além da expressiva diminuição de erros entre A1 e A2, uma queda de 

performance para A3 e nova melhora para A4.  

Ao se examinar estes resultados em conjunto com os valores da 

frequência de dardos fora do alvo para os mesmos blocos (medida em que foi 

encontrada diferença estatística entre os grupos), observa-se uma queda de 

desempenho significativa entre A2 e A3, ocorrendo apenas para FE; e a uma 

melhora significativa entre A1 e A3 apenas para FI. 

Estes achados, somados ao fato de que a instrução era relembrada aos 

participantes a cada 10 tentativas e, portanto, foi reforçada entre o segundo e 

terceiro bloco de tentativas, nos permitem propor que muito provavelmente a 

instrução tenha exercido efeito negativo no desempenho de FE, sem contudo 

degradar de modo significativo a performance de FI no mesmo bloco. 

De acordo com a constrained action hypothesis (WULF, 2007b), o grupo 

FI estaria em controle consciente desde o início da prática, com alta demanda de 

atenção e processamento, o que, além de não possibilitar uma melhora expressiva 

entre A1 e A2, impediu que a repetição das instruções para A3 provocasse efeitos 

negativos, possivelmente por estes indivíduos já estarem próximos ao seu limite de 

processamento e com a atenção voltada a diversos parâmetros do movimento. A 

evolução do desempenho do grupo FI se deu de forma mais suave ao longo dos 

blocos iniciais da fase de aquisição. 

Segundo Poolton et al. (2006), ao promover a automatização o foco 

externo diminui efetivamente a solicitação da memória de trabalho. Ainda segundo 
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Poolton et al. (2006), instruções limitadas de foco externo parecem ser benéficas 

tanto para o desempenho quanto para a aprendizagem, provavelmente por não 

sobrecarregarem a memória de trabalho, degradando a performance. 

A este respeito, Wulf, Shea e Lewthwaite (2010), consideram que o foco 

externo simplesmente diminui a demanda atencional, o que não explicaria a queda 

de performance de FE quando recebe o reforço de instruções no terceiro bloco. 

No entanto, os resultados do presente trabalho podem ser explicados pelo 

aumento da carga de processamento em FE, deteriorando a performance quando o 

volume de informação entre os grupos é equilibrado (A3), pois já havia alcançado 

desempenho superior (A2). Isso seria uma evidência do controle consciente da ação 

mesmo em FE, como propõe Poolton et al. (2006), neste caso, interrompendo níveis 

automáticos de controle e indicando que nem sempre o FE pode induzir ao 

automatismo. 

Nesta situação, como FE em A2 teria utilizado um nível mais baixo de 

controle, exigindo menor capacidade de processamento e menor demanda 

atencional em A2, o reforço de instrução em A3 teria causado aumento na demanda 

de processamento, interrompendo a fluidez e automatismo do movimento e 

utilizando o controle consciente. O fato de a performance ter sido consideravelmente 

superior nos blocos A2 e A4, onde não houve fornecimento de instrução, confirmaria  

esta influência. 

Foi possível observar, também, que nos blocos posteriores (A5, A7 e A9) 

quando houve o reforço da instrução, não ocorreu um impacto significante na 

performance. A justificativa para tal ocorrência pode residir no fato de que com a 

repetição a instrução tornou-se familiar aos idosos e foi memorizada, não mais 

sobrecarregando o processamento. Uma vez internalizada a instrução, os idosos de 

FE mantiveram o seu modo de controle mais automático mesmo quando esta era 

apresentada. 

De fato, ao final da fase de aquisição, na quarta ou quinta vez que a 

instrução foi reforçada, a maioria dos idosos demonstrou conhecê-las, antecipando, 

ajustando ou dirigindo o olhar para as partes/objetos mencionadas, na mesma 
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sequência em que as instruções estavam sendo repetidas e, por algumas vezes, até 

antecipando-as verbalmente. 

 

 

7.4. Teste de Retenção 

 

 

O grupo FE não alterou o desempenho entre o final da aquisição e o início 

da retenção – o que indica que, além da aprendizagem da tarefa, o impacto inicial do 

teste de retenção no desempenho de FE não foi significativo, tanto para a medida de 

erro radial quanto de frequência de dardos fora do alvo.  

Por outro lado, o grupo FI apresentou deterioração do desempenho entre 

o final da aquisição e o início da retenção, tanto para a medida de erro radial como 

para a medida de frequência de dardos fora do alvo. 

No entanto, quando comparamos o desempenho no final da fase de 

aquisição com o final do teste de retenção, tanto FE quanto FI não apresentaram 

diferença significativa para os valores de erro radial ou freqüência de dardos fora do 

alvo, sugerindo que ocorreu aprendizagem para os dois grupos. Além disso, na 

comparação direta entre os dois grupos, bloco a bloco, observamos que um grupo 

não obteve performance superior à do outro. 

Observamos então, como diferença entre os grupos, apenas o fato de que 

FE não apresentou impacto inicial no desempenho durante o primeiro bloco do teste 

de retenção, o que ocorreu para FI. 

Este achado está parcialmente de acordo com o estudo de Chiviacowsky, 

Wulf e Wally (2010) que encontrou benefícios para o foco externo de atenção na 

aprendizagem de idosos. Este estudo foi significativo, pois foi o primeiro estudo que 

estendeu aos idosos as vantagens do foco externo de atenção na aprendizagem, 

que já foram propostas por diversos estudos realizados com jovens e adultos 

(EMANUEL, JARUS; BART, 2008; SHEA; WULF, 1999; WULF, 2007b; WULF et al., 

2003; WULF; HOSS; PRINZ, 1998). A este respeito, a literatura propõe que o foco 

externo de atenção acelera o processo de aprendizagem e melhora a qualidade da 
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retenção (WULF, 2007b), aspectos que não foram claramente identificados pelo 

nosso trabalho. 

 

 

7.5. Teste de Transferência 

 

 

Não foi encontrada diferença entre o desempenho dos dois grupos, tanto 

no erro radial quanto na frequência de dardos fora do alvo, havendo ainda 

expressiva queda de desempenho em relação à retenção.  

O resultado encontrado indica que a condição planejada para 

transferência – no caso, o acréscimo de 70 cm à distância de arremesso – foi um 

indutor de perturbação de grau elevado para os idosos, dificultando respostas de 

adaptação independente ao foco de atenção adotado durante a aquisição. 

No estudo de Emanuel, Jarus e Bart (2008), cuja tarefa foi idêntica, as 

condições de prática foram similares e houve o mesmo acréscimo de distância na 

transferência, as crianças que haviam praticado com FI obtiveram desempenho 

superior na transferência em comparação ao FE, enquanto adultos do grupo FE 

apresentaram desempenho superior em comparação ao FI.  

Apesar de não ser frequente que estudos de foco de atenção realizem 

teste de transferência; Wulf et al. (2003) também verificaram que os adultos se 

beneficiam da prática com foco externo na condição de transferência. 

Como dito anteriormente, existem evidências de que o foco de atenção 

influencia crianças e adultos na transferência. Quanto à esta influência para idosos, 

os resultados obtidos aqui não são esclarecedores o suficiente com relação à (1) se 

não houve influência do foco adotado, ou (2) se a perturbação introduzida impediu 

que o teste de transferência fosse sensível à influência do foco de atenção. 

A esse respeito, foi possível observar, que durante a fase de 

transferência, grande parte dos idosos, independente ao grupo a que pertenciam, 
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tentou compensar o acréscimo de distância com a aplicação de força no arremesso. 

Tal escolha pode ter provocado uma perda na precisão do arremesso.  

Observou-se que muitos dos idosos fizeram oscilações de tronco na 

intenção de intensificar a projeção do dardo à frente, outro fator que pode ter 

contribuído na perda da precisão. Outra estratégia comum adotada pelos idosos foi 

a elevação excessiva da mão e antebraço acima da cabeça. Os idosos de ambos os 

grupos demonstraram ainda, aparentemente, estar concentrados e bastante 

engajados em conscientemente encontrar estratégias de vencer a dificuldades 

introduzidas.  

Neste sentido, futuras investigações que também dispusessem de 

informações alusivas ao padrão de movimento de idosos poderiam ampliar o 

conhecimento acerca da influência que o foco de atenção pode exercer não só na 

estratégia de movimento adotada, mas também nas estratégias de adaptação do 

idoso. 

Finalmente, é interessante ressaltar que os grupos partiram de erros 

variáveis distintos no início do experimento, para valores de erro variável similares 

conforme praticaram a tarefa, no entanto, a prática não provocou qualquer efeito 

significante sobre a variabilidade para o grupo FI. Em outras palavras, embora os 

dois grupos tenham melhorado em termos de erro radial, FE conseguiu com a 

prática da tarefa, melhorar também em termos de consistência do desempenho, não 

mantendo a variabilidade da resposta significantemente mais alta do que FI como no 

início da aquisição. 

Essa melhora em consistência exclusiva ao FE, partindo de uma 

variabilidade inicial maior e terminando com uma variabilidade semelhante à do 

grupo que teve um padrão mais rígido de controle, talvez tenha sido um fator 

influente em sua aprendizagem. Isso porque quando FE priorizou a meta da tarefa 

ao invés de parâmetros corporais, teve maior liberdade na execução, o que não 

ocorreu para FI. 

Outro ponto a ser considerado é o de que, durante a aquisição, nos testes 

de retenção e transferência, FE comparativamente não conseguiu superar FI em 
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desempenho ao longo dos blocos, resultado que, de certa forma, difere de uma série 

de estudos, incluindo o estudo realizado com população idosa, por Chiviacowsky, 

Wulf e Wally (2010). Isso pode se dever em parte à instrução adotada ter equilibrado 

o volume de processamento para ambos os focos, retirando FE do controle 

automático. 

Por outro lado, os achados intragrupo do presente estudo indicam alguma 

influência do foco de atenção tanto no desempenho quanto no processo de 

aprendizagem dos idosos. Talvez este seja mais um indício de que podem existir 

situações limitantes às vantagens do foco externo de atenção, segundo propõe 

Chow, Peh e Davids (2011), e que este fato não está completamente esclarecido na 

literatura. 
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8. Conclusão 

 

Os resultados contribuem para a discussão acerca da associação do foco 

externo de atenção com relação à aprendizagem e controle automático do 

movimento proposta por Chow, Peh e Davids (2011), indicando que um volume de 

instrução que aumente a utilização da memória de trabalho, ainda que não se refira 

aos movimentos corporais ou desvie a atenção para o controle destes, pode causar 

decréscimo de performance. Compreender os mecanismos desta relação é um 

desafio importante para o avanço das pesquisas que se propõem a estudar o efeito 

do foco de atenção.  

Os resultados obtidos neste trabalho quanto à influência do foco 

atencional na transferência, indicam que não houve influência do tipo de foco 

adotado; no entanto, a perturbação introduzida ofereceu um alto grau de dificuldade 

aos idosos, podendo ter diminuído a sensibilidade do teste para um possível efeito.  

A diferença entre foco interno e foco externo não se mostrou evidente 

para os idosos como em outros estudos. No entanto, foi identificada uma pequena 

vantagem para o foco externo, especialmente nos estágios iniciais da aprendizagem 

e quando a instrução não foi fornecida repetidamente, sobrecarregando a memória 

de trabalho. O foco atencional pode interferir no modo como os idosos executam 

seus ajustes, seja dentro de um padrão mais rígido, no caso do foco interno, ou em 

um modo com maior liberdade como no caso do foco externo. 

De qualquer forma, considerando que as diferenças encontradas no início 

do processo de aprendizagem não se mantiveram, particularmente, no teste de 

retenção da habilidade, não é possível aceitar a hipótese de que o foco externo seja 

favorável na aprendizagem do arremesso ao alvo em idosos. 
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ANEXOS 

Anexo A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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Anexo A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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Anexo B – Dados brutos: Erro Radial médio, por sujeito e bloco. 
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Anexo C – Dados brutos: Desvio padrão do erro radial, por sujeito e bloco. 
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Anexo D – Dados brutos: Frequência de dardos fora do alvo, por sujeito e bloco. 
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Anexo E – Tabela de comparações: Erro radial, fase de aquisição. Comparações entre os blocos na 

ANOVA fatorial de medidas repetidas. 
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Anexo F – Resultado do Teste de Wilcoxon: Erro radial, fases de retenção e transferência. 

 

Anexo G – Resultado do Teste de Wilcoxon: Desvio padrão, fase de aquisição. 

 

Anexo H – Resultado do Teste de Wilcoxon: Frequência de dardos fora do alvo, fase de aquisição. 

 

Anexo I - Resultado do Teste de Wilcoxon: Frequência de dardos fora do alvo, fases de retenção e 
transferência. 

 


