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1. INTRODUÇÃO

A aprendizagem motora é um processo complexo. Isso significa que ela é

fruto da interação de inúmeros fatores, dentre os quais pode-se destacar a prática e

o feedback.

Os efeitos da prática e do feedback no processo de aprendizagem motora

têm sido investigados no campo da Aprendizagem Motora há muitas décadas, com o

intuito, principalmente, de investigar os efeitos de diferentes estruturas de prática

(BARREIROS, 1992; BRADY, 1998; CORRÊA, 1997; MAGILL & HALL, 1990) e

diferentes regimes de fornecimento de feedback extrínseco (ADAMS, 1987;

BILODEAU, 1969; NEWELL, 1974; SALMONI, SCHMIDT & WALTER, 1984;

SWINNEN, 1996).

Contudo, foram poucos os trabalhos que investigaram os efeitos desses dois

fatores na aprendizagem de habilidades motoras em conjunto (interação), ou seja, os

efeitos de diferentes estruturas de prática e regimes de fornecimento de feedback

extrínseco (LAI & SHEA, 1998; LAI, SHEA, WULF & WRIGHT, 2000; WULF, 1992a,

1992b; WULF, SCHMIDT & DEUBEL, 1993; WULF & SCHMIDT, 1994).

Especificamente, fundamentadas na teoria de esquema (SCHMIDT, 1975) e no

princípio da interferência contextual (SHEA & MORGAN, 1979), as citadas pesquisas

focalizaram a aprendizagem motora em relação à aprendizagem de programas

motores generalizados e de parâmetros, ou seja, a padronização da habilidade em

termos de características invariantes e variantes.

No seu conjunto, os resultados desses estudos mostram-se inconclusivos.

Mas, além disso, essas pesquisas apresentam a limitação de terem sido
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padronização da habilidade motora mas, também, em relação a como o padrão

formado se modifica.

Esse pensamento tem conduzido à proposição de um modelo de não-

equilíbrio de aprendizagem motora, denominado de “processo adaptativo em

aprendizagem motora” (CHOSHI, 2000; TANI, 1989a, 1995, 2000, 2005). Nessa

visão, a aprendizagem motora é vista como um processo adaptativo, isto é, como um

processo contínuo em que novas habilidades são formadas com base na modificação

daquelas já adquiridas.

Sob esse modelo algumas pesquisas têm sido realizadas desde a década de

1980, porém, focalizado os efeitos de diferentes estruturas de prática (BARROS,

2006; BARROS, GONÇALVES, MASSIGLI, SOUZA JUNIOR & CORRÊA, 2003;

CORRÊA, 2001; CORRÊA, BENDA & TANI, 2001; CORRÊA, BENDA, MEIRA

JÚNIOR & TANI, 2003; GONÇALVES, MASSIGLI, BARROS & CORRÊA, 2003;

MASSIGLI, BARROS, GONÇALVES, SOUZA JUNIOR & CORRÊA, 2003; PAROLI,

2004; TANI, 1989a) e diferentes regimes de fornecimento de feedback extrínseco na

aprendizagem de habilidades motoras (BARROCAL; PEREZ; MEIRA JÚNIOR,

GOMES & TANI, 2006; MEIRA JÚNIOR, 2005; TANI 1989b, 1995; TANI, MEIRA

JÚNIOR & GOMES, 2005; UGRINOWITSCH, TERTULIANO, COCA, PEREIRA &

GIMENEZ, 2003), isoladamente. Diante disso, esse trabalho teve como objetivo

investigar os efeitos de diferentes estruturas de prática e regimes de fornecimento de

feedback extrínseco na aprendizagem de habilidades motoras.
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padronizados. Por exemplo, quando o jogador de voleibol está aprendendo o saque,

ele apresenta “movimentos grosseiros” (sem precisão e padrão definido) e bem

diferenciados de tentativa a tentativa, e o objetivo da tarefa dificilmente é alcançado.

Mas, com a prática e feedback, o jogador vai adquirindo controle sobre o conjunto de

elementos do saque, interagindo-os de forma padronizada e o aproximando de um

padrão de execução “correto”. Aliado a isso, a meta do saque passa a ser alcançada

com mais êxito. De acordo com TANI (2005), quando a função estabiliza pode-se

inferir a formação de uma estrutura como, por exemplo, um programa de ação.

A segunda fase, adaptação ou adaptativa, refere-se à adaptação da

habilidade aprendida a novas situações ou tarefas motoras, mediante sua

modificação e reorganização. Em outras palavras, a adaptação refere-se à formação

de novas estruturas a partir daquelas existentes, mediante quebra da estabilidade

adquirida seguida por outro regime de estabilidade, mas em um nível superior de

complexidade (CORRÊA & TANI, 2005). A adaptação pode ser alcançada por meio

da própria flexibilidade do sistema (adaptação paramétrica). No entanto, existem

perturbações que podem exigir modificações na estrutura da habilidade alcançada

mediante a reorganização dessa estrutura (adaptação estrutural). Há, ainda,

adaptações que implicam na formação de uma estrutura completamente nova. Esse

tipo de adaptação, TANI (1995) denominou de auto-organizacional. Esses tipos de

adaptação podem ser exemplificados da seguinte forma: na execução de um saque

no voleibol, a presença de um jogador (líbero) poderia fazer com que o executante

tivesse que realizar o mesmo movimento com mais força (modificação do parâmetro),

sacasse com a mão oposta (alteração de um componente) ou, ainda, executasse um

saque completamente novo, batendo na bola com a mão oposta, fazendo uma
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2.2 Estrutura de prática e processo adaptativo em aprendizagem motora

A prática tem sido concebida como um elemento essencial para qualquer

aprendizagem. Isso porque sem a prática não há ocorrência de aprendizagem. Mas o

que é prática? Ela pode ser vista como um esforço consciente de organização,

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

1989b). Dada a sua importância muitas investigações têm sido conduzidas no

sentido de identificar qual seria a maneira de promover a aprendizagem mais

eficiente, sendo que para isso, várias formas de estruturar a prática, em termos de

variabilidade, têm sido manipuladas, tais como aquelas denominadas de constante,

variada aleatória e variada por blocos. A prática constante é aquela sem variabilidade

de tentativa a tentativa, ou seja, com a execução de uma mesma tarefa do início ao

final das tentativas. A prática variada aleatória é aquela com alto grau de

variabilidade, pois diferentes tarefas são praticadas de forma aleatória de tentativa a

tentativa. A prática, variada por blocos é vista como aquela com grau intermediário

de variabilidade, nela a variabilidade é de bloco para bloco de tentativas.

O primeiro estudo a focalizar a estabilização da prática foi realizado por

TANI (1989a). Ele investigou os efeitos da variabilidade de resposta no processo

adaptativo em aprendizagem motora. Para isso, realizou dois experimentos utilizando

uma tarefa de coordenação bi-manual em um aparelho de teste de coordenação bi-

manual da Takei & Company. No primeiro experimento participaram 32 estudantes

universitários do sexo feminino, com idade média de 22 anos. Esse estudo envolveu

as fases de estabilização e adaptação. Foram utilizados dois grupos: prática

constante (grupo controle) e prática variada (grupo experimental). Na fase de
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prática variada na fase de adaptação. O autor concluiu que existe uma tendência

favorável à proposição de que é preciso certa variabilidade de resposta na fase de

aquisição para uma melhor adaptação a novas situações.

No segundo experimento de TANI (1989a) participaram 28 crianças com

média de idade de 11 anos, para saber se os mecanismos de aprendizagem de

adultos e crianças são os mesmos. Os grupos, as fases, a tarefa e o equipamento

foram os mesmos do experimento anterior. Contudo, na fase de adaptação, os

grupos executaram um padrão de coordenação diferente daquele praticado na fase

anterior, com alterações envolvendo mudanças na seqüência de movimento. As

medidas de desempenho também foram às mesmas do experimento anterior. Os

resultados mostram que na fase de adaptação não foram observadas diferenças

significativas entre os grupos, apenas uma tendência de superioridade do grupo de

prática variada. Esse último aspecto permitiu o autor concluir que para se adquirir

padrões motores flexíveis que melhor se adaptem as novas situações ou tarefas

motoras, é preciso que durante o processo de estabilização funcional seja permitida

ao executante certa variabilidade nas respostas.

O estudo de CORRÊA (2001) teve como objetivo investigar os efeitos de

diferentes estruturas de prática no processo adaptativo na aquisição de habilidades

motoras. Foram realizados três experimentos nos quais a tarefa foi tocar cinco

sensores em uma seqüência pré-estabelecida, fazendo com que o último toque

coincidisse com a chegada (acendimento) de um diodo alvo (tarefa de timing

coincidente). Para isso, foi utilizado o aparelho de timing coincidente em tarefas

complexas.

No experimento 1, a prática variada referiu-se ao componente perceptivo da
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toques nas duas fases do experimento. Na fase de adaptação os grupos executaram

as tentativas em uma única velocidade do estímulo visual, porém, diferente daquelas

praticadas na fase anterior. Os resultados mostraram semelhante desempenho para

todos os grupos na fase de adaptação, sendo que o grupo de prática constante-

aleatória adaptou-se sem modificação da estrutura e os demais grupos via

modificação de um componente. O autor assumiu que a prática constante-aleatória

possibilitou melhor adaptação do que as outras estruturas de prática.

No experimento 2 de CORRÊA (2001), a prática variada foi manipulada em

termos do padrão de movimento, ou seja, de diferentes seqüências de toques nos

alvos. Participaram 54 crianças sem experiência prévia na tarefa, com idade média

de 12 anos, distribuídas em quatro grupos experimentais (igual ao experimento

anterior). O instrumento, a tarefa e o delineamento foram os mesmos do experimento

anterior. Na fase de estabilização, quando a prática era constante as crianças

executavam a tarefa em uma única seqüência de toques e, quando a prática era

aleatória as crianças executavam aleatoriamente três seqüências de toques. Na fase

de adaptação todos os grupos executaram uma mesma seqüência de toques, porém,

diferente daquelas praticadas na fase de estabilização. Todas as tentativas foram

executadas com a mesma velocidade do estímulo visual. Os resultados mostraram

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

sendo que esse grupo foi capaz de modificar a macro-estrutura e diminuir sua

variabilidade, diferentemente dos demais grupos. O autor assumiu que a prática

constante-aleatória possibilitou um melhor desempenho na fase de adaptação,

quando um novo padrão de resposta foi requerido.

No experimento 3 de CORRÊA (2001), a prática foi variada em termos dos
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combinações possíveis de seqüências de toques e velocidades do estímulo visual.

Na fase de adaptação, as tentativas foram executadas em uma situação nova, uma

velocidade do estímulo visual e seqüência de toques nunca antes experimentada

pelas crianças, igualmente para todos os grupos. Os resultados mostraram que na

fase de adaptação, o grupo de prática constante-aleatória foi aquele que obteve

melhor desempenho. Todos os grupos adaptaram-se através da modificação da

estrutura, porém, diferentemente dos demais grupos, o de prática constante-aleatória

foi capaz de modificar sua macro-estrutura com relação a dois componentes e ainda

manter o nível de variabilidade. Todos os grupos modificaram a micro-estrutura, mas

o grupo de prática constante-aleatória foi capaz de reorganizá-la com mais

consistência do que os outros grupos.

CORRÊA, BENDA e TANI (2001) investigaram os efeitos de diferentes

condições de prática durante o processo de estabilização, no processo adaptativo na

aquisição da habilidade motora utilizando-se da tarefa de arremesso de dardo de

salão. Participaram do estudo 39 crianças de ambos os sexos, com idade média de

11 anos. O objetivo do arremesso era acertar o centro de um alvo circular, a partir de

diferentes distâncias. Foram utilizados quatro grupos experimentais: prática

constante, aleatória, constante-aleatória e aleatória-constante. Esse estudo envolveu

as fases de estabilização e adaptação. Na fase de estabilização, a prática variada foi

manipulada em termos de três distâncias de arremesso ao alvo. Dessa forma,

quando a prática era constante as crianças executavam as tentativas de uma única

distância do alvo e quando a prática era aleatória as tentativas eram executadas de

três distâncias diferentes do alvo. Na fase de adaptação todos os grupos executaram

as tentativas com empunhadura e distância do alvo diferentes daquelas praticadas
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CORRÊA, BENDA, MEIRA JUNIOR e TANI (2003), também investigaram os

efeitos das práticas constante, aleatória e suas combinações na aprendizagem de

habilidades motoras. Contudo nesse experimento a tarefa consistiu em atingir um

desempenho critério de força de preensão manual. Participaram 80 crianças de

ambos os sexos, com idade média de 11 anos, distribuídas em quatro grupos de

prática: constante, aleatória, constante-aleatória e aleatória-constante. A

variabilidade de prática foi manipulada em termos de diferentes quantidades de força

de preensão que as crianças deveriam atingir. Também semelhante aos estudos

anteriores, esse estudo envolveu as fases de estabilização e adaptação. Na fase de

estabilização, quando a prática era constante os participantes realizavam as

tentativas em uma única quantidade de força de preensão e quando a prática era

aleatória as tentativas eram realizadas em três quantidades de força. Na fase de

adaptação todos os grupos realizavam a tarefa em uma mesma quantidade de força

de preensão, porém, diferente daquelas praticadas na fase anterior. O desempenho

foi analisado em relação à precisão (erro absoluto) e à consistência (erro variável),

Os resultados mostraram que os grupos de prática constante e constante-aleatória

foram os mais precisos e que o grupo de prática constante foi aquele mais

consistente na fase de adaptação. Os autores concluíram que essa é uma clara

evidência em favor do grupo de prática constante de promover um melhor processo

adaptativo na aquisição de habilidades motoras e que a aprendizagem ocorreu pelo

aumento de redundância, ou seja, de disponibilidade para utilizar diferentes recursos

para a adaptação.

Com o propósito de aprofundar os resultados dos estudos supracitados, três

estudos foram realizados (BARROS et al., 2003; GONÇALVES et al., 2003;
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constante apenas até o alcance do desempenho critério na fase de estabilização),

GPCA2 (realizava a prática constante 33% além da quantidade de tentativas

realizadas até o critério) e GPCA3 (realizava a prática constante 66% além da

quantidade de tentativas realizadas até o critério).

No experimento de MASSIGLI et al. (2003), a prática foi manipulada em

termos do aspecto perceptivo da tarefa, com as crianças executando as tentativas

relativas à prática constante numa única velocidade do estímulo visual e as tentativas

relativas à prática aleatória em três velocidades. Na fase de adaptação, todos os

grupos executaram as tentativas em uma mesma velocidade, sendo ela diferente

daquelas praticadas na fase de estabilização. No experimento de GONÇALVES et al.

(2003) foram utilizados os mesmos procedimentos, contudo, manipulando na prática

aleatória, a ordem dos toques nos sensores e no de BARROS et al. (2003), ambos

os aspectos foram manipulados conjuntamente na prática aleatória.

Os três experimentos tiveram como medidas de desempenho os: erros

absoluto, constante e variável e, como medida de padrão de movimento, o timing,

pico de força e tempo de contato relativo (macro-estrutura) e as respectivas medidas

“totais” como medidas de micro-estrutura. Os resultados dos três experimentos

mostraram que não houve diferenças entre os grupos em cada um dos experimentos

e em cada uma das medidas de desempenho (erros absoluto, variável e constante) e

de macro e micro estruturas da habilidade (timing relativo e do tempo total de

movimento). Os resultados mostram, também, que não houve diferença em praticar

de forma constante até a formação da estrutura (GPCA1), um pouco além (GPCA2),

ou muito além (GPCA3). Os autores inferiram que a prática constante poderia ser

conduzida suficientemente até a formação de um padrão de interação entre os
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aquisição de uma habilidade de timing coincidente. Foram realizados três

experimentos que diferiram no aspecto da tarefa manipulada nas práticas variadas:

no experimento 1, a prática foi variada em relação a três velocidades do estímulo

visual; no experimento 2 a prática foi variada em termos de três seqüências de

toques; e, no experimento 3, ambos os aspectos foram variados. Nesse caso,

participaram estudantes universitários voluntários, que foram divididos em dois

grupos de prática (constante – por blocos e constante-aleatória). Os experimentos

constaram de duas fases: estabilização e adaptação. Na fase de estabilização os

participantes realizavam a prática constante até a obtenção de um desempenho

critério (três tentativas consecutivas com erro menor que 30ms). E, então, realizavam

36 tentativas de prática aleatória ou por blocos de acordo com o grupo experimental.

Na fase de adaptação os grupos realizavam 27 tentativas em uma condição diferente

daquelas experimentadas na fase anterior. Os resultados mostraram que: no

experimento 1, os dois grupos apresentaram o mesmo desempenho na fase de

adaptação; no experimento 2, os dois grupos apresentaram o mesmo desempenho

na fase de adaptação quanto à consistência e o número de acertos; e, no

experimento 3 o grupo de prática constante seguida da prática por blocos teve o

melhor desempenho na fase de adaptação. Os resultados levaram a autora a

concluir que a imprevisibilidade da prática aleatória não favoreceu a exploração de

alternativas de resposta, sendo assim, a prática constante seguida da prática por

blocos proporcionou uma adaptação mais eficiente à nova tarefa.

Com o objetivo de simular situações do mundo real, CORRÊA (2001) e

PAROLI (2004) utilizaram uma tarefa complexa de timing coincidente, caracterizada

por envolver exigência perceptiva e motora. Entretanto, semelhantemente a outros
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utilizando-se de tarefas de timing coincidente com estímulo visual em diferentes

acelerações. Participaram do estudo 56 crianças, de ambos os sexos, divididas em

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

aleatória e prática aleatória-constante. O experimento envolveu duas fases:

estabilização, na qual foram realizadas 72 tentativas de acordo com a situação

experimental de cada grupo e, adaptação, com 36 tentativas em uma mesma

situação para todos os grupos. O instrumento utilizado foi um aparelho de timing

coincidente em tarefas complexas e a tarefa foi tocar cinco alvos em uma ordem pré-

estabelecida em integração a um estímulo visual. Foram utilizadas como medidas de

desempenho os erros: absoluto, variável e constante e, como medidas relacionadas

ao padrão de execução, o timing relativo e o tempo total de movimento. Os

resultados mostraram, na fase de adaptação, que os grupos de prática aleatória e

aleatória-constante tiveram desempenhos mais consistentes do que o grupo de

prática constante. Observou-se também, que na fase de adaptação, esse último

modificou sua micro-estrutura enquanto que os outros modificaram a macro-

estrutura. O autor concluiu que as práticas aleatória e aleatória-constante,

possibilitaram melhor adaptação do que a prática constante, porque permitiram a

formação de uma macro-estrutura mais flexível.

Em síntese, conforme mostra o quadro 1, os efeitos de diferentes estruturas

de prática no processo adaptativo em aprendizagem motora foram investigados em 9

pesquisas, as quais envolveram um total de 14 experimentos. Desses experimentos,

dois compararam os efeitos da prática constante e aleatória (TANI, 1989a), sendo

que nos dois experimentos os efeitos foram similares, e mesmo assim o autor

assumiu que o grupo de prática variada foi superior, o que nos leva a interpretar que
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2003), apenas a prática constante-aleatória foi especulada. Neles, observou-se que a

prática constante poderia ser conduzida apenas até um critério de desempenho. E,

em outros três experimentos, (PAROLI, 2004), os efeitos da prática aleatória, após a

prática constante, é que foram questionados. Os resultados mostraram superior

efeito para a prática constante seguida pela prática por blocos.

QUADRO 1 – Síntese de trabalhos sobre estrutura de prática e processo adaptativo,

(C = prática constante, A e V = prática variada aleatória, B = prática

variada por blocos).

AUTORES RESULTADOS
(Adaptação)

1 TANI (1989a) exp. 1: C = V
exp. 2: C  V

2 CORRÊA (2001)

exp. 1: CA > demais
exp. 2: CA > demais
exp. 3: CA > demais

3 CORRÊA et al. (2001) C = CA = A = AC

4 CORRÊA et al. (2003) C e CA > A e AC

5 GONÇALVES et al. (2003) CA1 = CA2 = CA3

6 MASSIGLI et al. (2003) CA1 = CA2 = CA3Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.
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(conhecimento de resultados e conhecimento de performance) a cada tentativa.

Porém, esse é um aspecto cujos efeitos no processo adaptativo têm sido

especulados e será abordado a seguir.

2.3 Freqüência de fornecimento de feedback e processo adaptativo em

aprendizagem motora

O termo feedback foi popularizado no final da II Grande Guerra Mundial,

quando cientistas desenvolveram os conceitos de servomecanismo e sistemas de

controle do circuito fechado, os quais utilizam o feedback nos processos de detecção

e correção de erros (ADAMS, 1971; SCHMIDT & WRISBERG, 2001).

O feedback é caracterizado como uma informação sensorial que indica algo

sobre o estado real do movimento de uma pessoa (SCHMIDT & WRISBERG, 2001).

Segundo TANI (1989c), o feedback refere-se à informação de situações passadas

que podem ser utilizadas para controlar situações futuras e alcançar o objetivo da

tarefa. O feedback é muito importante para a aprendizagem, pois permite ao aprendiz

saber sobre o resultado da ação ou o padrão do movimento e, com isso, fazer a

comparação entre a ação planejada e a executada para que, no caso de alguma

discrepância, possa gerar uma nova resposta (TEIXEIRA, 1993).

O feedback pode ser dividido em duas categorias: intrínseco e extrínseco. O

feedback intrínseco, também chamado de feedback inerente (SCHMIDT &

WRISBERG, 2001), ou feedback intrínseco à tarefa (MAGILL, 2000), é a informação

obtida pelos órgãos sensoriais como uma conseqüência natural da execução da ação

(TEIXEIRA, 1993). Essa informação envolve os diversos componentes do sistema
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professor ou instrutor, assim pode ser fornecida em diferentes momentos e de

diferentes formas para influenciar a aprendizagem, ou ainda não ser fornecida

(SCHMIDT & WRISBERG, 2001).

Independente da dimensão adotada para o feedback extrínseco, a

informação fornecida ao aprendiz pode ser, conhecimento de resultados (CR) ou

conhecimento de performance (CP). O CR é a informação verbalizada ou não

verbalizada sobre o resultado da ação. Já o CP é informação verbalizada ou não

verbalizada sobre o padrão de execução do movimento.

O feedback extrínseco também pode ser classificado de acordo com o

momento em que é fornecido. Se for fornecido enquanto a habilidade está em

andamento, é chamado de simultâneo. Quando ocorre após a habilidade ter sido

executada, é chamado de terminal. O feedback terminal pode ser imediato ou

retardado, conforme o momento de sua apresentação em relação ao término da

execução (MAGILL, 2000).

Quanto à manipulação, existem algumas formas de se manipular o feedback

extrínseco: amplitude (certa faixa de erro), freqüência (quantidade de vezes que o

feedback é fornecido), precisão (direção e magnitude do erro), diminuído (ao longo

da prática vai diminuindo a quantidade de feedback), sumário (faz-se um resumo as

tentativas para se fornecer um feedback sobre esse resumo), etc.

E, por fim, independentemente dessas definições, o feedback apresenta as

funções de motivar, indicar a natureza e a direção dos erros e/ou de suas correções

e informar sobre o sucesso da habilidade em andamento ou completada.

No que concerne às investigações acerca dos efeitos do feedback no

processo adaptativo em aprendizagem motora, algumas investigações foram
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foi de 18 CR para todos os grupos, com freqüência relativa de 100%, 33% e 20%,

respectivamente, para os grupos GA, GB e GC, cabendo para esses mesmos

grupos, portanto, um total de 20, 58 e 96 tentativas a executar. Para todos os grupos,

a informação de CR contemplou magnitude e direção do erro. Na fase de adaptação

todos os grupos executaram 10 tentativas sem o fornecimento de CR. As medidas

utilizadas foram às somatórias dos erros absoluto e variável. Os resultados

mostraram que, na fase de estabilização, o GB foi superior aos demais grupos e, na

adaptação, não houve diferença entre os grupos. Porém, o que chamou atenção foi o

fato de o autor não ter apresentado uma análise bloco por bloco de tentativas, para

obter conclusões mais precisas, outro fator que nos chamou a atenção, é que os

grupos praticaram quantidades diferentes de prática, o que pode ter prejudicado a

interpretação dos resultados, haja vista que não se pode saber se os resultados

foram em função da quantidade de feedback ou da quantidade de prática.

O intuito do trabalho de UGRINOWITSCH et al. (2003) foi investigar os

efeitos da freqüência absoluta de CR na aprendizagem de uma tarefa de preensão.

O aparato e a tarefa foram similares aos de TANI (1989b). Participaram do

experimento 45 universitários, de ambos os sexos, os quais deveriam fazer uma

preensão manual com 60% da força máxima com a mão não-dominante. Os sujeitos

foram divididos em três grupos: G1, que recebeu CR após cada tentativa; G2, que

recebeu CR a cada duas tentativas e G3, que recebeu CR a cada três tentativas. As

medidas utilizadas foram somatórias dos erros absoluto e variável. Os resultados

mostraram que na primeira fase do experimento o grupo G1 apresentou um melhor

desempenho e diminuição da variabilidade, em contra partida, o grupo G3 foi o que

apresentou maior consistência quando a meta da tarefa mudou para 40% da força

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


16

envolveu duas fases: estabilização e adaptação, utilizando 50% da força máxima na

fase de estabilização e 30% da força máxima, na fase de adaptação. Participaram do

experimento 80 universitários, de ambos os sexos. Os participantes foram divididos

em quatro grupos (G100, G66, G33, G20). Na fase de estabilização (50% da força

máxima), a freqüência absoluta foi de 18 CR para todos os grupos, com freqüência

relativa de 100%, 66%, 33% e 20%, respectivamente, para G100, G66, G33 e G20,

cabendo para esses mesmos grupos, portanto, um total de 20, 29, 58 e 96 tentativas

a executar. Para todos os grupos, a informação de CR contemplou magnitude e

direção do erro. Na fase de adaptação, todos os grupos executaram 10 tentativas

sem o fornecimento de CR. As medidas utilizadas foram às somatórias dos erros

absoluto e variável. Os resultados mostraram que na fase de adaptação o grupo G66

obteve a pior performance. Os autores concluíram que o CR pode ser gerador de

instabilidade positiva (melhorar o desempenho) ao longo do processo adaptativo na

aquisição de habilidades motoras, já que mesmo com uma freqüência menor de CR,

os participantes conseguiram atingir um desempenho igual ao grupo com 100% de

CR, ou seja, maior ou menor freqüência de CR tem o mesmo efeito na adaptação de

habilidades motoras. Um cuidado que devemos ter, é com a quantidade de tentativas

que cada grupo executou, haja vista que os grupos tiveram quantidades diferentes de

tentativas, ou seja, a quantidade de prática dos grupos foi distinta, algo que pode ter

influenciado nos resultados.

MEIRA JÚNIOR (2005) teve o propósito de investigar quais regimes de

freqüência de fornecimento e precisão de CR favoreciam o processo adaptativo na

aquisição de uma habilidade motora. Participaram do estudo 120 universitários,

alocados a seis grupos experimentais: G1 (100% CR, direção e magnitude); G2
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força de translação de aproximadamente 2kgf, no sentido contrário do movimento.

Na primeira fase do estudo, os participantes executaram a tarefa com CR verbal

sobre a tentativa recém finalizada de modo a informar sobre o alcance de 20% da

força máxima e 35 cm de deslocamento. As tentativas foram executadas com o

membro superior não dominante e com oclusão visual, nas duas fases. As medidas

utilizadas foram às somatórias dos erros absoluto, constante e variável. Os

resultados mostraram que não houve diferença significativa de desempenho entre os

grupos na fase de adaptação. O autor concluiu que não é necessário reduzir a

incerteza por intermédio de regimes de CR com muita freqüência e precisão.

Em síntese, conforme mostra o quadro 2, foram realizados 4 estudos sobre

os efeitos de diferentes freqüências de fornecimento de feedback no processo

adaptativo em aprendizagem motora, sendo que metade mostrou efeitos similares

para as freqüências utilizadas (MEIRA JÚNIOR, 2005; TANI, 1989b), um mostrou

que freqüência menor do que a freqüência de 100% foi melhor para a aprendizagem

(UGRINOWITSCH et al., 2003) e um mostrou que a freqüência intermediária (66%)

foi a pior para aprendizagem (TANI et al., 2005).

QUADRO 2 – Síntese dos trabalhos sobre regimes de fornecimento de feedback e

processo adaptativo, (G100 = 100 % de CR, G66 = 66% de CR, G33

= 33% de CR, G20 = 20% de CR, G1 = 100% de CR, direção e

magnitude, G2 = 100% de CR e direção, G3 = 66% de CR, direção e

magnitude, G4 = 66% CR e direção, G5 =33% CR, direção e

magnitude, G6 = 100% de CR e direção).Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.
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2.4 Sintetizando o problema

O pressuposto com o qual o texto foi iniciado - a assunção de que a

aprendizagem motora é um processo complexo - conduz à importância de investigar

a aprendizagem, levando-se em consideração a interação de fatores que a

influenciam. No presente trabalho, a prática e o feedback extrínseco foram

focalizados.

Sem sombra de dúvidas, investigar a interação de fatores não é nada fácil,

mas, a consideração do pressuposto acima e do próprio conceito de prática,

estimulam o direcionamento de esforços para, no mínimo, prática–feedback.

Conforme foi colocado no segundo tópico desse trabalho, a prática refere-se a um

esforço consciente de organização, execução, avaliação e modificação das ações

motoras a cada execução. Essa visão de prática leva ao pensamento de que sem

informação (feedback) a prática seria mera repetição de repetição. Na verdade, os

citados fatores podem ser vistos como se fossem “faces de uma mesma moeda”.

Como se pôde perceber, devido a cuidados metodológicos e aos interesses

dos pesquisadores, os efeitos da prática e do feedback no processo adaptativo em

aprendizagem motora têm sido investigados isoladamente. Contudo, considerando o

exposto acima, aliado à afirmação de MAGILL (2000) de que a qualidade/quantidade

da informação e a qualidade/quantidade de prática são fatores determinantes para

atingir os estágios mais avançados de aprendizagem, perguntou-se: quais seriam os

efeitos de diferentes estruturas de prática, aliados a diferentes regimes de feedback
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4. MÉTODO

4.1 Participantes

Participaram desse estudo 144 crianças voluntárias de ambos os sexos,

entre 11 e 12 anos de idade, sem experiência prévia na tarefa de aprendizagem. Elas

foram distribuídas em 8 grupos experimentais (n=18). Além de voluntária, a

participação das crianças foi condicionada à assinatura de um termo de

consentimento, livre e esclarecido, por parte de seus responsáveis (ANEXO I). O

estudo realizado na Escola Estadual Deputado Derville Alegretti, na cidade de

Carapicuíba, Estado de São Paulo, foi aprovado. Pelo Comitê de Ética em Pesquisa

da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo, no dia 30 de

junho de 2006, com o Protocolo de Pesquisa n. 2006/22.

4.2 Tarefa

A tarefa consistiu em realizar o saque por cima do voleibol com o objetivo de

acertar o centro de um alvo localizado no lado oposto da quadra.

Essa tarefa foi escolhida por ser amplamente utilizada em pesquisas de

aprendizagem motora (GUSTHART & KELLY, 1993; MEIRA JÚNIOR, 1999;

PELLETT & HARRISON, 1995; SILVERMAN, WOODS & SUBRAMANIAM, 1999;

TERTULIANO, COCA & UGRINOWITSCH, 2003; UGRINOWITSCH, 1997;

VERNADAKIS, ZETOU, ANTONIOU & KIOUMOURTZOGLOU, 2002; WEEKS &

ANDERSON, 2000; WULF, McCONNEL, GARTNER & SCHWARZ, 2002; ZETOU,
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4.3 Materiais

Foi utilizada uma rede de voleibol, 10 bolas oficiais de voleibol, devidamente

calibradas de acordo com a norma do fabricante, canetas para anotações,

pranchetas, folhas de anotação dos escores e um alvo redondo com diâmetro de 4m.

O alvo era dividido em três áreas: central (2m de diâmetro), intermediária (3m de

diâmetro) e externa (4m de diâmetro) que foram separadas por uma linha com a

largura de 5 cm que pertence à região de maior pontuação.

4.4 Delineamento e procedimentos

Dadas as características da tarefa e da situação experimental, o tipo de

feedback extrínseco utilizado foi o conhecimento de performance (CP). Em relação

às freqüências, optou-se por utilizar uma freqüência controle (100%) e uma

freqüência reduzida (33%).

O estudo envolveu os seguintes grupos:

1. Prática constante com freqüência de 100% (GPC 100%);

2. Prática aleatória com freqüência de 100% (GPA 100%);

3. Prática constante-aleatória com freqüência de 100% (GPCA 100%);

4. Prática aleatória-constante com freqüência de 100% (GPAC 100%);

5. Prática constante com freqüência de 33% (GPC 33%);

6. Prática aleatória com freqüência de 33% (GPA 33%);

7. Prática constante-aleatória com freqüência de 33% (GPCA 33%);

8. Prática aleatória-constante com freqüência de 33% (GPAC 33%).
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A quantidade de tentativas de cada fase e o intervalo intertentativas foram

estabelecidos via estudo piloto. O tempo entre a execução e o fornecimento de CP

foi de aproximadamente 5 segundos e o tempo entre tentativas foi de

aproximadamente 1 minuto e 20 segundos. Para essa tarefa, as crianças foram

agrupadas em grupos de 9 crianças, sendo todas pertencentes ao mesmo grupo

experimental. Na fase de estabilização, elas realizaram os saques umas depois das

outras. Na fase de adaptação, as crianças executaram os saques em grupos de 3

crianças, umas depois das outras.

Nesse estudo, a prática foi variada em relação à distância do saque ao alvo.

Conforme mostra o QUADRO 3, na fase de estabilização, os participantes do GPC

(100 e 33%) realizaram os saques da região 1 de saque. Os participantes do GPA

(100 e 33%) realizaram os saques, de forma aleatória, de três regiões de saque (1, 2

e 3). Os participantes do GPCA (100 e 33%) realizaram a primeira metade das

tentativas da região 1 de saque e a segunda metade, de forma aleatória, das regiões

1, 2 e 3. E, os participantes do GPAC (100 e 33%) realizaram a primeira metade das

tentativas, de forma aleatória, das regiões 1, 2 e 3 e a segunda metade da região 1

de saque.

QUADRO 3 – Delineamento experimental contendo as regiões de saque (1, 2, 3 e 4)

das fases de estabilização e adaptação, para cada grupo (GPC 100 e

33%, GPCA 100 e 33%, GPA 100 e 33%, GPAC 100 e 33%).

FASES Estabilização Adaptação
GRUPOS 130 tentativas 30 tentativas
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Na fase de adaptação os grupos realizaram os saques de uma mesma

região, porém, diferente daquelas da fase anterior. Eles não receberam CP.

Tomando como base a FIGURA 1, o saque foi executado do lado A da

quadra, com o objetivo de fazer com que a bola passasse sobre a rede (altura de

2,10 metros) sem tocá-la e atingisse o centro de um alvo que foi visível a todos os

participantes. O alvo foi colocado na posição horizontal, no centro do lado B da

quadra. O tipo do alvo, bem como o seu posicionamento, foram baseados em

estudos anteriores (MEIRA JÚNIOR, 1999; UGRINOWITSCH, 1997). A região central

correspondeu à pontuação de 10 pontos e as demais regiões, partindo do centro do

alvo, receberam pontuações de 8, 6 e 4 pontos. Correspondeu a 3 pontos, o acerto

em qualquer região do lado B da quadra, 2 pontos as tentativas que passaram da

rede, mas não caíram na quadra e 1 ponto as tentativas que não passaram do lado A

da quadra.
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definidas, por estudo piloto, de acordo com a capacidade dos aprendizes realizarem

a tarefa.

No início da fase de estabilização, os participantes visualizavam um modelo

realizando o saque e recebiam instruções relativas aos seguintes aspectos do saque:

posição inicial, lançamento da bola, ataque à bola e finalização. Esses aspectos

referem-se aos componentes do saque por cima, elaborados por MEIRA JÚNIOR

(2003). Todos os sujeitos eram informados sobre a necessidade de acertarem o

centro do alvo e essa informação era fornecida, também, durante o experimento.

A Instrução verbal antes do saque: “Bom dia (Boa tarde), estamos aqui para

aprender a realizar o saque por cima do voleibol, tendo o objetivo de acertar o centro

do alvo, que está do outro lado da quadra, para isso vocês irão prestar atenção nos

seguintes aspectos do saque por cima: Por favor, sempre coloquem o pé esquerdo

(direito) na frente do direito (esquerdo) e os dois pés sempre direcionados ao alvo

com a perna semiflexionada. A bola ficará na mão esquerda (direita) e será lançada

para cima na frente do braço que vai bater na bola. Ombros e quadris balançam para

frente na hora da batida. A parte calosa da mão é a que bate na bola, com o braço

elevado e, depois de bater na bola, o braço termina na direção do alvo e o pé direito

(esquerdo) na ponta do pé, mas ficando sempre atrás do pé esquerdo (direito). A

bola tem que atingir o centro do alvo, sempre”.

No início da fase de adaptação, o experimentador explicou aos participantes

que os mesmos iriam executar o saque de uma outra região e que nesta fase não

haveria o fornecimento de CP.

As tentativas concernentes ao padrão de movimento foram avaliadas via

uma lista de hierarquia de feedback (QUADRO 4). O alcance da meta foi analisado
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alcançada pela criança foram anotados pelo experimentador em todas as tentativas.

O fornecimento de CP foi on-line, ou seja, logo após a execução da tentativa.

QUADRO 4 – Lista de hierarquia de feedback.

Erros do comportamento Lista de CP
1. Bateu na bola com o cotovelo

abaixo da orelha.
2. Não bateu na bola a frente do

ombro.
3. Bateu na bola com o antebraço

(dedos ou mão fechada).
4. Não passou o peso da perna de

trás para perna da frente no
momento do saque.

5. Lançou a bola para trás do
ombro de saque.

6. Lançou a bola para frente do
ombro de saque.

7. O pé esquerdo (direito) estava ao
lado do pé direito (esquerdo).

8. O pé esquerdo (direito) estava
atrás do pé direito (esquerdo).

9. Os pés não estavam
direcionados ao alvo.

10. Não finalizou o braço em direção
do alvo.

11. Não manteve o corpo
equilibrado.

12. Sem Erro.

1. Bata na bola com o cotovelo na altura
da orelha.

2. Bata na bola a frente do ombro.

3. Bata na bola com a região calosa da
palma da mão.

4. Sempre passar o peso da perna da
trás para perna da frente no momento
do saque.

5. Lance a bola acima do ombro do braço
que vai bater na bola.

6. Lance a bola acima do ombro do braço
que vai bater na bola.

7. Pé esquerdo (direito) sempre à frente
do pé direito (esquerdo).

8. Pé esquerdo (direito) sempre à frente
do pé direito (esquerdo).

9. Deixe os pés apontando para o alvo.

10. Finalize o braço em direção do alvo.

11. Termine com os dois pés no chão.

12. Mantenha o saque assim.
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feedbacks do início da lista fosse diminuída, dando lugar àqueles do final da lista. No

caso do alcance da meta, utilizou-se à somatória de pontos, a fim de verificar o valor

exato que os sujeitos alcançaram nas tentativas, ou seja, os pontos que eles

alcançaram.

5. RESULTADOS

Dada a natureza ordinal das variáveis dependentes, optou-se pela utilização

de testes não-paramétricos. Os dados de ambas as variáveis, pontos e padrão de

movimento, foram analisados em blocos de 10 tentativas.

Para fins de análise intragrupo, foram conduzidas em cada grupo um teste

de Friedman. Essa análise envolveu comparações dos desempenhos em todos os

blocos de tentativas da fase de estabilização e, também, do último bloco de

tentativas dessa fase e dos demais blocos de tentativas da fase de adaptação.

Ressalte-se que, no caso do padrão de movimento, o teste de Friedman foi

conduzido em relação a cada item da lista de hierarquia de feedback.

Em termos de comparações entre grupos, analisou-se os desempenhos do

último bloco de tentativas da fase de estabilização e dos três blocos da fase de

adaptação. Essa análise foi realizada por meio do teste de Kruskal Wallis. No caso

do padrão de movimento, foram comparados os itens da lista de hierarquia de

feedback isoladamente, ou seja, todos os itens 1, todos os itens 2 e assim por diante.

Concernente à localização das diferenças, no caso das comparações intra-

grupo utilizou-se o teste de Wilcoxon e, na comparações entre grupos, foi utilizado o

teste U de Mann Whitney. Para controle do erro tipo 1 foi utilizado o procedimento
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TABELA 1 – Medianas da somatória de pontos por blocos de 10 tentativas, nas fases

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

(GPC 100%, GPC 33%, GPA 100%, GPA 33%, GPCA 100%, GPCA

33%, GPAC 100% e GPAC 33%).
Grupos E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 A1 A2 A3

GPC 100% 27,0 30,0 24,0 26,0 26,0 26,5 26,5 26,0 25,0 29,5 20,5 23,5 21,0 11,5 16,0 15,5

GPC 33% 37,5 36,5 29,5 37,0 35,0 27,0 30,5 26,0 26,5 35,0 25,5 29,0 25,5 17,5 27,0 20,0

GPA 100% 18,0 13,5 18,0 19,5 21,0 19,0 20,0 24,5 31,0 20,0 25,0 26,0 26,5 19,0 15,5 13,5

GPA 33% 17,0 15,5 17,5 19,5 16,0 20,0 14,5 20,0 20,5 17,5 19,0 20,0 25,0 15,0 19,0 21,5

GPCA 100% 23,5 25,0 30,0 22,0 24,5 23,5 23,5 30,0 22,0 24,5 20,5 25,5 25,5 19,0 18,5 16,0

GPCA 33% 25,5 26,0 19,5 23,0 22,5 27,0 29,0 26,5 19,5 20,0 18,0 20,0 27,5 13,0 20,0 18,0

GPAC 100% 23,5 26,5 22,5 30,0 24,0 20,0 25,0 21,0 18,0 26,0 19,0 24,5 25,5 12,0 13,5 14,0

GPAC 33% 27,0 26,0 27,0 29,5 27,5 29,5 29,0 26,0 31,5 31,5 28,5 31,0 31,0 27,0 20,5 25,0

5.1 Pontuação

Na comparação intragrupo, com relação à fase de estabilização, pode-se

observar na Figura 2 que os grupos mantiveram o desempenho durante toda a fase.

Essa observação foi confirmada parcialmente pelo teste de Friedman, visto que foi

detectada diferença significante somente para o GPC 33% [x2.(12, n=18)=23,212,

p=0,026]. Para esse grupo, o teste de Wilcoxon com o procedimento seqüencial

Holm de Bonferroni identificou diferenças significantes entre o bloco 1 e os blocos 8

(p=0,036) e 11 (p=0,044); entre o bloco 2 e o bloco 11 (p=0,018); entre o bloco 3 e o

bloco 4 (p=0,004); entre o bloco 4 e os blocos 8 (p=0,031), 11 (p=0,008), 12

(p=0,033) e 13 (p=0,044); e entre o bloco 5 e os blocos 8 (p=0,044), 11 (p=0,046), 12

(p=0,039) e 13 (p=0,021). Esses resultados indicam que o desempenho do GPC 33%
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p=0,030], GPCA 33% [x2.(3, n=18)=9,523, p=0,023] e GPAC 100% [x2.(3,

n=18)=13,965, p=0,003]. Para o grupo GPA 100% o teste de Wilcoxon com o

procedimento seqüencial Holm de Bonferroni identificou diferenças significantes entre

o último bloco de tentativas da fase de estabilização (E13) e todos aqueles da

adaptação: A1 (p=0,003), A2 (p=0,006) e A3 (p=0,001). Esses resultados indicam

que o grupo GPA 100% piorou o desempenho. Para o grupo GPCA 100% o teste de

Wilcoxon, com o procedimento seqüencial Holm de Bonferroni identificou diferenças

significantes entre o último bloco da aquisição (E 13) e o último bloco de tentativas da

fase de adaptação (A3, p=0,006). Esse resultado indica que o GPCA 100% piorou o

desempenho. Para o grupo GPCA 33% o teste de Wilcoxon com o procedimento

seqüencial Holm de Bonferroni não foi capaz de localizar as diferenças significativas.

Para o grupo GPAC 100% o teste de Wilcoxon com o procedimento seqüencial Holm

de Bonferroni identificou diferenças significantes entre o último bloco de tentativas da

fase de estabilização (E13) e os blocos A2 (p=0,005) e A3 (p=0,006) da fase de

adaptação. Esse resultado indica que o GPAC 100% piorou o desempenho.
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Na comparação entre grupos, com relação à comparação entre o último

bloco de tentativas da fase de estabilização e os blocos da fase de adaptação, pode-

se observar na FIGURA 2 que todos os grupos tiveram o mesmo desempenho. Isso

foi confirmado pelo teste de Kruskal Wallis, visto que não foi detectada diferença

significativa entre os grupos (p>0,05), ou seja, os grupos tiveram desempenho

equivalente uns com os outros.

Em síntese, os resultados indicam que na fase de estabilização os grupos

mantiveram o desempenho, com exceção do GPC 33% que piorou o desempenho, e,

que na fase de adaptação, todos os grupos pioraram o desempenho. Na comparação

entre grupos não ocorreram diferenças significativas entre os grupos, o que indica

desempenho similar entre os grupos.

5.2 Padrão de movimento: análise intragrupo

O padrão do saque por cima do voleibol de todos os grupos é representado

graficamente, adiante, em cada grupo (grupo a grupo), em relação à evolução do

feedback.

5.2.1 GPC 100%

Com relação à fase de estabilização, pode-se observar que o grupo GPC

100% melhorou o desempenho (FIGURA 3). Isso foi confirmado pelo teste de

Friedman, visto que foi detectada diferença significante entre os blocos de tentativas

nos feedbacks 1 [x2.(12, n=18)=24,641, p=0,017], 2 [x2.(12, n=18)=34,428, p=0,001],
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FIGURA 3 – Evolução do fornecimento dos feedbacks (1 a 12) do GPC 100% em

blocos de 10 tentativas, nas fases de estabilização (E) e adaptação (A).

No feedback 2, o teste de Wilcoxon com o procedimento seqüencial Holm de

Bonferroni identificou diferenças significantes entre o bloco 1 e os blocos 2 (p=0,013),

3 (p=0,011), 4 (p=0,033), 6 (p=0,005), 7 (p=0,012), 8 (p=0,030), 9 (p=0,002), 10

(p=0,001) e 13 (p=0,015), entre o bloco 2 e o bloco 10 (p=0,020), entre o bloco 3 e o

bloco 10 (p=0,004), entre o bloco 4 e o bloco 10 (p=0,017), entre o bloco 5 e os

blocos 6 (p=0,011), 9 (p=0,005) e 10 (p=0,001), entre o bloco 6 e o bloco 12

(p=0,019), entre o bloco 7 e o bloco 10 (p=0,011), entre o bloco 8 e o bloco 10

(p=0,034), entre o bloco 9 e o bloco 10 (p=0,008), entre o bloco 10 e os blocos 11

(p=0,036), 12 (p=0,010) e 13 (p=0,040). Esses resultados indicam que a quantidade
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bloco 8 e os blocos 10 (p=0,022), 12 (p=0,026) e 13 (p=0,011) e entre o bloco 9 e o

bloco 10 (p=0,046). Esses resultados indicam que a quantidade de fornecimento do

feedback 3 diminuiu ao longo da fase estabilização.

No feedback 7, o teste de Wilcoxon com o procedimento seqüencial Holm de

Bonferroni identificou diferenças significantes entre o bloco 1 e o bloco 5, entre os

blocos 2, 3, 4 e o bloco 7, entre o bloco 7 e os blocos 10, 11, 12, 13, todas essas

diferenças com (p=0,083), entre o bloco 1 e os blocos 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, todas

com (p=0,102), entre o bloco 6 e os blocos 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, todas com

(p=0,157), entre o bloco 7 e os blocos 5 e 8, todos com (p=0,157). Esses resultados

indicam que a quantidade de fornecimento do feedback 7 diminuiu ao longo da

estabilização.

No feedback 12, o teste de Wilcoxon com o procedimento seqüencial Holm

de Bonferroni identificou diferenças significantes entre o bloco 1 e os blocos 9

(p=0,009), 10 (p=0,011), 11 (p=0,004), 12 (p=0,005) e 13 (p=0,002), entre o bloco 2 e

os blocos 12 (p=0,024) e 13 (p=0,012), entre o bloco 3 e os blocos 9 (p=0,019), 12

(p=0,010) e 13 (p=0,015), entre o bloco 4 e os blocos 11 (p=0,016), 12 (p=0,015) e

13 (p=0,010), entre o bloco 5 e os blocos 7 (p=0,005), 11 (p=0,009), 12 (p=0,028) e

13 (p=0,020), entre o bloco 6 e os blocos 7 (p=0,007), 10 (p=0,024), 11 (p=0,005), 12

(p=0,012) e 13 (p=0,004), entre o bloco 7 e os blocos 9 (p=0,010), 10 (p=0,005), 11

(p=0,002), 12 (p=0,007) e 13 (p=0,001) e entre o bloco 8 e os blocos 11 (p=0,002),

12 (p=0,008) e 13 (p=0,006). Esses resultados indicam que a quantidade de

fornecimento do feedback 12 aumentou durante a fase de estabilização.

Com relação à comparação entre o último bloco da estabilização e os blocos

da fase de adaptação, o teste de Friedman não detectou diferenças significativas.
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n=18)=56,448, p=0,000]. Para esse grupo, o teste de Wilcoxon com o procedimento

seqüencial Holm de Bonferroni identificou diferenças significantes no feedback 1,

entre o bloco 1 e os blocos 6 (p=0,049), 7 (p=0,009), 8 (p=0,026), 10 (p=0,038), 11

(p=0,006) 12 (p=0,005) e 13 (p=0,003), entre o bloco 2 e os blocos 7 (p=0,008), 8

(p=0,025), 9 (p=0,044), 11 (p=0,011), 12 (p=0,008) e 13 (p=0,006), entre o bloco 3 e

os blocos 6 (p=0,018), 7 (p=0,005), 8 (p=0,009), 9 (p=0,025), 10 (p=0,023), 11

(p=0,002), 12 (p=0,001) e 13 (p=0,006), entre o bloco 4 e o bloco 13 (p=0,044) e

entre o bloco 5 e os blocos 11 (p=0,044), 12 (p=0,037) e 13 (p=0,019). Esses

resultados indicam diminuição na quantidade de fornecimento do feedback 1 ao

longo da fase de estabilização.
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bloco 12 e o bloco 13 (p=0,131). Esses resultados indicam que a quantidade de

fornecimento do feedback 4 diminuiu ao longo da fase de estabilização.

No feedback 10, o teste de Wilcoxon com o procedimento seqüencial Holm

de Bonferroni identificou diferenças significantes entre o bloco 2 e os blocos 6

(p=0,020) e 8 (p=0,020), entre o bloco 6 e os blocos 11 (p=0,016) e 13 (p=0,010),

entre o bloco 7 e os blocos 11 (p=0,031) e 13 (p=0,034), entre o bloco 8 e os blocos

11 (p=0,016) e 13 (p=0,010) e entre o bloco 10 e o bloco 11 (p=0,047). Esses

resultados indicam que a quantidade de fornecimento do feedback 10 aumentou

durante a fase de estabilização.

No feedback 12, o teste de Wilcoxon com o procedimento seqüencial Holm

de Bonferroni identificou diferenças significantes entre o bloco 1 e os blocos 5

(p=0,015), 6 (p=0,000), 7 (p=0,001), 8 (p=0,003), 9 (p=0,001), 10 (p=0,007), 11

(p=0,006), 12 (p=0,022) e 13 (p=0,004), entre o bloco 2 e os blocos 5 (p=0,008), 6

(p=0,000), 7 (p=0,001), 8 (p=0,001), 9 (p=0,000), 10 (p=0,005), 11 (p=0,001) 12

(p=0,005) e 13 (p=0,001), entre o bloco 3 e os blocos 5 (p=0,008), 6 (p=0,001), 7

(p=0,001), 8 (p=0,002), 9 (p=0,001), 10 (p=0,007), 11 (p=0,007) e 13 (p=0,003) e

entre o bloco 4 e o bloco 9 (p=0,010). Esses resultados indicam que a quantidade do

fornecimento do feedback 12 aumentou durante a fase de estabilização.

Com relação à comparação entre o último bloco da estabilização e a fase de

adaptação, o teste de Friedman só detectou diferenças significantes para o feedback

12 [x2.(3, n=18)=8,497, p=0,037]. Para esse grupo o teste de Wilcoxon com o

procedimento seqüencial Holm de Bonferroni identificou diferenças significantes entre

o bloco 13 da fase de estabilização e bloco 3 da fase de adaptação (p=0,006). Esse

resultado indica que a quantidade de fornecimento do feedback 12 diminuiu
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n=18)=35,477, p=0,000]. Para esse grupo, o teste de Wilcoxon com o procedimento

seqüencial Holm de Bonferroni identificou diferenças significantes no feedback 1,

entre o bloco 1 e os blocos 11 (p=0,003) 12 (p=0,002) e 13 (p=0,003), entre o bloco 2

e os blocos 11 (p=0,003), 12 (p=0,004) e 13 (p=0,004), entre o bloco 3 e os blocos

11 (p=0,031), 12 (p=0,015) e 13 (p=0,009), entre o bloco 4 e os blocos 11 (p=0,006),

12 (p=0,002) e 13 (p=0,002), entre o bloco 5 e os blocos 11 (p=0,003), 12 (p=0,003)

e 13 (p=0,000), entre o bloco 6 e os blocos 11 (p=0,003), 12 (p=0,006) e 13

(p=0,004), entre o bloco 7 e os blocos 9 (p=0,049), 11 (p=0,001), 12 (p=0,001) e 13

(p=0,001), entre o bloco 8 e os blocos 11 (p=0,019), 12 (p=0,035) e 13 (p=0,015),

entre o bloco 9 e o bloco 13 (p=0,046) e entre o bloco 10 e os blocos 12 (p=0,030) e

13 (p=0,015). Esses resultados indicam diminuição da quantidade de fornecimento

do feedback 1 durante a fase de estabilização.
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os blocos 12 (p=0,017) e 13 (p=0,005), entre o bloco 4 e os blocos 6 (p=0,014), 7

(p=0,027), 8 (p=0,027), 9 p=(0,013), 10 (p=0,013), 11 (p=0,007), 12 (p=0,001) e 13

(p=0,001), entre o bloco 5 e os blocos 12 (p=0,023) e 13 (p=0,004), entre o bloco 7 e

os blocos 12 (p=0,042) e 13 (p=0,011), entre o bloco 8 e o bloco 13 (p=0,020) e entre

o bloco 9 e o bloco 13 (p=0,040). Esses resultados indicam que a quantidade de

fornecimento do feedback 12 aumentou durante a fase de estabilização.

Com relação à comparação entre o último bloco de tentativas da fase de

estabilização e os blocos da fase de adaptação, o teste de Friedman só detectou

diferenças significantes no feedback 11 [x2.(3, n=18)=10,673, p=0,014]. Contudo, o

teste de Wilcoxon com o procedimento seqüencial Holm de Bonferroni não foi capaz

de localizar tais diferenças. Esse resultado indica que a quantidade de fornecimento

do feedback 11 aumentou durante a fase de adaptação.

5.2.4 GPAC 100%

Com relação à fase de estabilização, na análise intragrupo pode-se observar

que o grupo GPAC 100% melhorou o desempenho durante a fase (FIGURA 6). Isso

foi confirmado pelo teste de Friedman, visto que foi detectada diferença significante

entre os blocos de tentativas nos feedbacks 1 [x2 (12, n=18)=37,648, p=0,000], 9

[x2.(12, n=18)=29,427, p=0,003], 10 [x2.(12, n=18)=27,183, p=0,007] e 12 [x2.(12,

n=18)=34,236, p=0,001]. Para esse grupo, o teste de Wilcoxon com o procedimento

seqüencial Holm de Bonferroni identificou diferenças significantes no feedback 1,

entre o bloco 1 e os blocos 4 (p=0,032), 5 (p=0,009), 9 (p=0,001) 10 (p=0,019) e 12

(p=0,000), entre o bloco 2 e os blocos 9 (p=0,009), 10 (p=0,048), 11 (p=0,021) e 12
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6 (p=0,034), entre o bloco 5 e os blocos 9, 10, 11 e 13 (p=0,034), e entre o bloco 6 e

os blocos 9, 10, 11 e 13 (p=0,034). Esses resultados indicam que a quantidade de

fornecimento do feedback 9 diminuiu durante a fase de estabilização.
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FIGURA 6 – Evolução do fornecimento dos feedbacks (1 a 12) do GPAC 100% em

blocos de 10 tentativas, nas fases de estabilização (E) e adaptação (A).

No feedback 10, o teste de Wilcoxon com o procedimento seqüencial Holm

de Bonferroni identificou diferenças significantes entre o bloco 1 e o bloco 5

(p=0,034), entre o bloco 2 e os blocos 5 (p=0,024) e 13 (p=0,046), entre o bloco 3 e o

bloco 5 (p=0,039), entre o bloco 4 e os blocos 5 (p=0,046), 8 (p=0,047), 9 (p=0,020),
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No feedback 12, o teste de Wilcoxon com o procedimento seqüencial Holm

de Bonferroni identificou diferenças significantes entre o bloco 1 e os blocos 5

(p=0,011), 6 (p=0,033), 7 (p=0,035), 8 (p=0,003), 9 (p=0,012), 10 (p=0,005) e 12

(p=0,006), entre o bloco 2 e os blocos 5 (p=0,043), 8 (p=0,016), 9 (p=0,029), 10

(p=0,045) e 12 (p=0,022), entre o bloco 3 e os blocos 5 (p=0,032), 12 (p=0,026) e 13

(p=0,019), entre o bloco 4 e o bloco 13 (p=0,023) e entre o bloco 11 e os blocos 12

(p=0,039) e 13 (p=0,022). Esses resultados indicam que a quantidade de

fornecimento do feedback 12 aumentou durante a fase de estabilização.

Com relação à comparação entre o último bloco de tentativas da fase de

estabilização e os blocos da fase de adaptação, o teste de Friedman só detectou

diferenças significantes no feedback 2 [x2.(3, n=18)=11,727, p=0,008]. Para esse

grupo, o teste de Wilcoxon com o procedimento seqüencial Holm de Bonferroni

identificou diferença significante entre o bloco 13 da fase de estabilização e o bloco 1

da fase de adaptação [Z=2,666, GL=3, p=0,008]. Esse resultado indica que a

quantidade de fornecimento do feedback 2 aumentou na fase de adaptação.

5.2.5 GPC 33%

Com relação à fase de estabilização, na análise intragrupo pode-se observar

que o grupo GPC 33% melhorou o desempenho (FIGURA 7). Isso foi parcialmente

confirmado pelo teste de Friedman, visto que foi detectada diferença significante

entre os blocos de tentativas apenas no feedback 1 [x2.(12, n=18)=22,518, p=0,032].

Para esse grupo, o teste de Wilcoxon com o procedimento seqüencial Holm de

Bonferroni identificou diferenças significantes no feedback 1, entre o bloco 2 e os
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Contudo o teste de Wilcoxon com o procedimento seqüencial Holm de Bonferroni não

foi capaz de localizar tais diferenças. Esse resultado indica que a quantidade de

fornecimento do feedback 11 aumentou na fase de adaptação.
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FIGURA 7 – Evolução do fornecimento dos feedbacks (1 a 12) do GPC 33% em

blocos de 10 tentativas, nas fases de estabilização (E) e adaptação (A).

5.2.6 GPA 33%

Com relação à fase de estabilização, na análise intragrupo pode-se observar

que o grupo GPA 33% melhorou o desempenho (FIGURA 8). Isso foi confirmado pelo
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13 (p=0,003), entre o bloco 5 e os blocos 10 (p=0,015), 12 (p=0,009) e 13 (p=0,003),

entre o bloco 6 e os blocos 10 (p=0,021) e 13 (p=0,005), entre o bloco 7 e os blocos

10 (p=0,017), 12 (p=0,046) e 13 (p=0,017), entre o bloco 8 e os blocos 10 (p=0,016),

12 (p=0,049) e 13 (p=0,016), entre o bloco 9 e o bloco 13 (p=0,028) e entre o bloco

11 e o bloco 13 (p=0,030). Esses resultados indicam que a quantidade de

fornecimento do feedback 1 diminuiu durante a fase de estabilização.
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FIGURA 8 – Evolução do fornecimento dos feedbacks (1 a 12) do GPA 33% em

blocos de 10 tentativas, nas fases de estabilização (E) e adaptação (A).

No feedback 3, o teste de Wilcoxon com o procedimento seqüencial Holm de
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resultados indicam que a quantidade do feedback 3 diminuiu durante a fase de

estabilização.

No feedback 12, o teste de Wilcoxon com o procedimento seqüencial Holm

de Bonferroni identificou diferenças significantes entre o bloco 1 e os blocos 6

(p=0,014), 8 (p=0,002), 9 (p=0,011), 10 (p=0,004), 11 (p=0,020), 12 (p=0,002) e 13

(p=0,000), entre o bloco 2 e os blocos 8 (p=0,009), 9 (p=0,015), 10 (p=0,003), 11

(p=0,012), 12 (p=0,003) e 13 (p=0,001), entre o bloco 3 e os blocos 8 (p=0,005), 9

(p=0,023), 10 (p=0,005), 11 (p=0,012), 12 (p=0,001) e 13 (p=0,001), entre o bloco 4 e

os blocos 8 (p=0,002), 10 (p=0,009), 12 (p=0,009) e 13 (p=0,001), entre o bloco 5 e

os blocos 8 (p=0,015), 10 (p=0,009), 12 (p=0,014) e 13 (p=0,001) e entre o bloco 11

e o bloco 13 (p=0,011). Esses resultados indicam que a quantidade de fornecimento

do feedback 12 aumentou durante a fase de estabilização.

Com relação à comparação entre o último bloco da fase de estabilização e

os blocos da fase de adaptação, o teste de Friedman não detectou diferenças

significativas em nenhum dos feedbacks.

5.2.7 GPCA 33%

Com relação à fase de estabilização, na análise intragrupo pode-se observar

que o grupo GPCA 33% melhorou o desempenho (FIGURA 9). Isso foi confirmado

pelo teste de Friedman, visto que foi detectada diferença significante entre os blocos

de tentativas nos feedbacks 1 [x2.(12, n=18)=25,570, p=0,012], 4 [x2.(12,

n=18)=32,024, p=0,001] e 12 [x2.(12, n=18)=32,625, p=0,001]. Para esse grupo, o

teste de Wilcoxon com o procedimento seqüencial Holm de Bonferroni identificou
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No feedback 4, o teste de Wilcoxon com o procedimento seqüencial Holm de

Bonferroni identificou diferenças significantes entre o bloco 1 e os blocos 3 (p=0,026),

5 (p=0,031), 6 (p=0,046), 7 (p=0,033), 8 (p=0,031), 9 (p=0,016) e 10 (p=0,016). Esses

resultados indicam que a quantidade de fornecimento do feedback 4 diminuiu durante

a fase de estabilização.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 A1 A2 A3

Blocos de 10 te ntativas

Q
td

e
%

de
in

di
ví

du
os

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

FIGURA 9 – Evolução do fornecimento dos feedbacks (1 a 12) do GPCA 33% em

blocos de 10 tentativas, nas fases de estabilização (E) e adaptação (A).

No feedback 12, o teste de Wilcoxon com o procedimento seqüencial Holm

de Bonferroni identificou diferenças significantes entre o bloco 1 e os blocos 2
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Com relação à comparação entre o último bloco da fase de estabilização e

os blocos da fase de adaptação, o teste de Friedman não detectou diferenças

significativas entre os blocos em todos os feedbacks.

5.2.8 GPAC 33%

Com relação à fase de estabilização, na análise intragrupo, pode-se

observar que o grupo GPAC 33% melhorou o desempenho (FIGURA 10). Isso foi

confirmado pelo teste de Friedman, visto que foi detectada diferença significante

entre os blocos de tentativas nos feedbacks 1 [x2.(12, n=18)=37,527, p=0,000], 3

[x2.(12, n=18)=29,095, p=0,004], 4 [x2.(12, n=18)=21,740, p=0,0041], 9 [x2.(12,

n=18)=27,183, p=0,007], 10 [x2.(12, n=18)=26,816, p=0,008], 11 [x2.(12,

n=18)=33,597, p=0,001] e 12 [x2.(12, n=18)=50,168, p=0,000]. Para esse grupo o

teste de Wilcoxon com o procedimento seqüencial Holm de Bonferroni identificou

diferenças significantes no feedback 1, entre o bloco 1 e os blocos 2 (p=0,033), 5

(p=0,029), 6 (p=0,036) e 12 (p=0,010), entre o bloco 2 e os blocos 4 (p=0,009), 5

(p=0,006), 6 (p=0,001) e 8 (p=0,027), entre o bloco 3 e os blocos 12 (p=0,011) e 13

(p=0,010), entre o bloco 4 e os blocos 11 (p=0,014), 12 (p=0,004) e 13 (p=0,009),

entre o bloco 5 e os blocos 9 (p=0,012), 10 (p=0,034), 11 (p=0,003), 12 (p=0,002) e

13 (p=0,005), entre o bloco 6 e os blocos 7 (p=0,035), 9 (p=0,049), 11 (p=0,007), 12

(p=0,002) e 13 (p=0,001), entre o bloco 7 e o bloco 12 (p=0,046) e entre o bloco 8 e

os blocos 11 (p=0,009), 12 (p=0,015) e 13 (p=0,005). Esses resultados indicam que a

quantidade de fornecimento do feedback 1 diminuiu durante a fase de estabilização.

No feedback 3, o teste de Wilcoxon com o procedimento seqüencial Holm de
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No feedback 4, o teste de Wilcoxon com o procedimento seqüencial Holm de

Bonferroni identificou diferenças significantes entre o bloco 1 e os blocos 5 (p=0,020),

6 (p=0,020) e 12 (p=0,020). Esses resultados indicam que a quantidade de

fornecimento do feedback 4 diminuiu durante a fase de estabilização.
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FIGURA 10 – Evolução do fornecimento dos feedbacks (1 a 12) do GPAC 33% em

blocos de 10 tentativas, nas fases de estabilização (E) e adaptação

(A).

No feedback 9, o teste de Wilcoxon com o procedimento seqüencial Holm de

Bonferroni identificou diferenças significantes entre o bloco 1 e os blocos 7 (p=0,024),

9 (p=0,024) e 10 (p=0,024), entre o bloco 7 e o bloco 8 (p=0,046) e entre o bloco 8 e
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(p=0,006), 11 (p=0,014) e 12 (p=0,024), entre o bloco 9 e os blocos 10 (p=0,021) e

13 (p=0,020), entre o bloco 11 e o bloco 13 (p=0,021) e entre o bloco 12 e o bloco 13

(p=0,011). Esses resultados indicam que a quantidade de fornecimento do feedback

10 aumentou durante a fase de estabilização.

No feedback 11, o teste de Wilcoxon com o procedimento seqüencial Holm

de Bonferroni identificou diferenças significantes entre o bloco 1 e os blocos 5

(p=0,011) e 10 (p=0,045), entre o bloco 2 e os blocos 5 (p=0,002) e 10 (p=0,045),

entre o bloco 3 e o bloco 12 (p=0,007), entre o bloco 4 e o bloco 12 (p=0,011), entre

o bloco 5 e os blocos 6 (p=0,016), 11 (p=0,044) e 12 (p=0,007), entre o bloco 8 e o

bloco 12 (p=0,046), entre o bloco 9 e o bloco 12 (p=0,007) e entre o bloco 10 e os

blocos 11(p=0,018), 12 (p=0,002) e 13 (p=0,020). Esses resultados indicam que a

quantidade de fornecimento do feedback 11 aumentou durante a fase de

estabilização.

No feedback 12, o teste de Wilcoxon com o procedimento seqüencial Holm

de Bonferroni identificou diferenças significantes entre o bloco 1 e os blocos 6

(p=0,013), 7 (p=0,002), 8 (p=0,015), 9 (p=0,017), 10 (p=0,002) e 12 (p=0,029), entre

o bloco 2 e os blocos 5 (p=0,046), 7 (p=0,016), 10 (p=0,005), 11 (p=0,022) e 13

(p=0,029), entre o bloco 3 e os blocos 7 (p=0,018), 10 (p=0,011) e 13 (p=0,020),

entre o bloco 4 e os blocos 7 (p=0,006), 9 (p=0,018), 10 (p=0,001), 11 (p=0,014), 12

(p=0,034) e 13 (p=0,003) e entre o bloco 5 e os blocos 6 (p=0,004), 7 (p=0,001), 8

(p=0,009), 9 (p=0,005), 10 (p=0,000), 11 (p=0,006), 12 (p=0,005) e 13 (p=0,001).

Esses resultados indicam que a quantidade de fornecimento do feedback 12

aumentou durante a fase de estabilização.

Com relação à comparação entre o último bloco de tentativas da fase de
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5.2.9 Padrão de movimento: análise entre grupos

Conforme colocado anteriormente, as comparações entre grupos

envolveram os desempenhos no último bloco de tentativas da fase de estabilização e

nos três blocos da fase de adaptação, sendo que o teste de Kruskal Wallis detectou

diferenças significantes nos seguintes feedbacks: feedback 6 no bloco 3 da fase de

adaptação [H (7, n=18)=16,064, p=0,025]. Contudo o teste U de Mann Whitney com

o procedimento seqüencial Holm de Bonferroni não foi capaz de localizar tal

diferença. Porém, quando se analisa pelos postos (Kruskal Wallis) de maior e menor

valor, verificou-se que a diferença está entre o GPC 33% (maior posto) e o GPAC

33% (menor posto). Esse resultado indica que a quantidade de fornecimento do

feedback 6 aumentou na fase de adaptação para o GPC 33%.

No feedback 9, o teste Kruskal Wallis detectou diferenças significantes no

bloco 2 da fase de adaptação [H (7, n=18)=33,038, p=0,000]. Contudo o teste U de

Mann Whitney com o procedimento seqüencial Holm de Bonferroni não foi capaz de

localizar tal diferença. Porém, quando se analisa pelos postos (Kruskal Wallis) de

maior e menor valor, verificou-se que a diferença está entre o GPAC 33% (maior

posto) e os GPC 100%, GPC 33%, GPA 100%, GPA 33%, GPCA 100% e GPCA

33% (menor posto). Esse resultado indica que a quantidade de fornecimento do

feedback 9 aumentou na fase de adaptação para o GPAC 33%.

No feedback 10, o teste Kruskal Wallis detectou diferenças significantes no

bloco 1 da fase de adaptação [H (7, n=18)=14,892, p=0,037]. ]. Contudo o teste U de

Mann Whitney com o procedimento seqüencial Holm de Bonferroni não foi capaz de

localizar tal diferença. Porém, quando se analisa pelos postos (Kruskal Wallis) de
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(Kruskal Wallis) de maior e menor valor, verificou-se que a diferença no bloco 1 da

fase de adaptação está entre o GPA 100% (maior posto) e o GPCA 100% (menor

posto). No bloco 3 da faze de adaptação, o teste U de Mann Whitney com o

procedimento seqüencial Holm de Bonferroni detectou diferenças significantes entre

o GPC 33% e o GPCA 33% (Z=-3,395, GL=3, 65,000, p=0,002). Esses resultados

indicam que a quantidade de fornecimento do feedback 11 aumentou para os grupos

GPA 100% e GPCA 33% durante a fase de adaptação.

No feedback 12, o teste Kruskal Wallis detectou diferenças significantes no

bloco 2 da fase de adaptação [H (7, n=18)=18,621, p=0,009] e no bloco 3 da fase de

adaptação [H (7, n=18)=14,980, p=0,036]. Contudo o teste U de Mann Whitney com

o procedimento seqüencial Holm de Bonferroni não foi capaz de localizar tais

diferenças no bloco 2 da fase de adaptação. Porém, quando se analisa pelos postos

(Kruskal Wallis) de maior e menor valor, verificou-se que a diferença no bloco 1 da

fase de adaptação está entre o GPC 33% (maior posto) e o GPA 100% (menor

posto). No bloco 3 da faze de adaptação, o teste U de Mann Whitney com o

procedimento seqüencial Holm de Bonferroni detectou diferenças significantes entre

o GPC 33% e o GPA 100% (Z=-3,235, GL=3, 61,000, p=0,001). Esses resultados

indicam que a quantidade de fornecimento do feedback 12 aumentou para o grupo

GPC 33% durante a fase de adaptação.

Em síntese, os resultados indicaram que no decorrer da fase de

estabilização todos os grupos diminuíram a quantidade de feedbacks iniciais e

aumentaram a quantidade de feedbacks relativos ao final da lista de hierarquia,

incluindo o feedback de número 12, que indica que o padrão de movimento estava

correto. Os resultados mostraram, também, que o GPC 100%, o GPA 33% e o GPCA
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adaptação foi o GPC 33%, já que o mesmo foi o único grupo que aumentou a

quantidade de recebimento do feedback 12.

6. DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

Pode-se dizer que há certo consenso entre pesquisadores de Aprendizagem

Motora de que a prática e o feedback sejam fatores essenciais para a aprendizagem

de habilidades motoras. Apesar disso, os efeitos desses fatores em conjunto têm

sido pouco investigados. Na presente dissertação, os efeitos da prática e do

feedback extrínseco na aprendizagem de habilidades motoras foram investigados em

termos da estruturação da prática e da freqüência relativa de fornecimento de

feedback extrínseco.

Em virtude das características da tarefa de aprendizagem, o feedback

extrínseco utilizado foi aquele denominado de conhecimento de performance. Um

outro aspecto a se destacar é que essa investigação foi conduzida sob o modelo de

processo adaptativo de aprendizagem motora.

Embora fosse possível visualizar os efeitos de ambos os aspectos sozinhos,

em virtude das pesquisas apenas sobre estrutura de prática e apenas sobre

feedback extrínseco (conhecimento de resultados), era difícil visualizar tais efeitos

em se tratando da manipulação de uma nova interação. Sob um ponto de vista

sistêmico, quando dois componentes interagem, o comportamento resultante é

diferente do comportamento individual dos componentes (TANI, CORRÊA, BENDA &

MANOEL, 2005; CORRÊA & TANI, 2006).

Dois aspectos do desempenho nortearão essa discussão: os pontos
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pontuação possível de alcance: em blocos de 10 tentativas, o máximo possível era

100 pontos. Verificou-se, no entanto, que os grupos mantiveram a pontuação

aproximada de 25 pontos.

Uma pergunta que se faz é: Quando se analisa a forma com a qual a

tentativa de alcance da meta da tarefa ocorreu, ou seja, o padrão de movimento

“saque por cima tipo tênis” verifica-se que, embora os grupos não tenham melhorado

o desempenho em termos de pontos na fase de estabilização, eles o fizeram em

relação ao padrão de saque. Verificou-se que no decorrer da fase de estabilização os

grupos passaram a receber maior quantidade de feedback extrínseco, conhecimento

de performance, finais, ou seja, na direção do padrão correto de execução, em

detrimento daqueles mais “iniciais”. Observou-se, também, que quando a tarefa foi

modificada, o grupo de prática constante com 33% de freqüência relativa de

conhecimento de performance teve desempenho mais próximo do “padrão correto”

do que os outros grupos. Além do mais, a adaptação desse grupo envolveu um

aumento na quantidade de CP relacionado ao padrão correto de execução do saque

por cima.

Feitas as análises dos resultados relativos aos pontos e ao padrão de

movimento, a pergunta que surge, anteriormente às interpretações relativas ao

objetivo da dissertação, é: poderia ser assumido que houve aprendizagem do saque

por cima? Ou, até que ponto poder-se-ia assumir que houve aprendizagem do saque

por cima?

Se for interpretado que houve aprendizagem, uma vez que o comportamento

dos indivíduos modificou-se em direção do padrão correto de execução, poderia ser

inferido que a prática constante conduzida sob um regime de 33% de conhecimento
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feedback intrínseco e, portanto, ele não se tornaria dependente da disponibilidade do

feedback extrínseco. Conseqüentemente, o aprendiz poderia desempenhar “bem” a

habilidade, mesmo que o feedback extrínseco estivesse ausente. Em conclusão,

pode-se pensar que, em comparação com os demais grupos, o grupo de prática

constante com 33% de conhecimento de performance teve mais possibilidades de

utilizar feedback intrínseco e relacioná-lo àquele extrínseco e, portanto, quando a

tarefa foi modificada e o conhecimento de performance foi retirado, ele teve melhores

condições de se adaptar. Em contrapartida, os demais grupos tiveram dificuldades

em utilizar o feedback intrínseco ou pela alta freqüência de conhecimento de

performance, o que pode ter neutralizado a utilização do feedback intrínseco, e/ou

pela baixa freqüência de conhecimento de performance, associada com a prática

aleatória, o que gerou grande instabilidade no sistema, dificultando a formação de

relações entre feedback extrínseco e interno. Nesses casos, quando o feedback

extrínseco foi retirado, os grupos não conseguiram utilizar o feedback interno como

mecanismo de correção do erro.

Retomando a pergunta anterior, por outro lado, esperava-se

primordialmente, que se ocorresse aprendizagem do saque, ela seria refletida na

melhora da pontuação. Em outras palavras, que a meta da tarefa passasse a ser

alcançada com mais consistência e precisão. Ou, ainda, que a técnica – saque por

cima – passasse a ser executada com habilidade. Habilidade motora pode ser

entendida como sendo uma ação complexa e intencional, tendo como meta o

alcance de um objetivo com o máximo de certeza, adquirida através da prática e

experiência e, por ser interna aos indivíduos, tem traços pessoais e características

subjetivas. Mas para esse alcance existe a necessidade da técnica. Logo, essa pode
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regimes de fornecimento de feedback extrínseco não possibilitou a aprendizagem do

saque por cima do voleibol.

É importante relembrar que a tarefa era passível de aprendizagem.

Conforme consta no método, todos os aspectos experimentais como, por exemplo,

quantidade de tentativas, distâncias do saque, instrução e conhecimento de

performance foram fundamentados na literatura (ZETOU et al., 1999; WEEKS &

ANDERSON, 2000; MEIRA JÚNIOR, 1999) e em estudo piloto.

Os resultados desta dissertação são similares àqueles de CORRÊA et al.

(2001), no qual crianças foram submetidas à aprendizagem do arremesso de dardo

de salão. Os resultados desse estudo mostraram que as crianças mantiveram o

mesmo nível de desempenho em ambas as fases experimentais (estabilização e

adaptação). Os autores inferiram que esses resultados foram conseqüências do tipo

de instrução dada aos aprendizes sobre o padrão de movimento. Portanto, uma vez

que o conhecimento de resultados estava presente e o conhecimento de

performance não fez “o que deveria ser feito” para que a pontuação melhorasse, será

que o problema não estava na informação contida no conhecimento de performance?

Por exemplo, será que o conhecimento de performance não deveria ter sido

fornecido, também, em relação a outros aspectos do padrão de saque como, por

exemplo, força e direção (parâmetros)? Ressalte-se que esses fatores não estavam

contidos na lista de fornecimento de feedback extrínseco.

No entanto, quando olhares são voltados para o trabalho de ZUBIAUR et al.

(1999), no qual aspectos de espaço e direção estão incluídos na lista de

fornecimento de conhecimento de performance e conhecimento de resultados,

verifica-se que os sujeitos não apresentaram melhoras significantes em relação ao
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por cima do voleibol e, dessa forma, ser mais viável de utilização em situação

experimental de aprendizagem. Um aspecto que vale destacar nessa discussão é

que a lista de checagem de MEIRA JÚNIOR (2003) passou apenas por validação de

conteúdo. Trata-se de um processo que busca validar o conteúdo que é abrangido

em um curso, em outras palavras, se o conteúdo fornecido leva ao entendimento

esperado. A questão da validade de construto não foi abordada. Trata-se de um

processo em que se busca avaliar o quanto um teste mede um construto hipotético

(THOMAS & NELSON, 2002). Destaca-se que a literatura mostra que estudos em

que se utilizou instrumento cuja validade referia-se apenas àquela de conteúdo

(MEIRA JÚNIOR, 1999; ZUBIAUR, OÑA & DELGADO, 1999) tiveram resultado

similar ao da presente dissertação. Sendo assim, o fato de não ter sido abordado a

validade do construto, permite pensar que essa falta de verificação fez com que a

lista de fornecimento de feedback ficasse ineficaz, uma vez que a real função da

mesma não foi atingida (levar a melhora do alcance da meta).

A questão da informação conduz a outra pergunta: poderia ser pensado que

o resultado foi conseqüência do “foco de atenção” – interno – que o conhecimento de

performance conduzia? A informação fornecida em relação à forma de executar a

tarefa desejada – padrão de execução do movimento – tem sido denominada como

foco interno de atenção. A informação fornecida sobre as conseqüências do

movimento no ambiente é denominada de foco externo, no qual a atenção pode estar

direcionada a um implemento e/ou ao resultado alcançado (POOLTON, MAXWELL,

MASTERS & RAAB, 2006; SHEA & WULF, 1999; TOTSIKA & WULF, 2003; WULF &

PRINZ, 2001; WULF, LAUTERBACH & TOOLE, 1999).

De modo geral, os resultados de pesquisas a esse respeito têm mostrado
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WULF, 2003). No entanto, os estudos com indivíduos iniciantes, como o caso da

presente pesquisa, apontam para a eficácia da aprendizagem realizada sob o foco

interno de atenção (PERKINS-CECCATO, PASSMORE & LEE, 2003; WULF,

McCONNEL, GARTNER & SCHWARZ, 2002).

Entretanto, a literatura sugere que os efeitos dos focos internos e externos

na aprendizagem de habilidades motoras são complementares, ao invés de

excludentes. Parece que o foco de atenção deve mudar com o decorrer da prática e

que a interação de ambos pode ser benéfica para a aprendizagem. Ou seja, na fase

inicial da aprendizagem, o foco interno pode levar a um melhor desempenho

(PERKINS-CECCATO et al., 2003) e o foco externo apresenta melhores resultados

em estágios avançados (WULF et al., 2002; PERKINS-CECCATO et al., 2003). Em

termos gerais, no início da aprendizagem o foco interno auxilia a aprendizagem do

padrão de movimento (WULF, McNEVIN, FUCHS, RITTER & TOOLE, 2000), e a

mudança para o foco externo permite focalizar a atenção nos ajustes paramétricos

da tarefa.

Dessa forma, pode-se pensar que uma ênfase no foco interno tenha limitado

a utilização e, portanto, relacionamento com o foco externo, mesmo este último

estando presente. Em outras palavras, pode ser que o fato de o foco de atenção

estar constantemente direcionando o aprendiz para o padrão de execução, mesmo

após o domínio da habilidade, não tenha permitido a mudança do foco de atenção

para os ajustes paramétricos na tarefa, mesmo sendo instruída aos sujeitos a

necessidade de acertarem o centro do alvo.

Finalizando, o fato de não ter havido aprendizagem não permite a

elaboração de conclusões acerca dos efeitos das estruturas de prática e dos regimes
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